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Další uprchlík odhaluje metody čs. zastupitelských úřadů

OSTUDA

V

KANADĚ

Zvláštní příloha 87. čísla "Československého zpravodaje" z New
Yorku se zabývá aférou, do níž je zapleteno československé vyslanectví
v Kanadě. Celá věc se dostala na veřejnost 28. října, když torontský
časopis "Toronto Daily Star” otiskl podrobnosti celého případu na
první straně. Kanadský tisk se aférou podrobně zabývá a označuje
ji za "největší diplomatický skandál od doby Guzenkova útěku ze
sovětského velvyslanectví v Kanadě’’.

Co se stalo?

kem. Z rozhovoru Štem
bera vyrozumnél, že vy
slanectví nemá mnoho
zájmu na tom, aby se
vrátil domů, že jim jde
hlavně o to, aby pro ně
mezi československými
uprchlíky ” pracoval ”.
Pánové Dvořák a
Šefrna se vyptávali, s
kým ze známějších exu
lantů a Kanaďanů česko
slovenského původu se
stýká.
Konkrétní nabídka
”Asi po dvouhodinovém
jednání’’, píše ”Čs. zpra-

vodaj ” , ” učinili mu
konkrétní nabídku: aby
zůstal v Torontě jako
komunistický špion. Sli
bovali mu dobrý plat
a ukázali mu připravenou
listinu 20 osob, které
měl Štembera soustavně
pozorovat". Štembera si
vyžádal čas na rozmyšle
nou a odešel. Druhého
dne vyšla reportáž v
"Toronto Daily Star".
Ohlas v Kanadě i jinde
Všechny kanadské
rozhlasové stanice věno
valy případu obšírné ko-

mentáře. Ministr zahra
ničí Lester Pearson pro
Arthur Koestler, 1941
hlásil,. že kanadská vlá
da podnikne drastické
kroky, prokáže-li se, že
se čs. vyslanectví snažilo
získat pro špionáž ka Týdeník ”čas”, list strany slovenských demokra
obvykle dobře informovaný o dění v Radě svo
nadské občany. Část ka tů,
bodného Československa, píše v č, 153 z 15. října
nadského tisku žádá vy- j 1955: "Připravuje sa svolanie zastupitelstva, aby
povezen: příslušníků čs. urobilo poriadok s výkonným výborem i s pracovným sborom. ktorý je jeho komisiou, lebo po
Icgace.
stup niektorýeh jeho členov vyvolal ťažkosti v
Čs. vyslanec v Kanadě oboch týchto složkách. I do tých čias sa podniknú
Bedřich Hruška je toho pokusy o normalizáciu pomerov inou cestou.”
Není naši vinou, že jsme o poměrech v Radě
času služebně v Česko tak špatně informováni. Není to proto, že jsme da
slovensku. V jeho nepří leko od Washingtonu. Víme, že uprchlíci, kteří jsou
Radě a jejím představitelům daleko blíže, vědí
tomnosti popřel celou zrovna
tolik co my. Tiskový odbor RSČ nefunguje
záležitost první legační proto, že prakticky nefunguje celá Rada.
V minulosti jsme velmi často slýchali, že spory
tajemník Miroslav Tyl.
v RSČ jsou hlavně spory osobní. Přečetli jsme mno
Podle zprávy agentury ho zápalných článků, které obviňovaly hned toho,
FCI chystá se prý i I hned onoho ze sabotáže odbojové práce. Kdyby
interpelace v britském prý odešel X., kdyby odešel Y., ovzduší by se pro
parlamentě, jež se bude čistilo a Rada by mohla v klidu plnit své poslání.
V minulém roce odešel Zenkl, odešel Ripka, na
týkat činnosti čs. zastu delší čas se vzdálili Černý i Osuský. Odešli tedy
pitelských úřadů ve spo hlavni protagonisté, a přece nenastala v Radě žádná
renesance. Naopak. Z obsahu a formulace zprávy
jitosti s amnestii.

V Torontu se přihlásil
čs. vyslanectví jako zá
jemce o návrat domů
uprchlík Milan Jína vlastním jménem Jiří
Štembera, redaktor čs.
týdeníku "Naše hlasy”.
Přihlásil se dopisem a
obratem dostal z vysla
nectví odpověď.
Po delší korespon
denci vyzval ho tajemník
velvyslanectví Dvořák,
aby Milan Jína přišel
se představit. Štembera
rád uposlechl.
PŘÍSLOVEČNÝ SOUDEK PRACHU
Cesta ve dvou do Ottawy
Zasvětil mezitím do
svého plánu Kanaďana
Erika Gcigera, redaktovýše jmenovaného ka
V roce 1948 vtrhly arabské armády (nebo se snažily vtrhnout) do
nadského časopisu.
prayě narozeného |sraele. Vzdálený a špatné informovaný člověk
■ Smluvil s ním, aby Geivide jenom jeden možný konec: úplnou porážku Israele. Místo toho
ger uvědomil policii, neto dopadlo jinak. Pravnuci faraónu, pro něž kdysi Židé plácali cihly
vrátí-li se za 4 hodiny
v egyptských cihelnách, dostali výprask, na který nemohou zapome
z vyslanectví.
nout. Nebýt intervence Spojených národů, hrstka dítek israelských
Opakuje se historka z
by se byla mohla klidně vypravit po stopách Mojžíšových a vmašírovat
Melbournc
< o ahýry přes hlavy Farukových podvyživených bojovníků.
V Melbournc rozva
zují jazyky slivovici. V
Tenkrát stála malá, israelska armáda proti
Ottawě začínají koňa- ale dobře vyzbrojená poměrně velkým. ale
špatně vyzbrojeným ar
mádám Arabu. Dnes je
situace jiná.
Radostnou zprávou je, žc australský čtrnácti
Porušená rovnováha
deník "Hlas domova” začíná vycházet tiskem.
Sila Isracle se odhadu
Čistý jazyk, zajímavý obsah, svižná, i když místy
je na 50.000 mužů ve
příliš složitá grafická úprava, zaměřeni bez jed
zbraní a 200.000 záloh
nostranného lokálního zabarveni. "Hlas domo Letectvo je malé, o počtu
va” je na nejlepší cestě k zaplněni místa, které
Nasser
tanků není zpráv. Morál BenGurion
"Oko za oko”
přes všechny snahy zůstalo prázdné po zániku
ka, dobrý výcvik a schop
"Svobodného zítřku" Luďka Stránského, zejmé
né jednotné veleni jsou nicových) a vicc než 100
na dá-li příležitost psát těm z dobrých čs. novi hlavni klady.
tanků. V tom není za
nářů, kteří se pro nedostatek jim přiměřeného
.Arabské armády pře hrnuta zásilka zbraní ze
fóra odmlčeli.
vyšuji Israel počtem i Škodovky.
"Tribuna”, list Čs. zahraničního ústavu v exilu, výzbroji, ale jejich kva
Nebezpečí války
červenec — srpen 1955.
lita ztrácí podřadným vý.
Možnost otevřeného
Nikdy nám nepřišlo na mysl- že bychom mohli cvikem a roztříštěným a konfliktu je třeba při
soupeřit s tak zkušeným novinářem, jako byl Lu- neschopným
velením. pustit. Egyptský diktá
ďek Stránský. Vydáváme HD proto, že si myslíme, Samotný Egypt má 50- tor Nasser sice resolutně
že je to třeba.
60 tisíc mužů ve zbrani. popirá. že by pomýšlel
Nejvíce nás zajímá poslední část citátu. Přáli 100 letadel (část proud- pokračováni na str. 2/
bychom si, aby se dobři čs. novináři, kteři se pro
Published by
nedostatek jim přiměřeného fóra odmlčeli, roze
Fr.
Váňa. 4. Erin St.. Richmond, E.l, Vic.
psali pro HD. Postoupíme jim naše stránky. HD
Printers:
Bussau
Co..
nikdy neodmítl uveřejněni Článku slušného de
6 Elizabeth St.. Nth. Richmond, Vic.
mokrata jakéhokoli politického přesvědčení, HD

IsraeI - Egypj

Uvítáme spolupráci

V hospodářství: buď chaos nebo plánování.
V politice: samovláda nebo demokracie...
Spojíme-!i chaos se samovládou, stvoříme kla
sickou formu tyranie- Spojení samovlády
a piáno-. -ni přinese totalitu, již zavrhujeme.
Kombinace zmatku a demokracie vede k plutokracii, k huse, jež klade časované bomby.
Zbývá demokracie a plánování, o něž se zatím
ještě nikdo nepokusil a jež jediné se zdá být
slibné. Bude musit vzniknout nové hnutí v
novém morálním ovzduší, v němž prostředky
posvětí účel a ne naopak. Domnívám se, že
za stvoření tohoto ovzduší bojuji.

