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MINISTŘI

V

ŽENEVĚ

N a d ě j e a ú z k o st
Od minulého týdne pokračují v Ženevé zahraniční ministři USA, SSSR, Anglie a Francie tam,
kde Eisenhower, Bulganin, Eden a Faure v červenci skončili. To znamená, že se mají snažit odstranit
konkrétní překážky, stojící v cestě trvalému míru, mají říznout tam, kde se jejich ženevští před
chůdci jenom šťourali párátkem. Svět čeká s nadějí i úzkostí, co se z jejich zasedám vyklube. Při
tom je někdy hodné nejasné, k čemu se upírá naděje a k čemu úzkost.
změna režimu v samot
Důkaz upřímnosti
ném SSSR. Velká de
Od .ženevské konfe
mokracie
si může dovo
rence hloubá západní
lit
ignorovat
existenci
tisk stránku po stránce
malé
diktatury.
Žádná
nad tím, jestli se dá vě
demokracie
však
nemůže
řit v upřímnost nové
beztrestrě ignorovat exi
sovětské politiky. Opti
stenci tak mamuti dikta
misté věří každému přá
tury, jako je Sovětský
telskému slovu Kremlu,
svaz.
jako by mělo váhu zlata.
Co je úspěch?
Pesimisté, nebo lépe ře
Dulles
Molotov
Macmillan
Pinay
Představa úspěšného
čeno realisté, mu věří ja
"Přípitek neúspěchu?"
zakončení konference za
ko předvolebním slibům
hraničních ministrů je
kandidátů.
bezpečná. Záporná vnu- upřímnosti? Úplnou bez. v demokratickém světě
Mluví-li se již o so
cuje novou otázku.
pečnost svobodného svě- hodně mlhavá, ale dá
větské upřímnosti, bylo
Jak má tedy vypadat ta nemůže zaručit nic se odvodit srovnáním s
by dobře vědět, jak se
skutečný důkaz sovětskéjj menšího než základní /pokračováni na str. 2/
má v praksi projevitZápad není ve svých po
Počet ministerstev se zv ě t š u j e
žadavcích náročný. Vše
chno, co chce, je jistota
klidu. Jaké záruky po
třebuje, aby se cítil bez
Na návrh ústředního výboru KSČ byla v říjnu provedena menši
pečný před sovětským
reorganisace vlády. Poláčkovo ministerstvo strojírenství bylo rozděleno1
útokem? Stačí k tomu
na tři: těžkého strojírenství (ministrem se stává Jan Buchal), přesnéh
*
odzbrojení, sjednocení
strojírenství (novým ministrem je Václav Ouzský) a posléze automo
Německa, nebo bezpeč
bilového průmyslu (ministr Emil Zatloukal). Poláček sám se octl bea
nostní pakt? Kladná od
resortu a byl odškodněn hodností náměstka předsedy vlády.
pověď je vysloveně neSmidovo ministerstvo také rozděleno na dvě.
pověřenec
zemědělství bylo rozdě Dosavadní
leno na dvě: zeměděl Štefan Gazik však při
V pražském rozhlasu promluvil ing. Hekl, ství a státních statků. tom ostrouhal kolečka..
jeden z vedoucích československé výpravy, která První dostal Vratislav Pověřencem pro země
připravovala v Mclbourne výstavu čs. znárodně Krutina ze sekretariátu dělství je teď svrchu
ného průmyslu. O svém pobytu v Austrálii řekl KSČ, druhé zůstalo Mar. jmenovaný první ná
ku Šmídovi- Oldřich Be městek předsedy Sboru
posluchačům rozhlasu toto:
’’Já jsem jel s rozličnými pocity do Austrálie. ran přešel z ministerstva pověřencú Michael Chu
Dělali jsme si dost starostí, jak uspořádat naši státní kontroly do čela díš a pro státní statky
exposici, aby na australské zájemce dobře působila. nového výboru pro vý poslanec Národního
Podařilo se nám docílit hodně úspěchů. Naše stavbu. Jeho nástupcem shromáždění Jan Šebík.
Hlavní příčinou těch
obchodní účast byla pro australskou veřejnost je Michal Bakula, které
to
změn je asi sovětský
ho
nahradil
ve
funkci
doplněna i příspěvkem kulturním. Byl uspořádán
vzor
a hospodářské po
prvního
náměstka
před

koncert české hudby. Naše lidová hudba zazněla
sedy
Sboru
pověřencú
tíže.
Inflaci
ministerstev
také z rozhlasového vysílání v rámci našeho rozho
českoslovenští
voru s reportérem. Deset našich australských dnů Michael Chudíš, dosa zavedli
vyneslo nejen pochvalu návštěvníků, ale byly vadní předseda krajské komunisté už jednou velmi úspěšné i navázáním nových obchodních ho národního výboru v za Stalina. Pak jejich
spojení.”
jes Košicích. Bývalý před počet zmenšili - jako v
seda Ústřední rady od téže době SSSR - a teď
*
*
borů Josef Tesla zdědil se vracejí ke staré osvěd
"František Kukačka je další navrátilec, který’ při po zemřelém Václavu čené soustavě.
jel z Austrálie. Vystřídal tam několik povolání. Noskovi
J. L. Mnichov
ministerstvo
Ptáme se, proč to ? "Protože jsem žil nelidsky”, pracovních sil.
(Další komentář z New
odpověděl stručně. A objasnil pak, jak to bylo.
Na Slovensku bylo Yorku najde čtenář na
Jako dělník při opravě železničních tratí musil povérenectvo zemědělství str. 4.)
bydlit ve stanech, z výdělku mu zbylo jen málo,
Publíshed by
jinde to měl podobné- Nikam takový život nevedl.
Fr. Váňa, 4. Erin St., Richmond, E.l, Víc.
Podrobnosti není třeba psát. Však to každý, kdo
Printers: Bussau & Co.,
tam ještě je, zná z vlastních zkušeností.”
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
í
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Dojmy z Austrálie

Jaký tedy může být budoucí vývoj? Také
Západ ví zcela určitě, že myšlenku nelze trvale
zneškodnit zbraní. Toto vědomí a také hluboká
náboženská výchova Američanů překlenuly již
mnohá nebezpečí války od roku 1945. Ameri
čané si uvědomují, že výsledkem války, která
by vypukla nyní, bylo by vítězství jejich zbraní,
nikoli však vykořenění bolševismu jako ideje o
novém uspořádání světa. Proto za každou cenu,
přijatelnou demokracii, chtějí se pokusit o to,
aby zabránili zbytečnému prolévání krve. Ale
informované americké kruhy vědí také zcela
dobře, že smyslem přítomného zápasu je ruská
hra o čas, který- by dovolil komunistickým státům
dostatečně posílit jejich válečný potenciál. Kdy
by SSSR vyhrál tento boj o čas, pak by ovšem
válka byla nevyhnutelná. Podnítily by ji So
věty, protože žádný komunistický stát nemůže
z důvodu sebezáchovy’ strpět dlouho vedle sebe
jiné než komunistické uspořádání života. K
tomu přistupuje ještě psychologický prvek mesianismu, hluboce zakořeněný u Rusů, který
by proměnil útočnou válku komunistických
zbraní ve ”svatou válku’. Jediným východiskem
z tohoto zdánlivě začarovaného kruhu je:
1. pokus o znemožnění válečných příprav ko
munistických států jejich hospodářskou isolaci,
2. dokonalé vyzbrojení západních států,
3. současné zvýšení jejich životní úrovně.
V. Hlavatý ve "Svobodném zítřku”, 8.7.1949.

Memorandum k Ženevě
Dopisem ze 14. října 1955 požádal nás pro esor
Václav Hlavatý, abychom se postavili za memerav
dum, jež bylo zasláno zahraničním ministrům ! 'r n
Anglie a Spojených států. Memorandum vy: r r
členové Československého zahramčrího
exilu.
V dopvručovaném memorandu jsme n n š
s čím bychom nemohli souhlasit. Je ncpochj
správné, že klíčem k řešení evropské křis.. je ut
ka sjednocení Německa. Je také správné, že se iu.
hmatatelně dokázalo, že se Sovětský svaz bojí ně
meckého sjednocení jako čert kříže.
Autoři memoranda z toho dovozují toto: Sov ět
ský svaz svolí k sjednocení Německa jen těhuj,
bude-li Německo neutralisováno. Západní ministři
mají tím v ruce zbraň, kterou mohou hájit své
vlastní podmínky. Nechť požadují, aby byly pro
vedeny svobodné volby ve střední Evropě a aby
tato část Evropy byla rovněž neutralisována a její
neutralita zaručena co nejsilnějšími garanciemi.
Memorandum říká, že se Sovětský svaz bude sna
žit vyjednávat s Němci přímo, aby tak vzal zá
sadním vládám vítr z plachet. Eoj o to, co zbývá
ze svobodné Evropy, přechází do stadia praktické
ho vyjednávání na mezinárodních konferencích.
Evropský- bezpečnostní pakt, který Rusové nastrkují na oči Západu jako vějičku, by byl pohromou
pro Západ, kdyby mu nepředcházelo vyřešení otá
zek, spojených s dominací Sovětského svazu v
zemích evropských satelitů. Západ by si mohl lehce
dovolit neutralisaci evropských satelitů Sovětské
ho svazu, neboť by tam získal nové přátele, byť
i "neutralisované”.
Opakujeme, že na této argumentaci není nic, s
čím bychom nesouhlasili. Máme však silné pochyb
nosti, že bude přijata bez debaty těmi, jimž je
předložena. Sovětský svaz se jistě obává silného
Německa. Toho se však panicky bojí i Francie
a stejné obavy, byť i ne tak silně a často vyslo
vované, jsou i v Anglii. Myslíme, že Německo zů
stane ještě dlouho rozdělené, bude-li to záležet
na Francii a Anglii. Spojené státy by se musily
volky nevolky s tímto prozatímním řešením smí
řit. Sovětský svaz hraje, jako ostatně vždycky,
o čas. Náčrty příští smlouvy sověto-německého přá
telství jistě přežijí dr. Adenauera a budou mocí
být vytaženy ze zásuvky, najde-li se v Bonnu
u vesla osoba, ochotná naslouchat sovětským ná
vrhům.
Všeho toho si byli jisté vědomi i autoři memo
randa. Profesor Hlavatý sám píše v souvislosti s
konferencí zahraničních ministrů: ”Do směrnic,
které jejich jednání budou řídit, nebyl pojat ná
vrh presidenta Eisenhowera, aby se velmoci za
bývaly rovněž osudem středoevropských a vý
chodoevropských zemí.”
jun
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DVA KROKY ZPÁTKY
Australský tisk je toho času příliš zaneprázdněn láskou princezny
Margarety a názory širokého příbuzenstva rodiny Hoadů na přestup
k profesionalismu, než aby věnoval patřičné místo událostem v Sársku. Na významu tamního plebíscítu to ovšem nic nezmění. Před
dvaceti lety podobný výsledek podobného plebíscítu měl ve svých
následcích význam, na néjž do smrti nezapomeneme. Tentokráte měli před
sebou sárští voliči dvé
alternativy,.
Hlasovat
”ja” a schválit meziná
rodni statut za podmínek
stanovených ve frankonémecké dohodě, nebo
říci ”neín” a zmezinárodnéní zamítnout.
” J a”
Přijetí mezinárodní
ho statutu by bylo zna
menalo poevropšténí sárského území, autonomii
v rámci Západoevrop
ské unie a pokračování
hospodářských svazků
s Francií. Sársko by bylo
melo vlastní sněm a pří
slušníka některého člen
ského státu Západoev
ropské unie, s výjimkou

Německa nebo Francie,
jako guvernéra. Takový
stav by byl potrvaí až
do uzavření mírové
smlouvy s Německem.
Panevropskě tendence
by byly bývaly značné
posíleny existencí první
ho skutečné evropského
území a důvod tisícileté
ho sporu by zmizel ze
zemského povrchu”Nein"
Sárští voliči rozhodli
na neštěstí jinak. 423.434
hlasovalo proti a jenom
201.973 pro. Zodpověd
ný jsou proněmecké stra
ny v čele s DPS, jejíž
kampaň vedl Goebbelsův odchovanec a bývalý
esesák Heinrich Schnei
der.

17. 10.— V Singapore by
la zahájena konference
17 národu, podílejících se
na colombském plánu.
18. 10.— Francouzský par
lament odhlasoval Faurové Vládi; důvěru po de
batě o řešení marockého
problému.
— Vietnamský císař Bao
Dai, litery žije ve Francii,
propustil ministerského
předsedu Diema. Diemova
vláda organisuje v Jižním
Vietnamu hlasování, kte
ré má rozhodnout o císa
řové politickém osudu.
19. 10. První australský
oddíl přijel do Penangu
v Malajsku.
— Na slngaporské konfe
rencí se ministři zastoupe
ných zemí jednohlasné
dohodli prodloužit plat
nost colombského plánu,
který měl skončil 30.
června 1957. Počítá se s
prodloužením nejméně do
r. 1901 a mluví se o zvý
šeni investic.
20. 10.—V Paříži byla
osvobozena paní Ollier, bývalá zaměstnanky
ně francouzského velvy
slanectví v Austrálii, kte
rá byla odvolá n a po
Petrovově aféře a obžalo
vána z prozrazování stát
ních tajemství sovětské
špionážní službě.
21. 10. — Anglie se roz
hodla uspíšit dodávku
zbraní a zařízení Iráku,
k níž se zavázala počát
kem tohoto roku.
22. 10. — Na izraelsko syrských hranicích došlo
k přestřelkám.
23. 10.
Egypt a Sýrie
uzavřely vojensko u
smlouvu.

— V Jižním Vietnamu
hlasovala převážná větši
na voličů proti císaři Bao.
Daiovi a pro republiku.
— Dvě třetiny hlasů v
sárském plebiscitu byly
proti plánu udělat ze
Sárska mezinárodní úze
mí.
— Francouzská pěchota
obsadila za podpory le
tectva poslední území v
pohoří Riff, které bylo
dosud pod kontrolou pov
stalců.
24. 10. —Francie uznala
Ngo Dinh Diema za hlavu
Jižního Vietnamu.
— Jižní Afrika odešla ze
zasedání politického vý
boru SN, který zahájil
debatu o segregační po
litice jihoafrické vlády.
2G. 10. —Jižní Vietnam
byl prohlášen republikou.
— V Ženevě byla zaháje
na konference zahranič
ních ministrů čtyř moc
ností.
— Britský ministr financí
Buttler předložil parla
mentu mimořádný proti
inflační rozpočet.
— Ministerský předseda
Menzies oznámil, že volby
do austr. federálního par
lamentu a do senátu se
budou konat 10. prosince.
27. 10. — Egypt podepsal
vojenskou smlouvu se
Saudskou Arábii.
28. 10. — Francouzský
parlament odhlasoval zno
vu důvěru Faurově vládě.
29. 10. —Na ženevské kon
ferenci se zahraniční mi
nistři rozcházejí v otázce
evropských poměrů.

Výsledek plebiscitu
znamená. že Sársko zů
stává pod francouzskou
správou, sárské uhlí a
ocel poplynou dále do
francouzských továren
a styky mezi Francii a
Německem se mohou je
nom zhoršit.
Panevropskě snahy
dostaly těžkou ránu, ně
mecký nacionalismus čer
stvou injekci.
20 let zpátky?
Nacista Schneider
označil výsledek plebiscitu za vítězství NěmeckaVe skutečnosti je to po-

AMERICKÉ

rg žkg Němerkp a jeho
slušných elementů pře
devším. V Sársku pro
hrála. Evropa, již je
Německo nedělitelnou
součástí. Nebylo by to
poprvé, kdy Němci py
kali spolu s ostatní Ev
ropou za svůj neukázně
ný nacionalismus.
”Jeho (Adenauerova)
sárská dohoda s Fran
couzi", napsali jsme před
časem, ”byla důležitým
krokem vpřed. Nega
tivní výsledek říjnového
referenda by však doce
la určitě znamenal dva
kroky zpátky.’ Dnes už
se dá jenom doufat, že
každý z těch kroků ne
představuje
polovinu
dvacetiletí, které nás dě
lí od jiné černé křižo
vatky historie.
-nVOLBY

Hledá se

BEZ

(pokračování se strany 1)
předcházejícím ženev
ským setkáním. Tenkrát
byl v očích svobodného
světa nejúspěšnějším účasmíkem president Eisenhower, jemuž se prý
podařilo rozptýlit sovět
ský strach před západ
ním útokem.
Je až s podivem, jak
rychle se v politice za
pomíná. Republikáni se
po válce nahlas smáli
naivní rooseveltovské
koncepci o ruských oba
vách před úklady demo
kracií. Stačí ukázat do
brou vůli, říkala tato
koncepce, a Sovětský
svaz je na cestě k demo
kracii. Eisenhower jed
nal v Ženevě v úplném
souladu s touto teorií,
ale marně zatím natahu
jeme uši po nějakém
zachechtáni.

EIS ENHOWERA

president

Úspěch schůzky Eiserthowera, Bulganina,
Edena a Faura prý spo
číval v snížení meziná
rodního napětí. Nám se
pro výsledek jejich kon
ference více zamlouvá,
označeni - zmírnění zá
padní ostražitosti
Jak se ženevské zmír
něni projevilo v praksi?
Na Středním východě
vidíme dravý nástup ko
munismu, jižní křídlo
Severoatlantického paktu
se rozklížilo řecko-tureckou roztržkou o Cyprus, přitažlivost neutralismu sílí a členové Se
veroatlantického paktu
jeví tendenci snižovat
stav svých armád a vý
daje na zbrojení. Někdo
namítne, že to s Ženevou
nijak těsně nesouvisí.
Spojitost tu nicméně jeVšechny zmíněné udá
losti jsou důsledkem
ztráty jasného vědomí
bolševické hrozby a ten
to úkaz je zase jenom
důsledkem ženevského
"úspěchu”.
Znamená-li v očích
Západu úspěšné zakonče
ní konference zahranič
ních ministrů jenom
zintensivnění
ženevské
atmosféry bez hmata
telných komunistických
ústupků, pak si musíme
z hloubi duše přát, aby
raději skončila totálním
nezdarem.
-kw-

Američanům se pres noc narodil nový velikán. Je jím vicepresident
Nixon, jemuž pomohl k velikosti Eisenhowerův srdeční záchvat. A ne
překvapilo by, kdyby zpráva o presidentově nemoci, jež, zdá se, defini.
tivně skoncovala naděje na jeho další kandidaturu, přivodila několik
dalších mrtvic volebního původu. Protože republikáni dobře vědí, že je
do Bílého domu nedostalo nic jiného, než vítěz nad Hitlerovým Němec
kem generál Eisenhower.
Výraz "selfmademan" skou kandidaturu. Zpra Sám o sobě by Stevenoznačuje muže, který to va je to Nixonův hlavní sona asi těžko ohrozil,
vlastním přičiněním a nepřítel, senátní vůdce ale jak se zdá, stojí za
bez cizí pomoci někam Knojvland. Často jsou ním expresident H. Trudotáhl, se jenom zřídka vyslovována jména před man, jehož vliv ve stra
kdy vztahuje na politi sedy nejvyššího soudu ně je stále ještě mimo xon. Při tom zapomína
ky. Politik, a americký Earla Warrena, dvakrát řádný.
jí na jeden podstatný
Thomase
politik v první řadě, je poraženého
Republikáni doufají, rozdíl. Trumana dosta
sám o sobě bezmocný, Deweye a Harolda Stas- že mohou s Nixonem la do Bílého domu pres
nemá-li za sebou partaj sena- Dokonce i nynější vyhrát i bez Eisenhowc- tiž demokratické strany.
ní mašinu a sedmou ministr zahraničí J. F. ra> a snaží se spojit pří Republikány tam dosta
Dulles je považován za pady Roosevelt - Tru- la prestiž generála Eisenvelmoc - tisk.
Presidentský kandidát jednu z možnosti.
man a Eisenhower - Ni- howera.
-nHojný počet republi
Richard Nixon má za
sebou obojí. Podporuje kánských nápadníků trů
ho část vlastni strany a nu nezmění asi nic na
střízlivější část prorepu- tom, že s této strany ne
blikánského tisku, které vyjde tentokráte nic vět
je z nouze Nixon dobrý, šího než presidentský
UDAVAČ POETICKÝ
přešla horempádem z kandidát.
V závěru svého dopisu pisatel přikládá
eisenhowerovského tatíčPresident
básničku kterou - jak sám říká . složil ”ze
kování k výrobě nového
Příštím presidentem srdce a z touhy po domově”. Otiskujeme
národního velikána.
Spojených států bude s úryvek.
To neznamená, že má největší
pravděpodob Po sedmi letech však, Po sedmi letech však,
Nixon presidentskou nosti demokrat. Volba Třináctý listopad,
slunce zazářilo,
kandidaturu v kapse. Ale demokratického kandidá to nešťastný je den.
přišla amnestie,
republikáni hledají ně ta vypadala až do ne Opustil rodiče,
vykupitel všeho.
koho, na něhož padá dávná úplně jasně. Má zradil svou rodnou zem.
alespoň odlesk Eisenho- lokdo pochyboval, že Sedm let takto žil
Nikdy nezapomenu
werova jména a v tom jím bude Adlai Steven- v bídě - utrpení,
na ten slavný den>
právě leží hlavní Nixo- son. o kterém se před plahočil se světem,
ať žije president
nova naděje. Z téhož dů pokládalo, že ho nemů hladný . otrhaný.
a naše rodná zem!
vodu se v nastalé panice že porazit nikdo jiný
Milý příteli, díky za váš dopis. Pokud jde
objevilo také jméno pre. než president Eisenho o nabízenou pomoc, postupujte tak, abyste
sidentova bratra dr. wer.
si neuškodil. Bylo by lépe, kdybyste se s adre
Miltona Eisenhowera.
Teprve v poslední do sami, jež znáte, obrátil přímo na nás, a my
Jsou ovšem ještě dal bě se objevil vážný rival
další styk již zprostředkujeme. Bude to kratší.
ší osoby, které přicházejí v podobě newyorského
Hlas domova, Praha, 11. října 1955.
v úvahu pro president- guvernéra
Harrimana

—Naše rovy—
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Navrátilci a bajky
kolem nich