Hlas z lidu

'Času" můžeme vyvodit jen jedno: poměry v Radě
se ještě zhoršily, ačkoliv jsme si před rokem těžko
dovedli představit, že je nějaké zhoršení možné.
Proč se situace v Radě v posledním roce ták
zhoršila? Hlavně proto, že odchody nic nevyřešily.
Odešli generálové, ale na své židle posadili důvě
ryhodné zupáky. Za Zenkla hlasuje sestra poslanky
ně, za Peroutku bratr restauratér. Starý duch zů
stal, ze špatného parlamentu se stala špatná obecní
rada.
Kdykoliv však někdo ukáže na kořen zla, strhne
se velký povyk. Jsme přesvědčeni, a nejsme v
tomto přesvědčení sami, že hlavní chyba leží v
tvrdošíjně hájeném pojetí funkce politických stran
v exilu. Jejich zastánci si vybudovali mocný okop:
Masaryk pravil, že bez politických stran není de
mokracie, Beneš se o ně opíral. Jenže: oba to dě
lali tam, kde to dělat šlo, tam, kde představitelé
těchto stran byli kontrolováni a instruováni vůlí
voličstva. V prvním odboji se Masaryk spoléhal
na jednotlivce z politických stran, jež považoval
za schopné, a na vyložené nestraníky. O příspěvku
politických stran k druhému odboji bychom se pak
raději nevyjadřovali.
Nikdo nežádá vedoucí exilu, aby se vzdali svých
politických názorů. Zadáme je pouze, aby přestali
představovat a začali pracovat. Ve vedení exilu
mají být lidé, kteří si své ostruhy vysloužili v
exilu, ne doma. Nechceme, aby odešli všichni po
litikové Chceme, aby odešli špatní pracovnici.
Druhý argument, jímž se kryjí exiloví zastánci
stranického složení Rady, je ten, že hlas exilu
nemůže být slyšen. Tvrdí, že v exilu nelze uspo
řádat volby. K tomu lze říci jen jedno: zatím se
o to nikdo nepokusil.
Exilové volby by zcela určitě skončily fiaskem,
kdyby měli čs. uprchlíci volit podle stranického
klíče. Pochybujeme, že by se desetina desetiny
exulantů obtěžovala. Kdyby však byla dána každé
mu uprchlíkovi příležitost, aby si vybral své zá
stupce ze všech politických stran a mohl volit i ty,
kteří stranickou legitimaci nemají, ale o nichž se
domnívá, že do vedení exilu patří, kdyby toto
bylo možné, pak si myslíme, že by takové volby
(po uváženém vyřešení technických otázek) měly
slušnou naději na úspěch.
Bylo by to řešení, přijatelné jak zastáncům, tak
odpůrcům politických stran v exilu. Politické stra
ny bv se podílely na vedení exilu v takové míře a
prostřednictvím těch zástupců, jimž by dali voliči
svoji důvěru. Stejné by tak bylo umožněno i bez
partijním aby se na správě společných vécí exilu
podíleli spravedlivým dílem.
-vm-
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(pokračování se strany 1)

NEBEZPEČÍ ZLEVA

ISRAEL

na nový útok, ale jeho Západu (pžédcv áiiii
USA) Is-adi.
jinak:
..
.Den
zničení
USA v nesnázích
Vnitropolitická situace Japonska potřebovala už dávno nějaké zjedno
Israeíe se Míří. Tak jsme
Takové
řešení je
dušení. Jak jsme kdysi psali (”Sakura ve vichřici”, HD/13./V.) roztříštérozhodíš a tak věříme . .. snadné jenom na po
nost všech politických směrů, konzervativců i socialistů, a osobní spory
Na Pranicích, nebude vrchu. a Spojené státy
jejich vůdců téměř úplné znemožňovaly úspěšnou konsolidaci poválečného
mír. protože žádáme musí dvakrát uvařit, než
Japonska. V době sovětských námluv to byla situace jistě nepříjemná,
pomstu
a pomsta zname něco podobného udělají.
která způsobila na Západě hodné nervosity.
ná smrt Israele .. -”Ne- Komunisté je dostali na
zjednodušení, ke kte kontrolují vedení sjed dohromady a, jak doka dávná historie nás učí, Středním východě do
rému konečné došlo, je nocené strany i většinu zuje jeho návštěva a při jak diktatury, a zvláště úzkých a jejich postavem
na neštěstí takového dru jejích míst v parlamentě. jeti v SSSR, Nenni je ty, které slibují, co ne není záviděnihodné. Do
hu, že může západní Jsou obavy, aby sjedno pro ně váženější než sám mohou splnit, odvrací dat zbraně Israeli by zna
nervositu jenom zvětšit. cená socialistická strana Togiiatti.
výbojem pozornost od menalo téměř určitě se
Spočívá v sloučení obou nehrála v Japonsku roli,
Uvážíme-li tedy stra domácích neúspěchů.
sílení sovětského vlivu
socialistických stran, kterou hrají Nenniho tegický význam Japon
Nový israelský mi v arabském světě. Nedo
umírněné s krajné levi socialisté v Itálii. Takové ska, vytvoření něčeho, | nisterský předseda Ben dat je znamená pokračo
covou. Taková sloučení a ponobné "socialistické” co by se mohlo vyvinout Gurion nemůže úplně vání napěti na Středním
bývají obyčejné osudná strany jsou pro sovětské v stoprocentní souputnic- mávnout rukou nad východě a velmi pravdě
pro umírněného partne plány čaito užitečnější, kou stranu v tak důle myšlenkou preventivní podobně arabský nebo
ra a japonský případ ne než samotní komunisté. žitě části světa, nelze dost války. Extrémní složky náhlý israelský útok.
bude asi výjimkou.
Bevan v Anglii je jim dobře přehlédnout. Ne politického života IsraSoudek prachu
Levicové složky, (roz- jisté užitečnější než mohou to snad přehléd ele, které značně sesílily
Nasserův obchod s
díly mezi nimi a komu Harry Pollitt, Evatt v nout ani vůdcové japon v posledních volbách,
nisty by se musily hle Austrálii pro ně znamená ské liberální a demokra žádaly takovou akci už Československem před-.
dat pod drobnohledem) vic než všichni komunisté tické strany Hatojama, dávno. Nynější situace stavuje jenom jeden úsek komunistického pro
Jošida a Ogaka, kteří si jim hraje do ruky.
nikání na Středním vý
snad konečně uvědomí Rychlý útok by měl po
chodě.
Podobný obchod
.nebezpečí zleva a zapo řád ještě značnou naději
byl
uzavřen
se Sýrii a
menou na chvíli na své na úspěch. Naděje se
Saudskou
Arábii
a v
30. 10. Marocký sultán Židů a ztratili 70 mrtvých osobní ambice. Sloučení vsak zmenšuje každou
Kahýře
byla
podepsána
Moulay ben Arafa abdiko a raněných.
jejich stran by bylo jedi novou dodávkou komu
val ve prospěch svého — Na syrsko-tureckých
přátelská smlouva mezi
předchůdce, Šidí Moham- hranicích došlo ke sráž nou účinnou odpovědí, nistických zbrani Ara Sovětským svazem a Jebům. Tento fakt by změ
dojde-li k němu včas.
mcda ben Youssefa, který kám mezi hlídkami.
menem. Afgánští nákupse vrátí z vyhnanství.
4.11. Ženevská konference
-n- nily jenom dodávky ze
čí zbraní jsou již také na
31- 10. SSSR uzavřel v Ka- byla přerušena na 4 dny.
hýřc přátelskou smlouvu Dulles využije přestávky
cestě do Prahy.
Strana německých uprchlíků v rozkladu
s Jemenem.
k návštěvě Jugoslávie,
Než se situace dále
1. 11. Burma uzavřela tří- ostatní ministři letí domů.
vyvine,
zdá se býti jisté
let >u obchodní smlouvu 5.11. Palestinská situace
toto: Sověty získaly na
s Polskem.
se nadále zhoršuje. Jor
— V USA byla patentová dánští partisáni se poku
Středním východě, kte
Adenauerova vláda ztratila v bonnském parla
na první "létající ponor sili vyhodit do povětří
mentě 18 hlasů, což znamená, že by v případě rý býval výsadní zájmo-