-3 -

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

— ueiegace nejvyššíhc z Prahy a 7.500 z praž - —Emil. Zátopek a Dana
sovětu, v edena neměstKraje na sMi-»ti Zátopková odevzdali dakem předsedy presidia oramoor a cukrovsy. i\;i xy Siru Laurence Oiiviexarasovein, prijeia do aimavsKu pomanaio ton<a rovi a jeho ženě \ivian
rrary. j\a ieusn v Ru- une lU.iUu a na xaoerec - Leighově: dvě brousene
zym ji uvitau: Z. Fieriin- au i.vuu origanniKu.
vázy s jejich portréty.
■ ger, v. z^opecay, taj. úV — 1X> xsra ústavy uůaal;i —2o. říjen, Den znaroaV 17. čísle pražského "Hlasu domova” dal o sobě vědět navrátilec ’ zs-iú J. iienmych.
jugosiatssa parupiavcou1 něm , ouae retuš opět
z Austrálie Josef Pátek. V článku nazvaném "To vám vzkazují vaši
— —_--y mportuany osla- spuiecnost b.uuu lun ryz<s pracovním duem. Místo
Vj xj'.— es. armaay'. z Durmy.
kamarádi” především tvrdí, že jsou čs. uprchlíci v Aust-alii zastrašo
tono se nebuae pracovat
-v a Stranové oyio Dranne — ťoaie uřeuních čiše1 v sobotu 29. rýna.
váni, aby nejezdili do Československa, "exilovými loutkami, které
a sportovní oapo.eone stoupia vyrooa zeieza ;t —Do 10. listopadu jsou
štvou a nabádají své oběti k rozvracení Československa”. Navrátilec
a ve Stromovce udova 1,/uu.uOO tun v roce 1931i povinni se hlásit k voJosef Pátek píše dále: ”... .že velká část Čechů a Slováků se nasy
veselice . iiudDy vynra- na Z.auu.uuu tun v roce: jenske službě branci, navaiy na Vaciavskem ná 1954, výroba oceu s: rozeni v roce 1937.
tila západní svobody a chce se vrátit dnes domů. Vy je ve vašich
městí a prea právnickou 2,3uu.00u tun na i.ůUU . — Podle prohlášeni náplátcích vyhrožováním koncentráky nikdy nezastrašíte jako jste ne
xasuitou. Večer oyiy vy uuu tun. V druhé peu-• čelnika hiavni politické
zastrašili mne a řadu jiných.”
páleny slavnostní salvy letce ma byt tato vyrooai správy ministerstva náa na ťetnně a Letne by- dáte rozšířena a zkvaut-■ rodní obrany gen. J. ZePodle zprávy londýn iy onňostroje.
Dichtung und Wahrheit byl v Německu odsou
nena pro předpokiaaane: mana odejde po skončení
V jiném článku v tém. zen na 10 měsíců ského "Čechoslováka" — urna s popelem hrdiny t>0% zvýšení strojírenské• presenční služby víc jak
že čísle je Pátkův živo vezeni pro krádež se za uplynulých 14 dnů sovětského svazu pplk. vyroby a pro potřeby sta 4.000 vojáků do zeměděl
Sochora, který "zany- vebnictví a dopravy. V ství. Do dolů se prý při
topis vlastní výroby: cigaret. Pak byl navrátili do ČSR: J. Vanul
tragickou smrtí 15.8. druhé pětiletce se prý
utekl z touhy po dobro ve Válce, sloužil u stráž chel z Francie, F. Krivák xao5 , oyia uložena do stane válcovna plechu v hlásilo 1127 vojáků.
— Na yelkodole "Jan
z
Války.
R.
Štětina,
F.
družství. V Austrálii vy ního oddílu v Kaisersvojenskeno kolumbaria Kunčicich největším ev Šverma” v Ervěnicích
dělával 9 liber týdne lauternu, byl z něho vy Svoboda z Války, V. x-amatniKU osvobozeni v ropským podnikem svého byl zahájen nepřetržitý
arunu.
provoz.
jako dřevorubec, ale ”po loučen a žil v Ingol Pavlovský, B. Mirvalt, ťraze.
—
V
Piešťanech
se
sešel
—
V itkovické železárny — V Mníšku a Ejpovi
V. Majer, všichni tři bý
zaplacení bytu a stravy stadtu ” z podpor."
'výbor pro mír katouc- začaiy pracovat na nové cích byly zapáleny tři
mu mnoho nezbylo . .. Ján Povinec z Nových vali cizinečtí legionáři, keno duchovenstva” v zakazce kolejnic pro pece nových hrudkoven
O živote v ČSR a v Zámků byl národním A. Přibyl, J. Pošusta a přítomnosti poveřence A. kgypt.
na zpracování železné
podobných zemích tam správcem v Aši, potom Metodik z Kanady, Fr. xioraka, J. Lukacoviče a — Děčínské "Kovohutě” rudy.
píší noviny úplné fanta závozníkem v pivovaru. Kukačka z Austrálie, V. preaseuy úřadu pro cír dokonaný zakázku eietro- —- Rektorem akademie
záležitosti J. Ha voanycn lan pro Island. výtvarných uměni v Pra
sie. Tak na příklad zce Utekl z pracovního tá Šuhaj z Francie, M kevní
velky.
— V komarenskych lodé- ze byl jmenován prof.
bora,
žil
ve
Válce
a
v
Grotzová,
O.
Edra
a
Mil
la vážně tvrdily, že v
— Rakouská delegace od- nicícn unes pracuje 4.000 Jar. Frágner, rektorem
Eret. 2. listopadu má oornikú ve vodním aělniKú. VyroDni kapacita vysoké školy umělecko
jedné komunistické ze Ingolstadtu.
mi byla postřílena celá Štefan Fríbert z Devín- odjet z Melbourne Hospodářství jednala v je 13 motorových lodí průmyslové proí. 13. Sme
tana, proiesory vysoké
fotbalová jedenáctka za skej Novej Vsi utekl v do ČSR Jaroslav Československu o otáz měsíčně. Na správě se školy musických uměni
podílí
Sovětsky
svaz.
kách,
tykajících
se
Duroce 1950 do Rakouska, Pechr se svou německo:,
to, že prohrála”.
I aaje, Moravy a Dyje.
— V Lipnicí u Svatavy v Bratislavě J. Borodáč
Další navrátilec z Au žil v Innsbrucku, vstou manželkou a třemi dět | — Z Jugoslávie přijela v sokolovském revíru a E. Riegler - Skalický,
pil do francouzské po mi. Povoláním je řezník delegace zástupců obcho- zahájil těžbu nový po profesorem akademie mu
strálie:
sických umění v Praze
Emil
O k u 1 i a r mocné roty, odkud utekl po válce byl taxikářen ' au a průmyslu, která vrchový důl.
J. Řídký, profesorem vy
—
Chebská
"Eska
”
pra

'
navštíví
Plzeň,
Kanovy
do
Německa.
Byl
ve
Vál

ve
Františkových
Láz

pracoval na farmě a ja
Vary a Mariánské Lázně. cuje na objednávce 3.000 soké školy umělecko ko klempíř v Brisbane a ce, pak v polské kompa ních.
— Novým ředitelem bra jízdních kol pro Spojeně průmyslové dr. J. Spurný
a vysoké školy výtvar
Nové plány
v Sydney, vydělával ”po. nii.
tislavského Národního di státy.
Václav Plavec z NeDr. Ján Papánek, vadla se stal Ivan Thurzo. — K 20. výročí smrti ných umění v Bratislavě
nejvíce” 11 liber, z če
Fr. Šteíanko.
hož prý zaplatil 4 libry čína u Příbrami chtěl předseda "Amerického — Jan Čermák, průkop Otakara Ostrčila uspořá — Nákladní automobily
za byt a dalši 4 libry za do Austrálie, ale byl od fondu”, prohlásil v Lon ník čs. letectví, se dožil dalo Národní divadlo v "Škoda”, vyráběné zá
mítnut a pracoval jako dýně, že má zprávy, že 85 let. Bývalý starosta Praze večer jeho skladeb. vodem "Liaz” v Mnicho
stravú.
Sokola Truhlář slavil Dirigoval Jaroslav vě Hradišti, se vyvážejí
Z trestnice do trestnice kuchař u polské, české čs. vláda připravuje stejné jubileum.
Krombholz.
do Západního Německa,
Josef Černý z Gajar a anglické strážní jed "přeškolení” navrátilců — Čs. státní občané ně — V krajském museu v Číny, Jugoslávie, Švý
(okres Malacky) se vrá notky. Pražský "Hlas ve zvláštním středisku. mecké národnosti, kteří Olomouci byla otevřena carska, Brazílie, Sýrie,
til s manželkou Ritou, domova” o .něm píše, Režim se prý také chystá byli v sovětském zajetí, výstava "Vývoj českého Indonésie, Albánie, Bul
vrátili do republiky. tiskařství”. Nejvzácnější harska a Turecka.
roz. Fischerovou, která že "pobyt za hranicemi rozvinout akci, usilující se
"Letopisové — Z Afganistanu přijeli
Transport čítal 60 osob. památky:
"musela zniest za svoj- mu setřel všechnu mla- o návrat známých jed Většina Němců zůstane v trojánšti” z roku 1468, do
Československa ministr
ho manžela nejednu šo dickost a jásavou život notlivců z řad exulantů, Československu, kde žijí Melantrichův kalendář z dolů a průmyslu dr. Mo
vinistický urážku od svo- ní radost "• Z ČSR kteří budou zváni osobně jejich příbuzní, pouze 9 roku 1578, Veleslavínova hamed Khan a president
mužů a 1 žena budou bible.
průmyslové sekce minis
jich spoluobčanov-” Ro uprchl, protože byl na a činěny jim mimořádné posláni
dále do Západní- . — V Československu kon terstva dolů Mir Ahmad.
dina Černých se vrací sazen do dolů. Jeho no sliby. Konečně se prý ho Německa.
, certovali západoněmecký — V klubu čs. novinářů
do Československa z vé zaměstnáni po návra chystá velká skandalisa- — V neděli 9. října bylo klavírista G. Puchelt a promluvil gen. tajemník
ční kampaň proti exilu. posláno 2.000 brigádníků Holanďan Theo Bruins. Ligy čs. israelského přá
Micsbachu v Západním tu: hornictví.
telství C. Rozen.
Německu.
— V listopadu bude za
Štefan Novosedlík z
hájen obvyklý "Měsíc
Pczinoku utekl v dubnu
Československo - sovět
1947 z trestnice, kde se — Juraj Diabelka z Lučivnej, byl odsouzen k — J. Drahonský z Bratčic byl odsouzen v Židlo- ského přátelství".
děl pro krádež. Byl ve 5 letům žaláře, konfiskaci jmění a pokutě 20.000 chovicích ke 4 měsícům vězení pro "neplnění do — Přehrada ve Víru na
Moravě je před dokonče
Francii, Itálii a Belgii. Kčs., pro "sabotáž a neplnění dodávek".
dávek".
V Itálii prošel tábory (!!) — V Pezinku byli odsouzeni "pro sabotáže a ne — F. Stančík z Malčic byl odsouzen v Turnově k ním. Současně se pracuje
na stavbě silnice z KoLipary, Fraschatti (oba plnění plánu" sourozenci Samuel a Zuzana Bunčá- 4 letům vězení a konfiskaci majetku pro "neplně rouhvic do Hlubokého.
jsou trestnice p. r.) a kovi k 3 a půl roku ala půl rok žaláře a konfis ní dodávek a zpronevěry v družstevním obchodě”. — Nové lokomotivy řady
Jeho manželka byla odsouzena pro napomáhání 477-1, vyrobené v ČKD
Cinccitta, ve Francii byl kaci majetku.
tři roky zavřen. Bude — V. Bouše z Blatné byl odsouzen k 8 letům ža k 4 měsícům a konfiskaci vlastní usedlosti v Hrad Sokolovo, mají: automa
tické přikladače, svařo
pracovat jako zedník, láře a konfiskaci jmění pro "neplnění dodávek a čanech.
vané kotle, ocelová tope
— Felix Mathe z Velkého Šariše byl odsouzen v niště, natřásací rošt, sfuprotože se prý ”v tom ukrývání zbraní”.
vyzná”, ačkoliv z jeho — M. Fandel v Trnavě byl odsouzen k 6 letům Prešove k 5 letům žaláře a konfiskaci majetku kovače sazí a válečková
ložiska u běhounů.
životni historie je vidět, , žaláře a konfiskaci jmění pro"sabotáž a neplnění "pro sabotáž”.
— V Liberci byli odsouzeni: A. Holubová k 11 — K dvoudennímu poby
že se vyzná v jiném obo-1 dodávek".
— J- Mamojka a P. Kučera z Nitry byli odsou letům, M. Moravek k 8 letům a L. Marešová k 7 tu přijelo do Prahy na
ru.
pozvání ”čs. výboru ob
Rudolf Gildein ze Spiš- , zeni k S a 6 letům žaláře a konfiskaci majetku letům žaláře pro "zpronevěry v obchodu 5 ná ránců míru” 320 rakous
Č kých občanů.
č
skej Bělej (nar. 1929), i pro ’’ zpronevěry a podvody při prodeji půdy". bytkem’’.
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DOPIS PRO
NEPOJMENOVANOU PANÍ
J unius
A teď, má paní, nezbývá než neptat se a čekat.
Nic není horšího než otazníky,
pověšené na skobíčky nevyplnítelných přání

Proto se nezeptám, i když vím, že jsem zapomněl
skoro všechno, co jsme si šeptali tak dávno
a tak daleko od skutečností, v níž jsme vězeli,
daleko od skutečností, v níž vězíme.
Žili jsme dny, padající do nocí, které končily
šeřením, jež nemělo počátku.
Přítmí bylo konejšivé a milosrdné,
když jsme jen tušili profily jednoho a druhého
mezi kapkami lásky a slovíček, jež toužila zranit
a zraňovala.