ZE DNE NA DEN

Vítaná ztráta

ka" (turbinové letadlo,
které přistává na vodě a
potápí se).
3 egyptští vojáci byli
zastřelení na israelském
území. Nový israelský
ministerský předseda Ben
Gurlon vyjádřil ochotu
jeclnilt se zástupci arab
ských států.
2.11. Austrálie uzavřela
přátelskou smlouvu s pro
zatímní indonéskou vlá
dou.
— ■ Bývalý argentinský
diktátor Peron odletěl z
Paraguaye do Nicaraguy.
— Tajemník Arabské li
gy Haif Bellama zamítl
israelskou nabídku k vy
jednávání.
—- Molotov přednesl na
ženevské konferenci plán
sjednocení Německa a
ifcpořádáni. evropských
poměrů. Francie a Anglie
zaujaly odmítavé stano
visko, kdežto Dulles se
domnívá, že sovětský ná
vrh má hodně společného
S návrhem západních de
legátů.
S. 11. Syrsky ministerský
předseda Said Ghazzi pro
hlásil. že Sýrie se necítí
vázána mezinárodními
smlouvami z r. 1950.
—■ V Sinaiské poušti došlo
k dosud nejvážnější bitvě
mezi egyptskými a israelskými oddíly. Podle israelské zprávy bylo zabito
50 Arabů a -1 Židé. Egyp
ťané tvrdí, že zabili 200

domy na israelském úze
mí a Egypťané hlásí, že
do pohraničních bitek za
sáhly i israelské obrněné
vozy.
7-11. Hlavní atrakcí na
přehlídce na Rudém ná
městí v Moskvě byl ob
rovský čtyřmotorový tur
binový bombardér, známý
západním pozorovatelům
pod jménem "Bison”.
— Pověřenec Spojených
národů generál Burns se
vrátil z New Yorku do
Jerusalema, kde se bude
snažit docílit příměří me
zi Egyptem a Israelem.
— Podle zprávy londýn
ských Timcs obsadili čín
ští komunisté území u
Nanda Devi na indickotibetské hranici, které
Indové pokládají za své.
8. 11. Vietnamská armáda
zahájila ofensivu proti
povstalecké sektě Hoa
Hao a proti komunistic
kým partisánům.
— Molotov v Žcnevě za
mítl západní návrh na ře
šení německého problému
(svobodné tajné volby v
září 1956) a trval na so
větském návrhu (rada,
složená ze zástupců Vých.
a Záp. Německa!.
9. 11. Zahraniční ministři
skončili bez výsledku debatu o sjednoceni Němec
ka a přešli k otázce od
zbrojení.
10.11. Molotov zamítl v
Ž e n e v ě Eisenhowerův

-EGYPT
vou sférou Západu,
předmostí. z něhož se
nedají lehce vystrnaditÚspěch jejich tamní
akce pak bude nepo
chybně vodítkem pro po
dobně "obchodní” pro
nikáni v Asii, Celkem se
ani není možno divit zá
padním státníkům, kteří
na Středním východě
rozpačitě přešlapuji nad
příslovečným soudkem
střelného prachu. ”Made in Czechoslovakia”
přesně podle ruského
předpisu,
-kw-

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/
LA9530 /byt/
Šaty na míru
Dámský módní salon
HELENA
18, Young St.
Oakleigh - Victorip
Telefon - UM - 6117

nutnosti (na př. zákon o branné povinnosti) ne
sehnala potřebnou dvoutřetinovou většinu. Dr. Adenauera z toho asi hlava bolet nebude, protože
nejde o kvantitu a o kvalitu teprve ne. Ztrátu
způsobilo 18 poslanců strany německých uprchlíků,
kteří přešli do oposice.
KECALOVA ÁRIE
7 poslanců, včetně dvou ny. pro ni nebyli nejlepší
Očekával-íi někdo mnoho od slavnostního
členů koalice, podporuje visitkou. Její přední člen,
představení "Prodané nevěsty” u příležitosti
nadále vládu. Rozklad ministr federální vlády
strany německých uprch Kraft, je označil za "ra návštěvy portugalského presidenta v Londýně,
líků by vlastně ani neměl dikální elementy”. Tím očekával vlastně málo .. .Provedení nejnárod
překvapit. Očekává se, se myslí extrémisté zleva
že její existence i její i zprava, kteří se ku po nější z našich velikých oper, bylo politickým
význam skončí v příštích divu náramně shodnou v činem takového významu, že pro něj těžko
volbách. Je k tomu ně otázkách zahraniční po hledáme v uplynulém desetiletí obdoby ...
litiky. Zahraniční politi
kolik důvodů.
(Jakási krajanka - p- r.) Nebyla sama.
Předně: asimilace ně ka to byla, která dostala
Myslím,
že její pocity sdílela jedna z dam v
většinu
poslanců
strany
meckých uprchlíků po
kračuje lépe a rychleji německých uprchlíků do královské loži . princezna Margareta. Její dů
než se předpokládalo, a oposice.
vody byly ovšem jiné. Rozhoduje se mezi svédůvod existence jejich
Zprávu o rozkladu po tem královského lesku a mezi hlasem svého
vlastní strany tak začíná litické strany německých
mizet. Dále: lidé, kteří uprchlíků nepřinášíme s srdce, který ji může připravit o všechnu tu
se zmocnili kontroly’ stra- nějakou škodolibou ra nádheru, jež právě tento večer byla doslova
dostí. Několikrát jsme u jejích nohou. Jak jí asi bylo, když slyšela
plán na výměnu vojen přiznali přehmaty, které Jeníka zpívat o mučivých dnech ve vyhnanství.
ských informací.
se staly v retribuci a při
11.11. Západní ministři odsunu. Vyjádřili jsme Když Mařenčiny ýsic - p. r.) rodiče uvažují
se vyslovili proti Molo- také názor, že by jednou, o její budoucnosti a když pak Mařenka jim
tovově plánu na odzbroje půjde-li to. měli být ně odhodlané odpovídá, že svoje rozhodnutí ne
ní.
jak odškodněni ti z našich změní!
12.11. Brazilská armáda Němců, kterým se ukřiv- '
A tak se o tomto večeru na scéně i v hle
se zmocnila vlády a se dilo. Ale politická strana
sadila úřadujícího presi která až dosud mluví je dišti snoubila krása s žalem, radost s odevzda
denta de Luze. Byl obvi jich jménem v Německu, ností a slzy s vděčností. Operní drama pře
něn z přípravy spiknutí, rozhodně mohla zájmy cházelo v život a naopak. A my, exulanti, bla
které mělo zabránit nově slušné části odsunutých! žení účastí věříme ve šťastný konec. Pro ni i
zvolenému presidentu Ku Němců jenom poškodit. !
bíčkovi ujmout se v led Její rozklad je proto i | pro nás: Vzhůru srdce!
nu 56 úřadu.
pro ně vítanou ztrátou.; Richard Srpen v ’’ Čechoslováku ”, Londýn
13.11. V Maroku se obno dá-li se ztrátou vůbec na 4. listopadu 1955.
zvat.
-n- *1*S.
vily boje.

—Naše rovy—
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Zemědělec F. Hošek
z Hrubšíc na Prostéjovsku dostal 4 roky vězení
pro neplnění dodávek.
— Vyšel první svazek
Goethových básní v pře
kladu Otakara Fischera
a Kamila Bednáře.
— Primář dětského a ko
jeneckého oddělení praž
ské nemocnice na Bulov
ce Bectnold Epstein dostal
Icád práce.
— Režisérka Hermína
Týrlová natočila ve Zlíně
loutkový filrn "Zlatovláska” podle Erbenovy po
hádky.
— Vláda vyhlásila nový
nábor pracovních sil pro
doly, poněvadž řada re
vírů, zejména ostravskokarvínský, neplní plán.
— Papírny v Ružombero
ku vyrábějí osobní do
pisní papír pro habešského císaře Haílé Sélasie.
— Nové sídliště jihový
chodně od Ostravy dostalo
jméno Havíře a stalo se
městem. Má přes 14.000
obyvatel.
— Režisér Karel Zeman
připravuje s básníkem
Františkem.
Hrubínem
film ” Vynález zkázy ’’
podle Julesa Vernea. Bu
de to kombinace hraného
filmu s loutkovým a kres
leným.
— V Písku byli odsouze
ni. pro "záškodnictvl" tito
členové JZD v Dolním Zá
hoří: Josef Kovář /na 5
let/, Josef Sup a Otakar
. Ledinský /oba po 4 le
tech žaláře/.

— Antonín Zápo-jcký
přijat v Lánech za pří
tomností Zdeňka Fierlingera delegací Nejvyššího
sovětu, vedenou M. P. Te
rasovém.
— 32 osob požádalo v Pra
ze o průjezdní visa Ra
kouskem. Všichni udali
jako cíl své cesty Egypt.
Své zaměstnání Gznaéili
jako -'pracovnici a za
městnanci”, jde však pa
trné o první skupinu tech
niků a instruktorů v sou
vislosti s dodávkou čs.
výzbroje.
— V Třebíči byla při 75.
výročí narozenin odhale
na pamětní deska dr. Bo
humíru Šmeralovi.
— V Opavě bylí souzeni
zemědělci ze Svobodných
Heřmanic pro sabotáže:
F. Dobrovolný (21 let),
Jar. Hrbáč (18 let), Mír.
Němec (18 let), VI. Do
brovolná (13 let), Jind.
Juřica (12 let), Fr. Něm
cová (9 let).
/
— Ředitel ostravsko-karvinského kombinátu Josef
Hečko byl zproštěn své
funkce a jmenován ředi
telem karvinského reví
ru. Na jeho místo se do
stal A. Karpeta, který do
sud řediteloval v Karviné.
— Železárny v Třinci do
končily zakázku kolejnic
do Holandska a Egypta.
—A u t o m o b i ly značky
"Renault” (4 CV) se v
tomtq měsíci prodávají
(v omezeném počtu) za
22.000 Kčs.

ZPRÁVY V PŘÍMÉ ŘEČI
AČ MÉL ZNAMENITÝ CHRUP
Za omyl hodný politování s hlediska boje proti
kouření je třeba pokládat výstavu ”Celý svět
kouří”, kterou ve dnech Spartakiády pořádal
Pražský obchod tabákovými výrobky a kuřáckými potřebami.... Naprosto nemůžeme sdí
let S pořadateli hrdost nad tím, že výstava mě
la světový primát.. .Na výstavě sc totiž výkvět
naší mládeže mohl m. j. dočíst.. ."Tabák zů
stává (lidstvu .věrným přítelem” .. ."Cigaretakamarád” .. . "Krásná dáma jistě nepohrdne
vzornou cigaretou” atd. Scric obrazů vynika
jících osobností s příslušnými nápisy měla uká
zat, jak důležitý pódii na jejich tvůrčí práci
mělo kouření. U známého autoportrétu Vincenta
Van Goghn, který namaloval v době, kdy si v
záchvatu šílenství uřízl ucho, takže má na
obrazu obvaz, jsme sc dočetli: "Dýmka mu
pomáhala zahánět opuštěnost a úporné bolení
zubů”, ač je o umělci známo, že mčl znamenitý
chrup.
Josef Kurfucrst v "Učitelských novinách”
NEVYUŽITÉ MOŽNOSTI
Na Hustopečsko roste hospodářská sila ku
laků a tím i jejich vliv na vesnici. Okres neučí
MNV využívat všech forem a možností, které
máme k omezování a zatlačováni kulaků. KNV
pak o složitě situaci Hustopečská ví, avšak
udělal ještě málo pro to, aby konkrétně okresu
pomohl (pracovníci finančního odboru KNV
dokonce radí ONV k daňové benevolenci vůči
kulakům) ■
V. Hončík v "Zemědělských novinách”
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DOMOVA
Navrátilci po příjezdu do Československy