Daleko od skutečnosti, kde jednou budeme vězet,
snažím se napsat tyto váhavé verše.
Jsou jako naše milování,
váhavé řádky váhavějších milenců.

Mezí přeryvy líné se vlekoucí půlnoci
pohřbili jsme se navzájem do svých lhostejností.
Znali jsme se až příliš
a nestarali se o tváře. Jaký to byl laciný závojíček
který se nezkušený milenec bál odhrnout!
Jsme opilí, jsme smutní a jsme opuštění,
jsme vlastně mrtvi, jenže o tom nevíme.
V našich životech lžeme si směšné povídky
z Tisíce a jedné noci
a ve stovkách maličkých, všedních smrtí
obracíme uslintané stránky Dekameronu\le není kniha, aby přcčtla vaši tvář,
a není šalmaj, aby ji vyplakala.
Upadaje občas ve starou vypehchanou
notu Marscillaisy
pískám si vaši neskutečnou skutečnost,
neboť věřím, že se vrátí
ínající jiskry chlapeckých ohníčků
na strništích, kde bloumá podzim,
chlad ný, ironický podzim, váhavý jako já,
neskutečný jako já. A já věřím v neskutečné.
Neprosím se o jaro. Je příliš prudké a jasné
a já mu odvykl. V sešlapaných mokasínech
stopuji svoji příležitost v zemi,
kde jsem se nenarodil.
V zoufalých lágrech smutné země Austrálie
našel jsem odpověď. Chtěl jsem ji slyšet
z vašich úst. Ale není už třeba.
Pod podivně těžkou oblohou, pod níž se nedaří
ani snům, ani vzpomínkám,
přečtu vaši tvář, má pani, vaši nebezpečnou tvář.
'Zmuchlaný pásek prašivých dnů vyhnanství
vyklepe stakato vašeho kódu:
svobodu rvát se a svobodu neudeřit pod pás,
svobodu milovat bez krutosti
a svobodu vzdát se neporažen,
svobodu odejít bez loučeni,
svobodu vrátit se nevítán,
svobodu držet dané slovo
a svobodu nedobíjet raněné.
A teď, má pani,
s odjištěným revolverem pokorně nedopíši
tyto řádky . . .
* KONTINENTÁLNÍ LAHŮDKÁŘSTVÍ *
Bohatý rozšířený výběr zboží
225 BARKLY ST.. ST. KILDA. VICTelefon LU 6228
Dříve M. Roznětinský, nyní manželé Weislovi
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NOVÉM

ZEALANDĚ

ZETĚM MAORSKÉHO
NÁČELNÍKA

bělochem. Místo je už
oosazeno a oyty jsou k
áosiaut jen ve čtvrtích,
Kue Dji mávne ivihurove,
Když přijela královna Alžběta na Nový Zealand, vítala ji maorská dele tůmmxe a uumel o<u.i z
gace, v niž byla dcera náčelníka kmene Ararva, doprovázená svým manže LidlUlUUTSKy CX1 UbU<J\ u.
j lem, československým uprchlíkem. Krajan si získal titul "českeho Maora"
ixunui'j pro xuixsiy
a je ha sláva dolehly až do redakce Hla.sn domova. Dnešní reportáž uvítá
Zj
pUVUulll
lUaOTiKe
hlavně početná obec našich starých mládenců, kteří si dosud marně lámali
kunuxy se uuTZuo tuaxu.
hlavu problémem, jak založit rodinu na jižní polokouli.
Lidožrouti z Tichomoří hlavně o půdu. Maorové milionu. (jívrLiiia jich Dooře umexecKe preuiuety pro aumov a rov a
i
Praotcové nynějších neměli smysl pro tran přišla o život za vaiek, krásné eiiauxe je viuét
a
co
začaiy
pušky
vojanů,
Maorů přijeli na severní sakce nových přistěho
jen v museu a u nekouostřen.' Nového Zealandu valců a bránili se svým QOKOnčiiy ruzne nemoci, Ka uveaomeiycn maorprmesene
buymi.
Teprve
na sedmi velkých váleč způsobem proti podvá
skych rodin, kde se tra
ných kanoích z Havaje. děni. Kromě četných po v poslední době se dice dosud drzí. Turisté
situace
trochu
zlepšila
a
To bylo počátkem čtr tyček a menších bojů
kupuji v obchodech ve
náctého století, když u zaznamenává historie No počet Maorů opět stoupá. městech napodobeniny,
Dnes
jich
zde
žije
skoro
nás vymřeli Přemyslovci. vého Zealandu tři ofi
vyráběné NovozealanďaOsazenci jednotlivých ka cielní Maorské války, z 100,000 - roztroušeni po ny
a evropskými přistě
noí se drželi i po vylo nichž poslední trvala 12 celém severním ostrově, hovalci (včetně Čechoslo
ale
ve
větším
počtu
hlav

dění pohromadě, a tak let (1860-72) a skončila
kteří na tom vy
vzniklo původních sedm nerozhodně. Bílí koloni- ně kolem Rotorua a na váků),
dělávají. Typickou masátoři utrpěli tak těžké poloostrově severně od orskou
maorských kmenů.
vesnici je dosud
Aucklandu. Jen velmi
málo půdy zůstává do možno vidět ve Whakaresud v maorských rukou. warewa,předměstí Rotorua, kde si Maorové udr
Rovnoprávnost
želi svůj společenský ži
Smlouva, podepsaná vot. Vaří a perou v pi'íguvernérem Hobsonem rodních horkých prame
ve Waitangi r. 1840, nech, kterých je v okolí
dala Maorům rovnopráv mnoho, a oblékají domo
nost s bílými obyvateli rodé kroje. Přivydělávají
Nového Zealandu. Bylo si tím, že ukazují turistům
jim přiznáno vlastnictví své vyřezávané domky
půdy a museli jen sou a tančí původní maorské
hlasit, že "velká bílá tance. Rádi zpívají, a
královna” bude mít před jejich písně připomínají
nostní právo, rozhodnou- písně jiných domorodců
li se dobrovolně půdu v Tichomoří.
prodat.
Začlo to na Sázavě
Ministerstvo pro maorPtáte se, jak jsem se
ské záležitosti dnes hájí
zájmy Maorů a snaží se, mezi ně dostal a proč
aby se napravily spácha jsem si vzal za manžel
né křivdy. Rasová diskri ku Maorku. Už doma mne
minace theoreticky ne to vždy táhlo do přírody.
existuje: Maorové mohou Město jsem neměl rád,
volit a být voleni, za skoro každý týden jsem
MAORSKÉ DĚVČE
stejnou práci dostávají jezdil na Sázavu, kde
By courtesy of N.Z. Government Tourist Burcau
stejný plat jako Evropa jsem si sám vystavěl
Do minulého století ztráty, že dali přednost né, mohou jezdit tramva pěknou chatu; byl jsem
jí a sednout si v parku dobrý a zkušený tramp,
byli Maoři známi jako mírovému vyjednávání.
Bílá civilasace měla na lavičku, jít do hospo žádný ”pad’our”. Když
válečníci a lovci, a lidožroutství bylo mezi ni na Maory zhoubný vliv. dy a sázet na koně. jsem přijel na Nový Zeami obvyklé, což se dá Před příchodem prvních Teprve, když Maor hle land, poznal jsem, že
vysvětlit nedostatkem ma Evropanů jich bylo na dá byt nebo lepší za jsou mi Maorové blízcí
sa v těchto končinách. Novém Zealandě asi půl městnání, pozná, že není /pokračováni na str. 6/
Války mezi jednotlivými
ZMĚNY V ČES K O S L OVE N S K É VLÁDĚ
kmeny byly na denním
pořádku. Boj vždy začal
válečným tancem Haka,
při kterém se kroutí hla
vami a vyplazují se ja
Změny v československé vládě, ohlášené 14. října, nasvědčují značným
zyky, aby se nepříteli
nahnal strach. Bojovalo potížím, jimiž v současné době prochází čs. hospodářství. Tato nová rese oštěpem a krásně vy organisace má asi zvládnout potíže ještě před tím, než Československo
řezávanou dřevěnou pa vstoupí do druhé pětiletky, plánované tentokráte již společné pro celý
licí.
sovětský blok.
Bílá civilisace
Nejvíc pozoruhodné plněni důležitých úkolů. tom, žc hospodaření
Po příchodu bílých
Podobná je situace u státních statků vykáza
našla maorská válečná je rozdělení ministerstva
tradice uplatnění v bo strojírenství na tři úse ministerstva zemědělstvi, lo 1"neplánovanou” ztrá
jích proti novým koloni- ky - ministerstva těžké jež bylo nyní rozdě tu.
sátorům. Bili misionáři
Zdá se také, že Marek
a obchodníci byli z po ho průmyslu, přesného leno tak, že státni statky
čátku vítáni s nadšením, strojírenství a pro výro spadají do působnosti Šmída - dosavadní mi
neboť přinášeli věci, kte bu vozidel a zeměděl zvláštního ministerstva. nistr financí - se zvláště
ré se daly upotřebit. Brzy ského nářadí. StrojírenJe známo, že státní neosvědčil. Jeho "pový
však došlo ke sporům. stvi je totiž jednak nej- statky, které podle pů
šení” na ministra státních
■■■■■■■■■■»■■■■■■ důležitějšim
výrobním vodních úmyslů režimu statků mohlo by být
f Dopravu všeho druhu
í• zboží dodávkovým autem úsekem pro čs. hospo měly být modelem "so prvním krokem k jeho
dářství. protože jeho pro cialistické
zemědělské likvidaci. Na místo mi
v Melbourne
dukce poměrně vysoké velkovýroby”, neskonči nistra zemědělství nastu
spolehlivě obstará
MÍLA VODIČKA úrovně je zdrojem zahra ly dosud ani jediný rok puje stranický aparátčík
ničních devis, jednak je úspěšně. Ministr financí V- Krutina, dosavadní
,
Telefon LB 3631
I i (volat v pracovní době) také úsekem- který je nej měl smutnou povinnost tajemník ÚV KSČ.
víc kritisován pro ne- každoročně referovat o
FEP
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Knižní novinky v Československu

Když se dnes probíráme seznamy knih, jež vycházejí v Československu,
málokdy najdeme něco, co chytí oko. Ale přece je třeba přiznat, že vyda
vatelská politika
ministerstva kultury je nepředstavitelně liberální ve
srovnání se situací z roku 1950 nebo 1951. Nezapomínáme přirozeně,
že je v tom čertovo kopýtko. Nikdo totiž, a to nejméně na ministerstvu
kultury, nemůže říci, jak dlouho přítomná kulturní linie vydrží- Jako
se naplánuje (už to slovo) roční sklizeň brambor, tak se taky předepíše
počet, tlouštka. thematika artiklu, o němž se pak tvrdí, že je plodem kul
turního snažení.
Třeba právě tady je uka- sii, vysvětlit dúvo-y, proč
Ncjnovéjší Seifert
zovatel další cesty. Snad se ji úzkostlivě vyhýbá.
Kdybych si mohl vy
O zvířatech a lidech
brat jednu z knížek, jež by jednou nebylo na ško.
du
zamyslit
se
nad
dů