Varování z domova

FKZe-SnÚCnOVě ce
rfT-nffc-r.- - — spiso
vatelů, která jesnala o li
Mnichovský ' Hlas exilu” uveřejnil několik zajímavých podrobností o
teratuře pro manéž, Pro
mluvili na ni: Jan Drda, činnosti navrátilců v Československu- Říkáme výslovně, že -otiskujeme jen
J. líchy, J. Janů a J. ty, jež byly overeny red» J. L. v Mnichově. "Hlas exilu" píše: Další věc,
Poíjak.
která vrhá zajímavé švédo na navrátilce doma jsou razítka dopisů. Datum
— V královo hradeckém,
kraji byli odsouzení uto dopisu se rozchází s datumem poštovního razítka nejméně o týden. Prcč
’ Kulaci": Jos. Kopecký, má dopis takové zdrženi? Asi proto, že je náležité kontrolován StB. Dopisy
stan 2 Jan Za^.v. FT. | jsou podle razítka odesílány vždy z krajských měst, nikdy však z místa
Houdek, (všichni z okresu navrátilcova nového nůsobiště.
Rychnov nad Kněžnou),
Jos. Tcšovský z Vojenic,
Ověřili jsme si také celí proto, že už byl čas nisací, ale žádná se o
L. Kolář, Jos. Drbohiav a obsah tohoto dopisu, kte a dostali příkaz ? Jedno
uprchlíky nestará... je
AL Jakubec z jičínského rý byl rovněž otištěn v
ho
dne
budou
návratu
to
zejména t.zv. Sdruže
okresu a Jos. Bareš z
"Hlasu exilu”. Dopis byl rozhodně litovat.” Neu ni čs. uprchlíků, které
lázní Bělohrad.
— Na Váhu u obce Sered napsán československým věřitelné, že? Ale ten vydává také své novinyu Bratislavy bude posta občanem v republice: občan to opravdu na
Jaký asi obsah má tento
ven 330 m dlouhý silniční "Oni ti navrátilci se dě psal.
most, Jeho konstrukce
Jak si navrátilci vy plátek, ukazuje na při
prý je "světovým uniká lají náramně důležití
klad jeden článek, v
tem.’’, protože bude po /proč/ a když již nema mýšlejí, povrzuje zvu
prvé v historii čs. mostař- jí, co by vyprávěli o hrů. kový záznam projevu na němž vydavatelé tvrdili,
ství zbudován z panelů. zách života na Západě vrátilce Josefa Pátka v že v jedné nejmenované
— U Kladrub byly dány anebo v uprchlickém tá v pražském rozhlasu:
zemi ve východní Evropě
do provozu staré doly na boře, tak si prosté vy
"Nejhůře jsou na tom prý bylo popraveno celé
manganovou rudu. U
Chvaletic bylo pro osa mýšlejí- Divím se jen, že v Austrálii lidé, kteří ne fotbalové mužstvo, pro
zenstvo vybudováno 27 se každý nestará sám o mají žádné řemeslo. Ne tože prý prohrálo s jedsedmipatrových domů. sebe. Ať jsou rádi, že mohou získat jiné za nim západoněmeckým
Pracuje tam 4.000 dělní jsou doma — vždyť se městnání než jako po klubem. Tomu se každý
ků, z toho polovina žen.
přece k vůli tomu vrátili mocní dělnici. ... V vysmál a ty noviny z
—Ministerstvo pracovních
sil vydalo výzvu občan - a ty ostatní ať nechají Austrálii existuje něko toho měly velkou ostu
jcs.
stvu, aby pomohlo sklidit na pokoji. Anebo se vra- lik emigrantských orga- du. .. .”
cukrovku před příchodem
nepříznivého počasí.
Z Kanady se vrátilo 19 uprchlíků
— V Praze slavil šedesát
ku František Tymeš, bý
valý předák sociální de
mokracie, který se dal k
Čísla -20. a 21. pražského "Hlasu domova” přinášej i jména těchto navrátilců:
disposici komunistům.
— Sedmdesátku slavil
Václav Bláha, 60 - Václav Šindelář z Ra z Brna, František Hrnčíř
proí. Metod Doležil, kteletý,
vrátil se z USA, Jan kouska, Antonín Maca- ze Zahrádky u Pacova,
> rý je dnes prorektorem
Akademie musických Kozár z Vyškova z Bue lík z Křižanovic z cizi Jiří Dvořák z Bereseku
umění v Praze.
nos Aires, profesorka necké legie, Miroslav a Rudolf Němec z okre
— Pro využití atomové Anna Weintrittová z
Svoboda z Prahy z Vid su Malacky.
energie v zemědělství,
Navrátilci, o nichž, ne
Uherského
Ostrohu
ze
lesnictví a vodním hospo
ně, Otto Sapauschke z
dářství byla ustavena ko Švédská, Ernest Greždo Dubence. František No ní nic bližšího známo:
mise při Akademii věd, z Prašiac u Topolčan z
František Šimovič, Mi
jejímž předsedou je dr. cizinecké legie, Jiří Sa- votný z Libně, Štefan roslav Chrdle, Dagmar
V. Myslivec, místopředse
Hanko z Kanianky. Na
dou dr. J. Řežábek a vě loun z Norska. Václav konec jako zvláštní spe Vejmclková, Josef Hamrle, Miroslav Hrubý,
deckým sekretářem dr. A. Kovanda ze Sušická s
Bubeník.
manželkou Elfridou ze cialita "filmová hereč Josef Učík, František
— Po dohodě se sudan- Západního Německa, Jo- ka” Libuše Hamrová- Kail (Argentina), Jiří
skou vládou bude mít
Nováková přímo z Hol Melotík, Alex Přibyl, LiČeskoslovensko v Chartu- zef Pivovarník ze sabi- lywoodu.
buše Dudková-Cmundomu diplomatického zá novského okresu na Slo
stupce. Tato mise bude vensku s manželkou Mat
Na tiskové konferenci vá a jako poslední na
přeměněna na vyslanec garetou a rodina Mařil v Praze vystupovali ně vrátilec tohoto období
tví, jakmile získá Sudan
ková ("jejichž maminka kteří ze skupiny 19 na muž se symbolickým jmé
úplnou nezávislost.
— Podle zprávy egyptské je také německou státní vrátilců z Kanady. Byli nem Vlastislav Navrá
ho rozhlasu budou česko příslušnici"). Alois Při to: Alois Nikodým z Ji- til.
slovenské zbraně dodá byl ze Zarazíc z Chatha- řic, Zdeňka Cekrová z
K navrátilcům z Au
vány také do Sýrie. O mu v Kanadě, František Poděbrad, František Če strálie, kteří už jsou v
čs. výzbroj má zájem i
Koklar s "družkou” In- kal z Klatov, Antonín Československu (Pátek,
Saudská Arábie.
— Podle zprávy moskev geborg, Vojtěch Duda z Lukáš z Loučky s man Kukačka, Jaroš, Okuliar,
ského rozhlasu chystá se Bratislavy, Vojtěch Ži- želkou Irenou, Antonín Vracovský přibyli další
k jednáním o dodávkách ga z Haóavy z cizinecké Šercl s manželkou He dva: Jaromír Podzimek
zbrani také Afganistan.
lenou, Vlastimil Diviš z a Karel Pytel (ze Syd
— V Piešťanech a Dudin- legie, Evhard Kohn z
Židenic
dtto,
Josef
VaDubivka,
František Vals ney).
cich byly objeveny nové
léčivé prameny.
chel (utekl v roce 1947),
— Na břehu Hronu u Báň Aloiz Kovařík z Rotavy.
ské Bystrice se staví "nej František Volák (byl v
modernější cementárna
Anglii, vrátil se do Ně
ve Střední Evropě".
vykonává advokátní prakiri na
— V kunčických hutích mecka), Antonín Zobin
začali kovat pod obřím Josef Majster z Nižního
327, COLLINS S T
MELBOURNE
lisem o tlaku 12.000 tun
Medzevu,
Jiří
Ranfler
Telefon:
Kancelář
MB
1456,
byt XU 3213
dosud nejtěžší 180 tunový
I ingot, který odlily Vítko z Domažlic s manželkou
vické železárny. Vyková- Valerií, František Suchý
Přímí odběratelé Hl) mají uvedenu na spodu
vají z něj 110 tun těžký
a 34 m dlouhý válec sfcru- ze Sokolova a jeho přá novinové pásky výši event nedoplatku a před
žovačky plechů.
J.L./Č telé Jindřich Anténě a platného do 31. 12. 1955. Vyrovnejte laskavě.
z-ghh-í.

O dalších navrátilcích

Z. SCHREIBER L.L.B. L.L.M.
(JAG)
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O NOVÝCH ČLENECH ČESKOSLOVENSKÉ VLÁDÝ

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

2- poschodí
257 Elizabeth St.,
Melboume - City
vchod drogerií
AlíCAL
Telefon: MU 2601

MINULOST NOVÝCH MINISTRU
Nejzajímavéjším bodem přehledu minulosti ministrů a poverenců.
jmenovaných při říjnové rekonstrukci československé vlády, je skutečnost,
že tři z nirfo - Jan Bukal, Václav Ouzský a Emil Zatloukal - nemají
(lépe řečeno neměli) žádnou známou vyšší stranickou funkci. Lze
předpokládat, že jde o odborníky, respektive o osoby s určitými odbor
nými znalostmi.