Na druhém miste bvch
vyšly letos v Českoslo
asi
sáhl po útlém svaz
vody.
proč
právě
komu

vensku, sáhl bych po
ku,
který vydalo statni
nistická
přítomnost
je
sbírce Jaroslava Seiferta:
"Maminka” (vydal Čs. tak chudá na opravdo- nakladatelství. Obsahuje
spisovatel, ilustroval Ji vou, čistou sociální poe dvě práce Anatola Fran
ří Trnka). Obsahuje 34
Co nového v podzimní
čísel obvyklé seifertovské
lyriky. Upřímné řečeno,
tyto verše nejsou horši
než stovky jiných. Chy
Současná československá dramaturgie se po
ba je, že nejsou lepši.
hybuje
v jednom začarovaném kruhu. Nejprve
Kdybyfch mohl, koupil
někdo'
zjisti,
obyčejně v "Rudém právu” nebo v
bých si ji pro půvabné
"Literárních
novinách
”, že jí chybí pevná pokro
•Trnkovy ilustrace spiš
ková linie. Za nebožtíka Stalina odpadla jaká
než pro potřebu číst ver
še, z nichž většina půso koli debata. Za Malenkova, a ještě více dnes, se
bí jako mechanické ver po takovém zjištění rozpřede rádoby debata. Dnes
je výsledek trochu jiný. Divadelní správy se to
šováni a běžná rutina.
tiž tvrdošíjně brání inscenaci stranických dra
Sociální poesie
mat. Mají dobrou výmluvu: nejsou finančně ú"Maminka” obsahuje nosná. To je také jedno z vysvětleni, proč na
několik čísel (Slečna ze letošní podzimní sezónu se chystá v čs. divadlech
čtvrtého”, "Cukrářský tak málo původních novinek.
V Národním divadle je zatím ohlášena pouze
krám”. "Okarina”, "Vše
dní den”), které jsou jedna česká premiéra: jmenuje se "Mládi světa ,
současné poesii vzácností: napsali ji A. Dvořák a V. Vejražka, a je to "hra
je to sociální poesie, kte ze života K. Marxe a B. Engelse ’■
V Komorním divadle byla přijata novinka Ji
rá se nezvrhne v ne
důstojnou agitku. Ta řího Hronka "Host do domu”, což prý je 'sa
kové tóny jsme od Sei tirická veselohra ze současného života”. Na Vi
ferta neslyšeli už dlouho. nohradech budou premiéry dvě: "Inteligenti od

ce: "Epikurova zahrada"
a "Thais”. První je
soubor esejů a statí, v
nichž France vykládá
svoji životni filosofii,
"Thais” je pak moderní
zpracováni staré koptské
legendy.
Jinak už mne z n v.a k
neziakato nic. jen obráz
ková kniha F. Vopata
a J. Komárka "Zvířata
zblízka" se 166 fotogra
fiemi.
Překlady a folklor
S překlady je to ještě
větší bída- Z němčiny

MILIONÁŘSKÁ DÁVKA
NA PODVRATNOU LITERATURU

byl přeložen generační
román východoněmecké
ho autora Wolfganga
Joho: Cesta z osamě
losti”, z polštiny' "Nepo
kořena píseň" \\ . Bro
me'.,
o pivklad po1
. ’Nrpod.c re
klamy v
Litetárnicb
novinách 'staly piú.rdcem dělnické t-ídy, její
zbraní, svědectvím slavné
historie”.
V hudební literatuře
a folklóru je snad nej
j

divadelní sezóně v ČSR

LETOS ZASE IMPROVISUJEME

/Pokračování/
V létě roku 1942 začaly francouzské úřady
sbírat bývalé příslušníky armády na práci do Ně
mecka. V Bellegarde jsem byl poměrně dlouho
za bukem. Ale na podzim došlo i na mne- Z čs.
konsulátu jsme neslyšeli nic povzbudivějšího než
obvyklé povzbudivé zvěsti o tom- že nas přepra
ví do Anglie- Jako obvykle neříkaly kdy a jak.
Doba transportu do Německa se nebezpečně
blížila. Musil jsem jednat na vlastni pěst. Dva z
našich se rozhodli, že půjdou se mnou. Nás tři
pak zavezl jeden známý Francouz na švýcarské
hranice. Tam začala moje třeti švýcarská episoda.
Po zkušenostech z minulosti jsme byli velice
opatrní. Šli jsme jen v noa a ve trne jsme se
schovávali. Ale ani tentokráte jsme nedošli do
ženevy, aniž bv nás nezpozorovalo rameno záko
na. Těsně před večerem na nas padl v naší skrý
ši nějaký švýcarský feldvébl, spakoval nás a
odvedl na policejní stanici k nevyhnutelnému
protokolu.
Nechali nás na stanici vyspat a ráno nás za
vezli autem do Ženevy. Tam nás ubytovali v

Mi lana Jariše a "Zářijové noci” od Pavla Ko
houta.
Realistické na Smíchově chystá "Uměni ode
jit od J. Danka a Divadlo S. K. Neumanna (v
Libni) zatím nepojmenovanou hru Ivana Pracha
ře.
Divadlo Jiřiho Wolkra bude mít tři premiéry,
ale všechny jen dramatisace: J. Sosnar "Gazdy
Jurášek” (úprava Z. Bláha), F. Pavlíček: "Princ
Bajaja’ a B. Němcová: "Princezna se zlatou
hvězdou na čele” (v úpravě K. M. Walló).
Z ohlášeného cizího repertoiru je jen jedna
novinka původní: ncjslabši Sheridanova veselo
hra Cesta do Skarboro" v Realistickém. D 34
bude opakovat "Žebráckou operu” a v dramatisaci Z. Kočové provede Balzacův "Kabinet starožitností”Jak to vypadá, dramaturgický plán na tuto
sezónu není ani rýha ani rak. Ale divadelní obec
asi za to řekne procítěné zaplať Pánbůh, letos
zase improvisujcmc.

normálním činžovním domě, kde jsme obývali
značně přepychový byt s koupelnou, kde tekla
studená i horká voda, a kde nám dávali jíst
jako maharadžům- Teprve, když se jeden ze Švý
carů podřekl, jsme se dozvěděli, že ještě v Evro
pě jsou národy, které takový přepych považují
za vězení, vhodné pro politické uprchlíky.
Dva roky vojny změnily mnoho. Ted’ se už
Švýcaři nebáli německého útoku, tak nepadla
ani zmínka o deportaci. Za několik dní nás
poslali do uprchlického tábora, ve kterém jsme
si připadali jako zámožní turisté- Napsal jsem
ihned dopis československému konsulovi dr. Ko
peckému, a světe zboř se, odpověď přišla obra
tem. Abych se dostavil osobně. Vrtalo mi hlavou,
jak to mám zařídit. Nevymyslil jsem žádnou
lest. V zoufalství jsem svoji žádost přednesl ve
liteli tábora. Ten nehnul ani brvou. Druhého
dne jsem jel, eskortován příjemným švýcarským
kmánem.
S dr. Kopeckým se jednalo moc dobře. Řekl
jsem, že chceme do Anglie a že prosíme, aby
nám poradiL Na ženevském konsulátu moc ne
slibovali. Dr. Kopecký ře.<_. že udělá, co se udě
lat dá, a vtisk. peníze na přilepšenou- Myslil
jsem, že to je obwk-ě výpalné. Vrátil jsem se
do tábora, řekl Kolegům. co si myslím, a usnesli
jsme se. že nějakv čas počkáme.
Ve Švýcarsku jsme poměrně často měnili tá
bory. Za tu Ccbm co jsme čekali na zprávu
konsulátu, jsme prošlí tři- \ šecr-y bvly původ
ně vystaveny pro přžs.ušníky polské brigády, jež

zajímavější
publikaci
sborník, který vydalo na
kladatelství Naše vojsko
pod názvem: "Pcrečko
belavé, červený kolomán”. Je to sborník li
dové poesie se zbojnic
kými a v -,e. sky u ná

a

*
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. i i., /
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Kí

c

ji.OU

kupwvui,

a protože teJi par hod
notných vychází v tak
malých nákladech, je
pochopitelné, že je zase
po dobré knize sháňka
jako za protektorátu.
Komunistická knižní
distribuce však přišla no
to, že se i na tom dá vy
dělat, když se nepartijní
knihy nebudou prodávat
jen pod pultem, ale ve
řejně ve státním anti
kvariátu. V 31. čísle
"Literárních novin” isme
objevili inserát prode
jen Knihy n p. antikva
riátu, jenž nabízí ”Melantrišské Dějiny lid
stva”, svazek IV., část
I. Autoři: M. Paulová,
J. Šusta, F. Tauer. Na
konec malá pointa: tato
antikvami kniha stojí
120 Kčs., zatím co cena
nové knihy je průměrně
20-30 Kčs- Ta milionářská daň je za četbu díla
autorů státně nespolehli
vých.
vm