Optical Service

Teslu za člena ÚRO a
zvolila ho členem před
sednictva. Představenstvo
ÚRO ho zvolilo prvním
sekretářem a jako takový byl pověřen, aby po
dobu zdravotní dovolené
předsedy ÚRO poslance
Klimenta 'odpovídal za
řízeni ÚRO ’.
Gustav Kliment zemřel
měsíc po té a Tesla zů
stal vedoucím činovnikem
ÚRO do prosince 1954,
kdy František Zupka byl
představenstvem ÚRO
pověřen výkonem funkce
úřadujícího místopřed
sedy a Tesla ustoupil do
pozadí.
Na III. sjezdu ROH
v květnu 1955 nebyl zvo
len členem jeho před
sednictva ani předsta
venstva a zdálo se, že je
v nemilosti. Jeho nynější
jmenování jako nástupce
Václava Noska je ales
poň částečnou rehabili
taci.
(Podle spisového mate
riálu FEP)

Před jmenováním z štvi ÚV KSČ.
Karel Poláček
Josef Tesla
Byl zvolen poslancem února 1953 byl tajemní
, Národního shromázdě- kem ústředního výboru
Byl po válce krajským
' ní v popučových volbách Svazu československé tajemníkem KSČ v
30. května 1948. Na IX. mládeže a později tajem Hradci Králové a členem
sjezdu KSČ v květnu níkem městské organisa- Prozatímního národního
1949 byl zvolen náhrad ce KSČ v Praze.
shromáždění. Později dě
níkem člena ÚV KSČ.
Oldřich Beran
lal agitátora strany mezi
Na celostátní konfe
horníky'.
V červnu 1951
Byl v březnu 1953
O. Zajíček
renci KSČ v prosinci jmenován
byl
ustanoven
tajemní
náměstkem
Způsoby osvobození Československa lze zhru
ba rozdělit do tří kategorií: vnitřní revoluci, ví 1952 se stal členem ÚV předsedy vlády, ale v kem KV KSČ v Ústí
tězným válečným konfliktem, diplomatickým KSČ a krátce na to,kon- září téhož roku zproštěn nad Labem.
jednáním. Každý z uvedených způsobů má svoje cem ledna 1953, byl jme
V dubnu 1952 se ob
předností a nedostatky, každý z nich však vede nován ministrem strojí tohoto úřadu a pověřen
jevil
ve funkci tajemníka
řízením
ministerstva
stát

k našemu cílí, neboť znamená odstranění dikta
renství.
tury.
ÚV KSČ. Na celostátní
ní kontroly.
Jeho nynější jmenová
Pří posuzování těchto předností a nedostatků
i Stává se nyní zřejmě konferenci KSČ v pro
je si třeba uvědomit, že volba způsobu osvobo ní náměstkem předsedy
zení nepřipadá, ani v budoucnu nepřipadne, exi vlády znamená asi, že bu ministrem bez porte- sinci 1952 byl zvolen
feuille, neboť "vládní kandidátem ÚV KSČ.
lu. Exil nemůže provést revoluci, ani vybojovat
válečný konflikt s komunismem, ani vyjednávat de mít vrchní dozor nad výbor pro výstavbu", je V záři 1953 ho ÚV KSČ
s komunisty u zeleného stolu osvobození Česko novými třemi minister hož řízením byl pověřen, "povolal za svého člena"
slovenska. Způsob osvobození bude tedy pře stvy, jež byla zřízena z
není ústředním úřadem a zvolil ho členem před
devším zálezet na mezinárodni situaci.
dosavadního ministerstva
zřízeným zákonem nebo sednictva ÚV KSČ.
Ženevská konference, schůzka zahraničních
ministrů, neutralisace Rakouska, sovětská jedná strojírenství (HD 22/V). vládním nařízením. Be
Krátce na to plenární
ni s Jugoslávií, návštěva dr. Adenauera v Moskvě
Marek Smida
ran je kandidátem člen- schůze ÚRO povolala
a prohlášení západních i východních představi
Byl již jednou minis
telů ukazují, že řešení poměru Západ - Východ,
trem
státních statků, a POSTAVENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH UPRCHLÍKŮ SE ZLEPŠUJE
který byl donedávna vystižen pojmem "studená
válka”, přesunuje se alespoň v Evropě víc a víc to do záři 1953, kdy byl
na pole diplomatické.
jmenován ministrem le
Zkušenosti s výsledky diplomatických jedná
Zatím co nešťastné oběti socialistické výstavby covní týden o 45 hodi
ní nás poučily, že nestačí jen hlásat požadavky, sů a dřevařského prů
ale že je třeba uvést konkrétní možnosti, jak myslu. Při reorganisaci v sovětském pásmu Německa nemohou už sehnat nách (při plné mzdě oize tyto požadavky splnit, a přesvědčit velmoci, vlády v květnu 1955 ani brambory, běží hospodářství bonnské republi
všem). Po tomto prvním
že je v jejich zájmu, aby tyto požadavky byly převzal ministerstvo ze
průlomu se dosavadní
splněny. Neopak nelze přejit skutečnost, žc vý mědělství a Josef Kros- ky na plné obrátky.
Výroba a spotřeba lá covním poměru byli, ale 48 - hodinový pracovní
sledkem jednáni mezi velmocemi je řešení, které
nař se stal jeho nástup mou všechny rekordy,
je přijatelné oběma stranám.
dnes už pracovat nechtě týden jistě dlouho ne
Jde dnes o to, dostat Československo ze sovět cem. Zdá se, že se jako ve městech, poznamena
jí
(hlavně ženy).
udržíského bloku a dosáhnout toho, aby se jeho vy ministr zemědélstvi ne
Nedostatek pracovních
lomení z bloku aspoň dostalo mezi otázky, o osvědčil. Smida je čle ných válkou, nenajde
Pro nás znamená zádnes člověk ulici bez sta sil už vzrostl tak, že se padoněmecký
nichž bude jednáno. Jak obtížný je to úkol,
” Wirtnem
ústřední
revisní
ko

ukazuje skutečnost, že anglický zahraniční mi
veniště a nezaměstnanost začínají dovážet italští schaftswunder ” jenom
nistr Macmillan se vyslovil 7. října v Bourne- mise KSČ.
už klesla pod půl milionu dělníci pro práci v země vítězství na jedné fronte
mouthu pro dohodu se Sovětským svazem za
Vratislav Krutina
lidi. To znamená, že dělství a v hornictví a
cenu neutralisace Německa a uzavření bezpeč
Eiscnho\vcrovy "soutěži
Byl zvolen tajemníkem zmizela, poněvadž toto že v západoněmeckých
nostního paktu se Sovětským svazem a sate
vé koexistence”, ale i litní m i režimy. Takový pakt o neútoče- ÚV KSČ v únoru 1953. množství tvoří vlastně
záchytných
táborech
če

jak se zdá - řešení palči
ni by znamenal odepsání střední a východní Je členem ÚV KSČ a jednak zaměstnanci, kte
kají už na každého no vé otázky hmotného za
Evropy a uznání komunistických režimů západ
specialisoval se na věci ří právě mění místo, ane- vého uprchlíka ze sovět
ními mocnostmi.
DO ti. kreři Lrrlvst v nrn- ského pásma zástupci jištění uprchlíků z Čes
Jestli se v budoucnu dostane otázka Česko zemědělskékoslovenska.
slovenska na program mezinárodních jednání,
západoněmeckých firem
Nedostatek pracovních
bude příležitost, aby československý exil před
s nabídkami pracovních sil dává totiž možnost
nesl své návrhy a požadavky, které by odpoví
daly situaci, a při tom umožní, aby českoslo
míst. (Od začátku stu výdělku i těm, kterým
venští občané mohli být svobodni.
dené války uteklo na Zá dosud zaručoval jejich
Kamil
Bednář
Znamená to smířit se s myšlenkou neutrali
pad kolem dvou a půl status "cizince bez do
Jsi plný zlata v lesích, na pasekách,
sace. Její obdobu nacházíme v historii, kdy stá
milionu východních mova” jenom nárok na
ty vykoupily svou svobodu tím, že sc zavázaly
měsíci barev, hub a vina!
nenapadnout stát jiný, na příklad Belgie v 30.
Němců).
Pojitřni mlha na tvých řekách
práci, ale ne vždycky
letech minulého století. Jakou změnu by neutra
Plná
zaměstnanost
a
rybářské
loďky
obepina.
opravdu
práci. Ba do
lisace Československa pomoci svobodných voleb
konjunktura mají ovšem konce mají teď dostat
Měsíci lovů, malířů a hrušek,
znamenala, si uvědomíme, porovnáme-li situaci
i v Západním Německu pracovní povoleni i ti
Finska, jež je dokonce vázáno smlouvou o přá
jak dýchá země z oranic,
telství se SSSR, se situací satelitního Českoslo
svůj známý rub a tlačí uprchlíci, kteří nebylí
když
modrý
dým
se
vine
z
pušek,
venska.
ceny (a mzdy) nahoru. ještě (nebo vůbec) uzná
jež tiskne lovec na svou lic!
Jak již bylo řečeno, není ani osvobození diplo
Pomáhají však zároveň ni za politické. A tak ře
matickým jednáním (t. j. neutralisace) řešením
Jit, řijne, tvými bukovými lesy,
ideálním. Jeho nedostatky jsou však víc než
uskutečňovat
sociální vy ší zase jednou bezcitná
okolo tůni, přes obory,
vyváženy klady. Není možno se spoléhat na
moženosti,
o
které
by se a sobecká soustava tržní
po lukách s ocúny a mezi vřesy
vnitřní revoluci nebo na mezinárodní válečný
jinak
muselo
zarytě
bo ho hospodářství pro
až
tam,
kde
v
dálce
bělají
se
dvory!
konflikt, který je dnes téměř nedohledný. Diplo
jovat.
matické řešení vychází z dané situace, je to
A potom v polích stanout na potulce
blém, s nímž si nedo
aspoň řešení politicky reálné.
a o brambor si ohřát dlaně Tak třeba dvacet tisíc vedly poradit bohatě do
je teplý jako popel v lulce
zaměstnanců továrny na tované dobročinné úřady
NEZAPOMEŇTE
N A
a zachutná ti neslýchané.
barviva "Hoechst” má a organisace.
PŘEDVÁNOČNÍ
INSEKCI
Otištěno v “Novém životě", Praha, č. 9/55. od října pětidenní praJ. L. Mnichov