bojovala ve Francii, a která po příměří v Compiégne se vzdala švýcarským úřadům. Co táborysanatoria to byla. V pořadí druhý byl tak zvaný
pracovní, z nějž jsme chodili na práci, která by
la vysvobozením z táborové nudy- Tábor byl po
ložen asi 10 km od Curychu blízko čtvrti Orlikon,
kde jsou velké továrny na hodinky a zbrojovky.
Ve třetím táboře, který ležel blízko italských
hraníc a jmenoval se Camp Visp, nás zastihl
vzkaz z čs. konsulátu. To bylo asi dva měsíce
potom, když jsem s dr. Kopeckým mluvil. Tento
krát nebylo žádných nočních honiček a skrývání.
Dostali jsme normální cestovní rozkaz pro dva
(náš třetí společník se oddělil), sedli na vlak a
bez eskorty dojeli na ženevský konsulát.
Tam jsme čekali další tři týdny. Nemohli jsme
si stěžovat ani v nejmenším. Měli jsrne všechno,
co jsme potřebovali. Dr. Kopecký byl správný
chlap a konsul podle Haších náročných představ
Vlastně tehdy se mu neříkalo konsul, ale "delegát
čs- vlády ’. Bylo mi líto, když jsem se dozvěděl,
jak skončil v komunistickém Československu.
(Dr. Kopecký byl odsouzen ve spojení s proce
sem Rudolfa Slánského k dlouholetému žaláří
jako vyzvědač západních mocností - p. r.).
Konečné nám dr. Kopecký nakázal, abychom
se připravili k odjezdu. Dal nám falešné fran
couzské papíry a pravých 25.000 franků a 1.600
Španělských peset. Jakost francouzských potra
vinových lístků jsme blíže nezkoumali, ale ve
zdraví jsme je cestou projedli.
/Pokračování příště/
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KDYBY BYL POLÁČEK
aneb
Chromotechna versus Fotocelpap
Pokud bude našim čtenářům v dolejší stati
někdo nebo něco povědomé, připomínáme, že ne
jde o podobnost čisté náhodnou. Všechny postavy
jsou z Poláčkových Mužů v ofťsidu a všechny
jmenované teamy skutečné kálí posvátné zelené
(i méně zelené) trávníky, kde se kdysi scházeli
ke svým obřadům stoupenci všech footballovou
asociaci uznaných konfesí.
Emunovi staršímu klesly ruce nad rozešitou ves
tou a jeho zrak zabloudil oknem na dvůr. Eman
mladší slyšel, jak jeho rty ševelí: Fotocelpap.. .1
Zavrtěl hiavou a opakoval nahlas: "Fotocel
pap .. .Hm . . .Řekni mi hochu, "obrátil se k svému
synu, jenž si přišívat knoilík„ " proč mají ty dnešní
kluby takový divný jména? Tadyhle sem čet v
Rudým právu, že v nějakej soutěži vedla týden
Chromotechna a pak byla předstižena Fotocelpapem, který doma porazil Motorlet a má při stejném
počtu bodů lepší skoré a sehráno o tři zápasy
míň. Fotocelpap.. .Ať si to někdo uváží. A to
ještě není všechno. Nikdy jsem se na příklad ne
viděl v takovejch amatérech jako byla Hvězda
Košíře. Ale to tě říkám, pořád mi byla milejší
než ty Rudý hvězdy v Bratislavě a Brně, kerejch
se nám urodilo jako hub po dešti. Pročpak se,
jářku, ty kluby nemenují jako kdysi, dejme tomu
Viktorka, Union nebo Sparta. Já myslím, že by pak
měly větší popularitu u obecenstva. Fotocelpap!
Aby si jeden na tom zlomil jazyk ..
Eman mladší přerušil novočeskou národní píseň
Komandír geroj, geroj Čapá jev, kterou pískal s
velkou virtuositou, a odvětil poučně, neboť navště
voval osvětové kursy, než ho pustili z pracovního
tábora, kde se z něho stal znovu platný člen so
cialistické společnosti: "Mluvíte jako starej vyšeptalej reakcionář, otče. My jsme v Čechách a
proto se naše kluby menují ruský. Voní mají Dy
namo, my máme Dynamo, voní mají Spartak - my
máme Spartak, voní mají Ústřední dům armády
- my máme Ústřední dům armády.
Aby zase voní měli něco vod nás, shrábnou větši
nu toho, co my vyrobíme. To je prosím, jak by
řek’ pan Načeradec, kulantní jednání protokolovanýho slovanskýho bratra, to jim musí každej
dosvědčit, proti slovanskému bratru se mi nesmí
nic říct.”
”No, ale uznáš”, odporoval Eman starší, ”že
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žádnej pořádnej klub by se zrovna nemusel menovat lankista nebo Křidla vlasti! Když se tě teď
známej zeptá, Kam deš, a ty mu chceš říct, že na
ligovej mač ústřední oděvní aum - Viktoria zá
vody Vladimíra Iljiče Lenina, než mu odpovíš,
tak je tvůj znamej v kalupu. No, nemam pravdu?
' Nahouou', odvětil Junan miadsi, "videi jsem
hrát Dynamo Moskva i Lstreoni dům rudy armá
dy a nic sem si z tono nedělat Díval jsem se na
to, jako na Kazdej jinej zapas. A moc mně tono
zrovna ty Husáci neukázali."
Tlustý pan, kiery sedei zachmuřeně u kamen a
mnono lono zatím nenamluvil, smutně povzaycm
a vložil se do roznovoru: Dynamo, Bože můj, Dy
namo." Pan Naceraoec, neboť on to byl, pusobu
tono času jako Korní ve viasuum závodě s gumaKy a využil neueuuno oupoieune k návštěvě sta
rých známých v LimDurkove unci. Otoušek s Ha
dičkou byl v SČM a roziozita paní Naceradcová
nacvičovala doma s vyrovnávacím správcem Kaudrsem a strýcem Ignácem dorostenecká prostna
na bpartakiaau. Tlustý muž teskně pokračoval.
"Hejda-Kumr, Vesely-Benda IIn Kotouč, Vopaieckj
-Vanik, Benda, Jenny, Košek, Baumruk. Jó, to
byly časy! Na mezinárodním fóru jsme vítězili
rozdílem třídy a výsledek se udělal i v tak horkým
a neobjektivním prostředí jako Hohe Warte. Ale
dneska, škoda mluvit. Je to samej zasloužilej mistr
sportu, ale i bratři Bulhaři s námi zaválejí bago
kdy si vzpomenou. Já sem tadyhle nemocnej člo
věk, bitej muž, ženatej muž, kerej nemá žádnou
radost na světě a voni mi udělaj ze Slavie Dyna
mo. Pan Habásko je světa znalej a má pravdu.
Ten Ústřední dům armády je snad ze všeho nej
horší!’’
’•
"To chválím, když je něco ústřední", pravil
Eman mladší, který právě dočetl s gustem třetí
pokrokově upravené vydání Švejka, a zdvihal se
k odchodu.
"Kam deš”, zeptal se s otcovským zájmem Eman
starší, ”na fotbal?”
"Kam vás vede, táto. Emilka předsedá závodní
radě modes robes paní šmalfůsové, Eman nej
mladší ssaje mléko režimu ve státních jeslích a já
musím do schůze místní organisace KSČ v Cimburkově ulici. Není nad to, dyž je pestrá neděle!”
Za Emanem mladším se smutně zavřely dveře
a unavené kroky na chodbě neprozrazovaly nic
z nadšení pokrokového elánu, který mladší HaLásko načerpal v osvětovém kursu pracovního tá
bora ,země sjednocené tělovýchovy.
Podle Poláčka Kadlík.

/pokračování se str. 4/

ZETĚM MAORSKÉHO NÁČELNÍKA

svým názorem na život.
Byli vždy veselí, přátel
ští a upřímní, čímž se
lišili od ostatních lidí,
se kterými jsem zde při
šel do styku. Netouží po
osobním majetku, nehoni
se za penězi a mají větší
radost ze života.
Měl jsem zde sice pěk
ně bilé děvče, ale když
jsem na jednom maorskérn večírku viděl Rangi
tančit a zpívat, oblečenou
v pestrý domorodý kroj,
poznal jsem hned, že je
to děvče, po jakém jsem
vždy toužil a jaké jsem
nikdy dřív nepoznal.
Když jsem se při tanci
dověděl, že je dcerou ná
čelníka
nejmocnějšího
kmene Araxva, vzpomněl
jsem si na přátele doma,
kteří o mně říkávali, že
si jednou vezmu černou
princeznu - snad proto,
že jsem se tehdy děvča
tům vyhýbal.
Kouči to svatbou
Rangi byla z počátku
velmi nedůvěřivá, neboť
Maorové mají špatné
zkušenosti s bělochy, kte
ří se s nimi přátelí. Dalo
mi hodně práce ji pře-

svědčit, že my jsme jiní. ze stébel a v dlouhém
Příklady táhnou
Když jsem ji konečně plášti z peří kiwi. V ru
Ještě bych vám chtěl
získal, nastala mi další ce držela pohlavárskou
práce - dostat souhlas i hůl a byla ozdobena prozradit, že se mezi
od její rodiny, která je různými odznaky kmene. Maory čitím naprosto
lirdá na svůj původ a Nemá bratrů a je jedinou
náčelníckou hodnost a dcerou hlavního náčelní šťastný a nelituji, že
jsem si Rangi vzal.
tradici; po staletí byli
příslušníky rodiny jen ka. Mladší příslušníci Myslím, že i oni mne
plnokrevní Maorové. Na kmene před námi tanči mají rádi a přijali mne
konec však přece všechno li různé tradiční tance. plně mezi sebe. - V po
dobře dopadlo, snad pro Některé skupiny dokonce
to. že jsem nosil na ře s oštěpy a s nabarvený slední době si tři naš:
tízku amulet, který mi mi tvářemi - až jsem hoši vzali za manželky
Rangi věnovala - maor- chvílemi měl strach.
Maorfry a všichni říkají,
skěho bůžka Tiki s naklo
že jsou spol<ojeni. Maorněnou hlavou a ohrom
ská žena stále ještě
nýma očima.
uznává manžela za
Měli jsme dvě
hlavu rodiny, je po
svatby. J ednu ve
slušná,
nechodí do
Vellirrtonu. kde
hospody ani sama do
bvla Rangi zaměst
biografu nebo na ta
nána na úřadě pro
nec, nezná přátel bez
maorské záležitosti,
a druhou nedaleko
svolení manžela.
Roterua v sídle její
Chce-li některý z
ho kmene. Druhá
krajanů hodnou a
svatba byla ovšem
dobrou ženu, ať při
pestřejší, hlučnější
M A O R S KÉ DÍTĚ
jede sem na Nový
i veselejší, a Rangi
U HORKÝCH PRAMENŮ Zealand a ožení se
to moc slušelo (By courtesy oí The N. Z. Ger
Tourisi Bureau, Mábourne.) s Maorfcou. JM/LB
v barevně sukni

Z. SCHREIBER L.L.B. L.L.M
(JAG)
vykonává advokátní praksi na
237, COLLINS ST., MELBOURNE
Telefon: kancelář MU 1456, byt XU 3213

• KRÁTCE Z EXILU
—Mezi 97 cizineckými le-_ dr. Petr Zenkl k delšímu
gionáři, kteří zbělili v ’ ‘pobytu do Anglie.
Suezu z francouzské lodi, —J. E. biskup B. Kučera
byl 1 Čechoslovák.
z Lincolnu. Nebr., USA,
—Při zřícení dopravního byl papežem Piem XII.
íetaaia v severozápadní jmenován asistentem u
části Kanady zahynul je- papežského trůnu.
no pilot, čs. uprchlík a — Dr. Jaroslav Pelikán,
bývaly' příslušník K.AF, profesor historické theo
Josef Čermák.
logie na universitě v Chi
— Národní divadlo v cagu, byl pověřen vede
Kejkjaviku zahájilo no ním prací na překladech
vou sezónu dramatisací spisů Martinu Luthera do
Osudů dobrého vojáka angličtiny. Práce potrvá
Švejka”. Premiéře byl asi 15 let.
přítomen též islandský —Pepa Malcčck byl pově
řen bavorským tennisopresident Asgeirson.
vým svazem vedením
—New York City Center kursu pro nejlepši ju
Opera uvedla 26. října niory.
"Prodanou nevěstu”.
— V USA zemřela pí.
—Pietní vzpomínka na Eliška Toušková, matka
Msgr. J. Šrámka byla bývalého národně-demouspořádána v Chicagu. kratického poslance Fr.
Promluvil dr. Ad. Kli- Touška, umučeného nacisty
mek.
—Londýnské divadlo —Próf. Dr. Ludvík Ně
"New Watergate" uvedlo mec z Pittsburghu na
psal knihu”Church and
Langrovu "Periferii”.
Statě ín Czechoslovakla”.
—Po návštěvě několika Vydal Vantage Prcss, N.
evropských států přijel York.
Č/D/S
AUSTRALSKÝ VÝBOR
PRO KULTURNÍ
SVOBODU

ve spolupráci s Ústředím
přistěhovalců ze zemí za
Železnou oponou a s Novoaustralským kulturním
sdružením pořádá v ne
děli 6. listopadu 1955 ve
2.30 hod. odp. v Marrickville Town Halí, Sydney,
” Liberation Meeting
Hlavním řečníkem bude
redaktor anglického ča
sopisu ”Punch” Malcolm
Muggeridge, jeden z před
ních odpůrců politiky ko
existence v Anglii. Umě
lecký program obstará
Novoaustralské kulturní
sdružení.
Upozorňujeme, že se
vstupenky před zaháje
ním nebudou prodávat
(schůze se koná v nedě
li). Pozvánky je možno
koupit za 5/- předem na
těchto adresách: Carínía
Record Shop, 13 Rawson
Chambcrs, Rawson Plače,

Ingos, The Concourue,
Wynyard, Delta, 77 Pltt
St., City, Vístula Book
Depot, 77 Pitt St., City.
Američan Coffee Shop,
Strand Arcade, City. Glo
be Book Shop, 173 Pitt
St„ City.
ČESKÉ OCHOTNICKÉ
DIVADLO V MCLBOUKNB

sehraje své čtvrté před
stavení, veselohru K. Piskoře "Radostná událost”,
v sobotu 19. listopadu
1955 v St. Michaelis Ilall,
Brougham St., North Melboume (elektr. č. 51, 52,
54, 56, 57 a 59, zastávka
č. 26).Vstupné 4/—. Vý
těžek bude věnován k
podpoře místních potřeb
ných krajanů. Z výtěžku
dřívějšího představení za
slalo ochotnické divadlo
£ 34/- českým dětem a
nemocným uprchlíkům v
táborech v Německu. J.K.