O svobodu
Československa

KONJUNKTURA V ZÁPADNÍM NĚMECKU
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PŘEHLED SITUACE V ČESKOSLOVENSKÉM DIVADELNICTVÍ

Za oponou o v kulisách II.
V 21. čísle HD ze dne 17. října 1955 jsme si všimli poměrů, které
panují na ministerstvu kultury (divadelní sekce) a v pražských divadlech.
Konstatovali jsme tehdy, že "uvolnění (dramaturgické linie a personál
ních poměrů - p- r.) bylo prováděno pod heslem odstraňování "pozů
statků slánštiny". Zmínili jsme se o komunistických funkcionářích,
kteří dnes divadlům vládnou, a o tom, jak se kdo ze známých umělců
chová- V dnešním článku se podíváme na poměry v mimopražských
divadlech (o slovenském divadelnictví nemáme zatím zprávy).
Brno je pozadu

V dřívějších dobách
obyčejně Brno zásobo
valo Prahu novou he
reckou krví. Dnes dodá
vají musické školy v Praze i v Brně dostatek
dorostu,
takže
emigrace z Brna není
třeba.
Z komunistů stoji v
popředí dr. Ludvík Po
dest’ - je také ředitelem
vojenského souboru
Činohru ovládá profesor
Walter a jeho přáteléOperu řídi Břetislav Bakala a profesor Jaro
slav Kvapil. Značný vliv
má také dr. Jan Racek.
Překvapení v Olomouci

Olomoucká scéna by
la v minulých letech dru
há v republice, pokud se
týkalo úrovně souboru
a závažnosti premiér.
Bylo to zásluhou ředi
tele Loebla, který si stál
velmi dobře s pražským
vedením KSČ. Po jeho
odchodu do Prahy (stal
se poradcem ministerstva
kultury) a po odchodu
šéfa činohry Jaromíta
Pleskotá (spolupracuje

teď s Jiřím Trnkou na
loutkových filmech) úro
veň olomouckého diva
dla značně poklesla.
Na jeho místě se dnes
snaží Karel Troester,
který docílil velkých
úspěchů jako režisér
operní. Šéfem olomouc
ké opery je bývalý silný
komunista Iša Krejčí,
který však během času
značné vystřízlivěl.
Ostrava - zem vyvržených
Ostrava zůstala věrna
jedné staré divadelní
tradici. Je pořád městem
těch, kteří jsou v nemi
losti. Mnozí provinilí
pražští a brněnští diva
delníci jsou vykazováni
do Ostravy zrovna tak,
jako se to děje s nadše
nými brigádníky, kteří
mají zachraňovat klesa
jící produkci v ostrav
ských dolech.
Z operních dirigentů
to postihlo Zdeňka Chalabalu a Otakara Paříka. Chalabala byl šťast
nější. Mohl se po určité
době vrátit k dirigent
skému pultu do Národ
ního divadla.

/Pokračování/

Na hranice nas vezli tajní. Dvakrát se s námi
vrátili, nepřišel jim s francouzské strany prů
vodce pro nás. Po třeti nás švýcarští policisté
(dnes se to už snad múze říct) vyvezli az přes
hranice, které tam tehdy měli obsazeny Italově.
Rozešli jsme s těmi policajtskými neutrály v nej
lepším.
První den na francouzské půdě jsme pro jistotu
prospali v lesíku. V noci jsme pochodovali a
ráno jsme dorazili do nějaké vesnice, odkud jsme
dojeli autobusem do Annency. Tam jsme se
měli přihlásit u evangelického faráře.
Nebyl doma. Přijala nás jakási pani, přirozené
že velmi nedůvěřivě. Čekali jsme na faráře asi
hodinu- Když přišel, přivedl s sebou dva mlá
dence. kteří se nás ujali a zavedli nas do notelu na oběd. Nevzali od nás peníze a ještě zaří
dili pro nás nocleh v hotelu, kde jsme pak dvě
noci spali.
Třetího dne’ nás jeden z mládenců sebral, kou
pil nám lístky na vlak a odvezl nás do Montpellieru. Tam byla stanice pro uprchlíky na evan

Z Ostravy se přestě
hoval do Brna hudebni
pedagog profesor Vašek,
jenž vychoval pro operu
dnešní nej lepší zpěváky
(zejména mužské hlasy).

Na jiných scénách
Význačnější venkov
ské scény jsou dnes v
Liberci, Českých Budě
jovicích,
Pardubicích,
Karlových Varech, Plzni
a Ústí nad Labem. Ne
nabízejí nic než slabý
průměr- Herci a režiséři
je považuji za přestupní
stanice a odrazové můst
ky do známějších a lep
ších divadel. Divadelní
práci také maří časté
administrativní zásahy

ministerstva kultury, kte
ré vytahuje oblíbence a
protekční děti na slun
nější scény.
Konec dne
Jako by vystřižen z
výborného francouzské
ho filmu o zestárlých
hercích a divadelnicích
je případ bývalého re
žiséra Národního divad
la Karla Dostala.
Bývalý šéfrežisér Ná
rodního divadla Karel
Dostal, který se nikdy

neucházcl o přižeň ko
munistů, oslavoval svoji
sedmdesátku na venkov
ské scéně ve Varnsdorfu,
kam se uchýlil jako vý
pomocný režisér.
Jen zásluhou paní Zá
potocké (přítelkyně ře
ditelky varnsdorfského
divadla) byl Varnsdorf ský soubor narychlo po
zván do Prahy, kde se
Dostálová sedmdesátka
oslavovala v Komorním
divadle.
R. F. Paříž