VEŘEJNÉ
DRAŽBY
nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízení,
se konají každý pátek cd 10 hod. dop. u firmy
DECORATTON CO., AUCTION GALLER.Y,
350 Little Collíns St-, Melbourne, C. 1.
Sydney Darke, ředitel

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

31. 10.
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Dopisy redakci
NA ČS. KONSULÁTU V MELBOURNE (HD. 21.55.)

Jen na jednu chybu bych chtěl upozornit: místní
representat čs. strojíren se nejmenuje Kopecký
ale Kopečný.
Č. U., Melbourne
Pozn.: Čtenář U. má pravdu. Chyba vznikla při
sázení článku. HD.
Divil jsem se, proč pražský "Hlas domova”
uvádčl pro australské zájemce o návrat do CSR
melbournskou adresu, když sídlem čs. gen. konsu
látu je Sydí.ey. V Melbourne jsou asi větší spe
cialisté,
R. Š., King Cross
S velkým překvapením jsem četl článek o sensačnlrn odhalení špicla Františka Čáslavského...
Jeho chování vždy nasvčdčovaio, že on je bojovník
proti komunismu .. .V Praze býval komikem třídy ,.
Chodíval pyšné po Melbourne, ukazoval dopisy
svého bratra, který se dal naverbovat do americké
armády, u říkával: "Můj brácha, to je jiný poli
tický uprchlík. Ten bojuje proti komunismu pří
mo na Koreji a ne jako vy zde, děláte kšefty a
jíte knedlíky” . . ,Z demonstrací proti Hromádkovi
máme dokonce fotografii, na které je on též...
V. J., Princes Hill
....skoro neuvěřitelné.. .Při čtení konce reportáže
s výzvou k udávání příbuzných jsem se otřásl hnu
sem ...
-ek-, Cent Park
MALÍ A VELCÍ VINNÍCI (Pokr.)
Mezi obyčejnými uprchlíky a exilovými politiky
se prohlubuje propast odcizení. "Malí vinníčci”
s kvalifikací, kteří by byli ochotni nabídnout své
schopnosti pro čs. věc, nemohou tak dosti dobře
učinit, protože Velcí Placení Vinníci se cítí ve
svých posicích ohroženi.,.. Komunističtí repre
sentanti slovanských národů doma i ti odbojoví
v cizině si vlastně nepřejí spolupráce odborně
vzdělané inteligence. Čs., polská, bulharská a je
jich vzor, ruská ústava prohlašují, že ČSR, Polsko
atd. jsou státy rolníků a dělníků. O inteligenci
se tam nemluví. A tak inteligenci slovanské nic
jiného nezbývá, nežli se co nejrychleji assimilovat...
Politické zastoupení ve Washingtonu se skládá z
politiků jenom chytrých, proto tam nemají vůdce.
Ten totiž musí hýt ještě také moudrým. Není tedy
Vinnlčků malých. Jsou jen velcí. C. J., Ashburton
Vaše články mimo dobrej stránky májů i jednu
zlú stránku, že ich jádro pozůstává prevážne zo
samej kritiky a pomluvy, tak že je to až nezdravé,
chorobné, nevedia nikoho přesvědčit’, získať a
nadchnúť pře vec. Čo sa týká činnosti Čs. nár.
sdruženia proti komunistickej výstave, vedenie po
dlhšom jednaní a ůvahe rozhodlo, nevystúpiť letákmi proti nej, ale spracovať a uveřejnit' článok
v australských novinách. K tomuto rozhodnutí
sme přispěli po zváženi světověj politickej situácie
medzi Západom a Východom, ktorá pře našu čin
nost’ je nevhodným údobím. Naše predvídanie sa
splnilo, komunistická výstava přepadla ako kameň
do vody. Prakticky' nebolo na výstave komu letáky
rozdávat’, bolo to tak, že prchalovci rozdávali le
táky’ čs, exulantom, bola to komedia. Samotná tak
biedna výstava nemá tu čo hladať. V zemi blaho
bytu, ako je Australia, nemůže mať úspěchu.
J. Viola, činovnik Čs. nár. sdruženia ve Víc.
K vaši slovní přestřelce s t zv. českou stranou
soc. dem. (antikomunistickou), Melbourne: 1.
existuje-li spolek onoho jména, jde o volné sdru
žení bludných mysli, 2, jako "česká” byla soc.
dem. jen za habsburgského Rakouska, jinak vždy
čs., 3. nazývá-li se někdo či něco v našem exilu antikomunistický, jde zřejmě o snahu, přesvědčit sama
sebe. Pro druhé je to zcela samozřejmé, 4. Čsl. soc.
demokraté v Austrálii ustavili Klub Vojty Dundra.
Jeho jméno je výzvou pro ty, kteří věří v totéž,
za co tento statečný muž trpěl od nacistů a byl
umučen komunisty.
J. Z., Melbourne
PODĚKOVÁNI

Prosím vás, uveřejněte poděkování rodičovskému
sdružení v Melbourne, které zaplatilo lékaře mému
synkovi.
V. Macková

VICTOŘI A
3 ROYAL

ADELAIDE:

SHOES

ARCADE,

Společné oslavy se zúčast
nilo asi 50 osob. Po pro
jevech zástupců organisací vyslechli přítomní
'Prodanou nevěstu" z
gram, desek a všichni
□yli pohoštěni.

SYDNEY

Telefon BM 6789

Zpracováváme pouze nejlepší evropské kůže
Rychlosprávkárn3

BRISBANE:

SWISS TRAINED V> ArCHMAKDltS
15 Hunter St., SYDNEY, tel. BL 3970
Ebner: 19 York St., Nimec: 529A Miliary Rd.
Wynyard Stn., BX7543 Špit Junction, XM3393

Navštivte českou kivárnu a cukrárnu

TATRA

!

čs. klub v Qld. rozeslal
.šem krajanům zvláštní
j b ě ž n i k , ve kterém
zhodnotil ideový význam
z8. října.
Vlastni oslava se ko■íala 27. října v St. Franis House. Po projevu
místopředsedy klubu p.
/r. Vávry vyslechli příomní recitace a hudební
,'ložky. Pro všechny bylo
připraveno pohoštěni.
Dirigent Qld. Symhony
Orchestra R. Pekárek za
řadil do říjnového proiramu Smetanovu "Mou
vlast”.
E.M.

; 201, Victoria Strn KING’S CROSSv Sydney!
Telefon FA 5 2 3 6
! Denně čerstvé jablečné záviny, dorty a jiné ;
kontinentální pečivo
! Otevřeno denně od 8 h. ráno do 12 h. v noci, 1
SYDNEY:
j
v neděli od 12 h. v poledne do 12 h. v noci
Čs. organisace pořádaly
Srdečně zve V. Umlauf, majitel.
společnou oslavu dne 28.
> ______ _______ ___________ ■_____ *
10. ve velkém sále YMCA,
které se zúčastnilo 220
D«sinfekc« balíčků
M. & II. DELICATESSEř krajanů. O významu ná
PACDFIC
rodního svátku promluvil
FUMIGATING CO.
Všechny české
předseda Čs. nár. sdruže113, Sussex St,
)í dr. B. Mikl, dále byly
speciality
SYDNEY
uvedeny sborové i solové
2 A, King's Cross Rd-, recitace, zpěv (Polesý)
BX - 2491
Vystavujeme po
KINGS CROSS, SYDNEY a klavírní hudba (Miroštvrzení, event. i ba
ník). Zdařilá oslava byla
FA 5055
líček sami odešleme.
akončena
alegorickou
=cénou, znázorňující utr
pení národa a jeho osvo
WASHINGTON H. SOUL - PATTINSON & CO. LTD. bození. Scénu připraví]
vedoucí sydneyští drogisté
EUCHARISTICKÝ FES
313, George St., Sydney /vedle Wynyardu/
TIVAL
V 8UNBURY
Telefon BX 1061
Mluvíme česky
(asi 20 mil od Melbourne
se koná v neděli dne 6
listopadu t.r. Vyzývám
krajany, aby vykonal
KOUPĚ, PRODEJ, VÝMĚNA AUTA
pouť do Sunbury za vlas'
JE VĚCÍ DŮVĚRY!
Odjezd jednak osobnín
auty po mši sv. v jesui'
Spolehlivě Vám vše obstará
ské koleji při katedrál
sv. Patrika a případně ti
po mši sv. v Betleher,
Hospital, Caulfield, a jed
rak vlakem. Sraz ve '
FIRST YARD, 55 NEPEAN HIGHWAY
hod. odpol. na poutnín
ELSTERNWICK VIC.
místě.
CMT
Telefon LF 1676, po prod. dabž LF 2587
• Kontinentální lékárna?
Na starší vůz dostanete záruku
• ’3, Darlínghurst Rd. J
jako na nový
2 Kings Cross, NSW •
•
FA 3476
zOtevreno
denně /i v ne Z
Každá žena může spolehlivě zjistit své dny zvláštním
• dělí/ do 8 hod. večer 9
dámským teploměrem CYKLOTEST. Lékařsky JVšechny evropské lék; Z
vyzkoušený a mnohokráte osvědčený prostředek. •Balíčky s léky do Evr 2
Napište si ihned o volnou ilustr. brožurku na adr.: •
py nejlaciněji!
Medico-Technic, 41, Lang St-, Annerley, Brisbane ,QJd.

V. J O K L

TISK - SVOBODA

Provádíme veškeré práce optické
přesné, rychle a za. levné ceny

46. Gordon St-,
Newport, Vie.

Š E L I G A

Optical Service

Levinský, balet nacvičila
pí. Nadašová.
M.D.
MELBOURNE:

Na zákrok "oficielních
čs. míst” zrušily austral
ské úřady v poslední chví
li povolení k vyvěšeni čs.
vlajky na stožáru u pa
mátníku padlých. V do
poledních hodinách polo
žili zástupci čs. organisacl
věnec na hrob Neznámé
ho vojína. Pres 20U kraja
nů zúčastnilo se večer
oslavy v sále konservato
ře. Po zahájení a proje
vech zástupců čs. organisací (zbytečně dlouhých)
promluvil též poslance J.
Rossiter v zastoupení vlá
dy státu Victoria. Před
vedený umělecký pořad
byl dosud nejlepší, jaký
jsme zde při podobných
příležitostech viděli. Kro
mě známých umělců m a n ž e 1 ů Pravdových.
manželů Tancibudkových,
pí. Foukalově a p. Gruenbergera - sklidily velký
úspěch děti: sestry Celnarovy a K Griss (zpěv)
a M. Drdová (tanec). Ve
čer byl ukončen dvěma
zdařilými filmový m i
adaptacemi J. Berana:
"Praha-město našich snů"
a "Národ sobě". V neděli
30. řjna sloužil Dp. F.
Zdražil mši sv. "Za vlast"
a Cyrilometodějská liga
vzpomněla 28. října na
společné schůzce kroužků
duchovní práce.

RECOfíDS!
ČESKÉ DESKY

na skladě
Pres 2.000 desek
Samoobsluha

I*

PTY LTD
*
245 CASTLEREACH ST., f
IftANCH

RÁDIO
CENTRE KINGS CROSS
:i llh unltr >31}
lltlll
Čs. opery na deskách ;
včetně
PRODÁN
NE VÉ S i
HUBIČKY,
DALIBORA,
KRÚTŇAVY a j.

KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD
2- poschodí
257 Elizabeth St-,
Melbcume - City g
BELL EAR CAR SALES
y
g
83, High St, ST. KILDA, VIC.
0
vchod drogerií
i g Nejnižší deposit — NejvýhodnXjší podmínky y
AMCAL
gKOUPĚ
PRODEJ
VÝMÉNaB
Telefon: MU 2601
•S
90 dní záruka
%
Přijímáme objed j g
24 hodinová služba
U
návky také poštou g
Volejte LA Tš&ž nebo LA 3504
y

STANDY

našeho střihu v nejkratší lhůté
od £ 4 do £ 10

T ailoring
384, Punt Rd., SOUTH"YARRA, VIC.
Telefon BM 3500

OSLAVY 28.10. V AUSTRALII

Prvotřídní ručně šitá obuv na míru i ze skladu

ZHOTOVUJEME PRVOTŘÍDNÍ KALHOTY

LEO

7

DOMOVA

KOTMELA

HLAS

- 8-

DOMOVA

31. 10. 1955

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

Kopaná v ČSR

■ ■■

— Československu fotbalisté podali v zápase s Maďa,- k o., je.; až . ídek jsme přinesli minule
lepší výkon než výsledek ukazuje. Většina zahra
ničních novinářů - o československých nemluvě ne shoduje v tom, že byli Čechoslováci v poli
lepší z obou mužstev. Československo hrálo v
této sestavě: Schroiff-MencJJJg" Zuzánek-Hejský,
Hledík, Procházka-Pazder^Z&^cký, Přáda, Crha,
Kraus. Čestnou branku /střšljl, Přáda.
Zápas se hrál v ráijtr Méďnárodního poháru.
Nynější tabulka: 1. MSíFarsko 5 b. (3 zápasy),
2. Jugoslávie 3 (2), 3j Rakousko 3 (3), 4. ČSR
2 (2), 5. švýcarsko 1 (3^ 6. Itálie 0 (1).
Stav přeboru republiky.po 18. kole: 1. ŮDA 27
bodů, 2. Slovan Bratislava 25, 3. Prešov 20, 4. Spar
tak Praha 19, 5. Dynamo Praha.. 19, 6. Rudá hvězda
Bratislava, 7. Žillna, 8. Kladno.
Několik výsledků: Dynamo - Rudá hvězda 1:1,
ÚDA • Trnavu 3:0, Slovan Bratislava - Baník
Ostrav:-. 0 1, Baník Kladno ■ Spartak Praha 3:0.
TE NNIS
J. Drobný vyhrál 3 tur
naje ve Francii. V Colma• ADELAIDE
ru porazil ve finále Au
Viktor Sčotka, 131, Hin- stralana Howa 12:10, 6:3
dley St., Adelaide, S.A. v Paříži Ayalu z Chile
• BRISBANE:
3:6, 6:4, 5:7, 6:0, 7:5 r
E. T. Corbetťs Book- v Pau svého starého riva
shop, 183 Queen St., la Budge Pattyho 6:4, 6:4
Brisbane, Qld.
6:4.

Prodejny H D

• GEELONG:

F. Koris, Box 255, P.O.
Geelong, Vic.

• SYDNEY:

Čs. restaurace PRE
MIÉR, 1 Premier Lané
KING’S CROSS, NSW.
Čs restaurace PRAGUE
Pennys Lané, KINGS
CROSS, NSW.
S. Rushton, papírnic
tví, Darlinghurst Rd.,
KING’S CROSS, NSW.
S. & A. SLAVÍK,
obchod kolon, a delikatesní, 203 Hay St.,
HAYMARKET NSW.

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

• MELBOURNE:

Čs. restaurace J. Černý,
258 Church St., RICH
MOND, Vic.
Čs. restaurace MORAVIA, 695 Elizabeth St.,
MELBOURNE-City, Vic

MYERS EMPORIUM
odděl, časopisů. MelBOURNE - City, Vic.

Šaty na míru
Dámský módní salon
HELENA
18, Young St.
Oakleigh - Victoria
Telefon - UM - 6117

Ve z kratce

— Holandsko hrálo v Rotterdamu s Belgií neroznodně 2:2 (1:1).
— Svéd Nyberg vyhrál marathon v Košicích časem
2:25,40 hod.. Za nim doběhli Finové Kotila a
UKasnen.
— Mezistátní utkání v kopané mezi Dánskem a
Švédském v Kodani skončilo nerozhodně 3:3. Dá
nové vedli 2:0 v poločase.
— Maďar Iharos zaběhl v Budapešti nový fantas
tický rekord v běhu na 5000 m. Jeho čas: 13:40,5
min.! Držitelem starého rekordu byl Rus Kuc ča
sem 13:46,8 min..
— Západní a Východní Německo vyšlou k Olym
pijským hrám v Melbourne společné mužstvo.
— Mužstvo bulharských "státních amatérů" pora
zilo v prvním kvalifikačním zápase o účast v
olympijském turnaji skutečné amatéry z Anglie
2:0. Zápas se hrál v Sofii.
— SSSR hrál v Moskvě s Francií jenom neroznodně 2:2 (1:1).
— Rus Kuc zaběhl 10 km za 28:54,2 min., což je
jenom o 5 vteřin pomalejší Zátopkova světového
.ekordu.
— Maďarsko porazilo v kopané Rakousko 6:1 (1:0).
Jtkání druhých mužstev ve Vídni vyhráli rovněž
Maďaři 5:2.
— Walles porazil nečekaně Anglii 2:1.
— V Ostravě byl otevřen první československý
krytý stadion. Českoslovenští hockeyisté sehráli
první přípravné zápasy. Mužstvo A porazilo muž>tvo C 9:4 a B 7:1.
— Jugoslávie porazila v kopané Irsko 4:1.
— Skobla vyhrál Velkou cenu Znojma ve vrhu
roulí výkonem 17,01 m.
— V mezistátním utkání veslařů porazilo na Vlta
vě Československo Sovětský svaz 115:99 bodům,
kanoisté vyhráli 67:48 bodům a veslaři prohráli
18:51 bodů.
— Ruska Itkinová vytvořila světový rekord na 400
n časem 53.9 min..
-Maďarští běžci Iharos a Tabori přijali nabídku
t několika startům v Austrálii.
-Doležal vytvořil v Manchcstru nový světový record na 5 mil chůze časem 34:32,8.
— Sparta Toronto vyhrála kanadskou "konti
entální” ligu.
____
________________ _
Po návratu ze studijní cesty po Americe
předěláváme dvouřadová saka na moderní
jednořadová

AMERICAN CONTIN. SUIT CO.
50 Bourke St., Melbourne - City
Telefon FB 2245, po prod. době LB 1037
Odvoláte-li se na tento inserát,
dostanete 10 proč, slevy

SPORTOVNÍ klub slavia melbourne
oznamuje

že

po

všem

přátelům,

úspěchu minulé
opakuje

zábavy

TANEČNÍ ZÁBAVU
ve Forrester Halí. 1. poschodí, 147 Swan Street, Richmond
/ roh Swan Se Waverley Sts„ blíže Church St. /
V

SOBOTU

12.

Začátek v 8 hod. večer
Likérová licence

LISTOPADU 195?
Čs. hudba
Pivo od ledu

Spojeni: všechny elektriky od. Princess Bridge co Richmondu
nebo vlakem, do stanice Richmond nebo East Richmond
ŽÁBA VY SE BUDOU POŽÁDÁT KAŽDÝCH 14 D N* Ú
A-

■■■

Zahradní terasy
opět v provazu!
Kavárenská restaurace
— KIOSK —
ST. KILDA,
MELBOURNE
9. Esplanade, LA 8389
Denně obědy i večeře
odp. káva a zákusky
EZektr. z City č. 9110,
15.16. z Ricňmondu 79
Zve Zdeněk P e 1 a ř
Parní lázeň, masáž,
horské slunce
pro nány a dámy
* SAUNA *
4. patro Manchester
Unity Bldg.
93 Sv.-snstcn St,
Melbourne. C. 1.
Die telen dohody
C 4782
Maj. Luděk Horák

ZÁJEMCŮM
O
INSERCI
sdělujeme, že další čísla HD vyjdou: 14, listo
padu. 2S. listopadu a 19. prosince (dvojčíslo,
16 stran). 1. číslo příštího ročníku vyjde pak
9. ledna 1956.
Vyřiďte svá vánoční a novoroční blahopřáni
přátelům oznámením ve vánočním číslo HD,
které vyjde 1?. prosince 1955. Poplatek sa
uveřejnění Vaší adresy pod společné blahopřání
ve výši s 5/- zašlete laskavě s objednávkou
nejpozdějl 12. prosince 1955.

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Ing. Miroslava Činčaru (hledá Srnka z llabcšárny),
Františka Pohla (nar. 27.10.1923, Kostelec n. O.),
Theodora Lomnického, manžele Slávku a Františka
Jelínkovy, Zdeňka Žitavského, Ueberlakera z Li
bochovic, dr. Jana Potočitá, Jičího Hrona a Mi
loslava Arneta (NSW?).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné ndresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
hd,

Malý oznamovatel:

Listárna

Poplatek za 1 řádku 1/-,
tučnou 1/6.
AUKCE zděného domu,
2 vchody z hl. ulice, 2
balkony, se koná 5. listop.
ve 2 hod odp.. Ubytování
pro dvě početné nebo 3
menší rodiny. Byty jsou
volné, 7 min. do City.
Prohlídka: 3 Duke St.,
Abbotsford (Melb.), tel.
9 a.m. - 4 p.m. - R. L.
RYAN - JW 0211 Ext.
281.
PŘIJMU pomocníka do
truhlářské dílny, zapra
covaného i nezaprac. B.
Hladký, 148, Auburn, Rd.,
Auburn, tel. WA 5098.
ČS.. MANŽELÉ z Perthu,
hledají na dovol, na Tas
mánii a v Melbourne noc
leh asi na týden, mezi 9.
28. 12. 55. Adresa v HD.

V. S„ Burwood: Díky,další
zpr. uvítáme. - J.Q., Klngs
Cr.: Dik za L. L„ Vyznač,
množství opravdu přek
vapuje. - F. II., Glen Forrest: Díky za něm. výstf..
- F. K., Moonee P.: Část
použ. příště. Díky. - A. T.,
Elsternw.: Celý dopis by
se bohužel nevešel, - J. T.,
Eastwood: Dík za zpr.. M. š., N. York: Díky, pře
dáváme, ozveme se. -M.Z.,
Iíurstv.: Zpr. ČZÚ i sport
použ. příště. Díky - K. H„
Melb.: Povrž, příjem dop..
Dle přání neuveř.. - J. M.,
Camberw.: Díky za adr.
a přát.,slova. ,
HD
POKOJE PRO SVOB,
pronajme V. žežula, 770,
Brunswick St., Fltzroy,
Vic. 15 min. el. do City,
30/- týdně, prohl. po 6.
CA VEDENA CUKRÁRNA hod. več. nebo weekeend.
Melb. se prodá. Třeba
capitál £ 1.000. Tel. XB- PŘEDPLATNÉ ?
391.
Specialista nervových chorob

s dlouholetou praxí ve Varšavě
J. MACKIEWICZ
3. posch., 117 Collins St., Melb. - City
nebo - 25 Balston St., St. Kilda, VícNávštěvy telef. předem na č. LB 4083

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

OPTO
109 Swanston St. /9. posch./,
1
Melboume /proti Melbourne Town Halí/
Mluvíme česky i slovenský
Otevřeno denně 9 - 18, v sobotu 9-13 hod,
Telefon: Cent. 1819

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