STAŘEC A NOVÁ DOBA
Hemingway jc prý
Sovětský týdeník "New Timcs” uveřejnil v 37.
částečně romantik, neboť
oslavuje jedince (silné čísle recensi Viktora Gorochova, který píše o Hejedince, račte porovnat mingwayově mistrovském dílku "Stařec a moře".
s tím, co bylo řečeno vý Recense je sovětskou ukázkou literární bezchaše), částečně realista, rakternosti. Literární podoba Hemingwayových
který vidí (prý jen hrdinů podle "Novoje Vremja” (verse 1955) je
instinktivně), že jedinec taková: jsou to lidé "malicherní, bezmocní a zka
neznamená nic. Kdokoli žení”. Typisuje je Frederick Henry ve "Sbohem
by tomu věřil, musi vě armádo”, který uzavřel "separátní mír” s brutál
řit, že "Komu zvoni hra ní skutečností.
na” a Mít a nemít” by-~
ovy knížky vědí, žc je doucnost. Není nad to,
ly psány v transu.
"Stařec a moře' do nadčasová. Asi proto bu když je vše jasné- Co se
stal dnes od sovětské de čtena i tehdy, až do takové koncepce ne
kritiky samé jedničky. "Komu zvoní hrana” hodí, je odsunuto stra
Úryvek z recense: "Ale bude jen historický ro nou jako "zmatené a
člověk neni stvořen pro mán a"Sbohem armádo” protismyslné" ("Rybičko,
'porážku. Člověk může zapomenuta. Soudruh řekl rybář, mám tě rád
být zničen, ale ne pora Gorochov tomu však ro a moc si tě vážím. Ale
žen", poznamenává He zumí lépe: všechno jsou zabiju té ještě dneska").
mingway, hrdý na silu symboly, pokrokové sym Takové věty, tvrdí Vik
člověka, jíž si tolik cenil boly pokud možno. Sta tor Gorochov, ubírají
řec jc minulost, chlapec,- povídce na ceně. K tomu
Maxim Gorký."
Čtenáři Hemingway- který s ním lovil, je bu- by se měl vyjádřit néja-

gelické koleji. Byli asi na uprchlíky a dobrodru
hy nám podobné zvykli. Vzali na vědomí, že
jsme tady a řekli nám, abychom přišli v deset
večer. Šli jsme tedy na oběd do protější restau
race. Moc jsme si nepochutnali. Během čtvrtho
diny tam přišla dvakrát německá patrola.
Zahájili jsme spěšný ústup ke koleji, kde jsme
pak celé odpoledne ztrávili v kolejní zahradě,
chráněné před obecenstvem jakékoli národnosti
vysokou zdí.
Večer přišel nový- průvodce, jehož úkolem
bylo nás dovézt do Toulouse, kde jsme museli
přestupovat na vlak, který nás měl zavézt tak
blízko k španělským hranicím, jak jen to bylo
zdrávo.
V Toulouse na nádraží zase byly kontroly,
ale všechno jsme šťastné přečkali. Ve vlaku se
k nám připojil další mládenec, který šel do Špa
nělska. Vystoupilí jsme z vlaku v malé horské
stanici v Pyrenejích brzo ráno. Naproti nádraží
byla malá hospůdka, kde už na nás čekali další
čtyři uprchlíci, všichni Francouzi, kteří utíkali
k de Gaullovi.
Náš průvodce na chvilku zmizel, ale ar,i ne
za pět minut přived, nějakého chlapa urputného
vzhledu, který nás všechny nacpal do osobního
auta, s nimž zacházel zcela podle svého zevněj
šku. Vyvezl nás ještě asi 30-40 kilometrů výše
do hor. Vyklopil nás neceremonielné a nařídil
nám, abychom se vydrápali ještě hodný kus po
příkrém svahu na jakousi opuštěnou salaš, že

ký rybář.
Jestli si někdo myslí,
že takhle bezstarostné
drancování bezbranných
autorů neni možné, při
pomeneme mil, jak při
vítala sovětská kritika
"Starce a moře" v době,
kdy byl její autor poctěn
Nobelovou cenou. Tehdy
o ni napsala k t c r á s i
hvězda sovětské kritiky,
že "jde o povídku, v níž
starý rybář trpí progre
sivní paralysou”.
Jenom jako dovětek
ze země, kde zítra zna
mená včera: Viktor Gorochov si musil nejnovčjšiho Hcmingwayc pře
číst z 10. vydání v Lon
dýně, aby mohl triumfál
ně ohlásit, že "Stařec a
moře" vyjde také brzo
v ruštině.
jun

tam pro nás večer přijdeNež jsme tam vylezlí, kouřilo se z nás jako z
drožkářských kobyl. Ten mládenec, který k nám
přisedl vc vlaku, byl tak napakovaný, že ne
mohl ulézt ani dva kilometry. Radili jsme mu,
aby zbytečnou přítěž zahodil. Ale on udělal to,
co jsme nejméně čekali. Jednoduše se obrátil a
řekl, že bez majetku nikam nejde a že se vrátí.
Víc jsme ho neviděli. Bůh ví, co v těch rancích
měl.
Den jsme na salaši prospali. Asi v deset večer
se oojevil náš průvodce s autem, naložil nás a
vozil po příšerných horských serpentinách. Dékovalí jsme osudu, že ve tmé aspoň nevidíme
ty srázy, které míjely pneumatiky jeho vozu jen
o pár centíků. Vyložil nás zase, tentokrát už defimtivně, v nějakém kamenolomu. Auto tam ne
chal, my jsme si naložili na své hřbety své rance
a vykročili jsme, nic netušíce, na naší Kalvárii.
Byla to horská tůra, o níž by asi nestál sám
předseda klubu českých turistů.
Nemohu vám přesné říci, jak dlouho jsme
se plahočili nahoru a dolů, nahoru a dolů. Když
to všechno skončilo, naše dohady se rozcházely o
dva dny. Moje soukromé mínění je, že to trva
lo přibližné pět dní a nocí. Zatím co jsme někte
rého dne musili ulézt po příkrých svazích nad
propastmi takových 45-50 kilometrů, nedalo to
vzdušnou čarou víc než nějakých 10-15 kilo
metrů/Pokračování příště/
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KOŇSKÝ
Když v redakci "Hlasu domova" došla řeč na
fejeton, snažil jsem se nenápadně odejít do ústraní.
Kolegové byli rychlejší, východy byly včas obsa
zeny. Zůstal jsem sedět, protože jsem tušil, co
přijde, a toto tušení bylo lépe prijmouti v sedě.
"Teď je na to sezóna", povídají, "uděláš fejeton
o koních. Melbourne Cup jsme ve sportu neměli,
tak aby aspoň někde byla zmínka. Hodí se to na
dva sloupce osmnáctkou, sázet se to bude osmičkou.
Natahovat to nemusíš, musíme tam vrazit ještě
jednu důležitou resignaci ze všech funkcí!” Pak
dodali výhružné: "Ale udělej to zajímavě!"
O koních vím toto: běhá to, skáče to a je to uži
tečné domácí zvíře. Ačkoliv žiji pět let v Austrálii,
připomíná ml Peter Pan Disneyův film, Carbine
posledního Mohykána a Rising Fasta si pletu s
Howardem. Jediný kůň, k němuž jsem jako dítě
v předškolním věku přilnul, byl Rin-tin-tin. jehož
jsem zbožňoval pro to dlouhé jméno až do chvíle,
kdy jsem přišel na to, že to je obyčejný pes poli
cejní, trpkí Liniovou megalomanií.
Eduard Bass by vám s nadšením psal o pro
dukcích lippizánů, o uměni, jemuž se za starých
časů říkalo španělská škola, o těžké šambriéře,
která práská, jako když se střílí, o krásných krasojezdkyních a ještě krásnějších hřebcích rodu koň
ského 1 šlechtického. Nemohu sloužit. Nejsem nad
šen. Uznávám, že kůň je užitečný u oje, před
pluhem, u Karabce. Snese se 1 u dragounů, neboť
tím sc dají omluvit červené rajtky a šporny. Ko
níčci u pana Kludského dělali v manéži takové
směšné malé poloobraty a obraly. Závodní kůň je
cvičen k tomu, aby udělal velký obrat. To je nej
lepší, co dokáži o koních napsat.
Ale v hlubi duše budu nosit celý život hrst koň
ských jmen, s nimiž jsem prožil mnoho nevýslovně
kiásných chvilek. Tak přece, řeknete. Jenže poč
kejte. Ani jedno z těchto jmen není nikde vyryto
na stříbrné trofeji, ani jeden z nich nevyhrál derby,
ai.i jeden nezlomil traťový rekord a nevyhrál še
desát tisíc. Ani jeden z nich neudělal v životě je
dinou kobližku, protože ani jeden z nich nikdy ne
žil.
V druhé obecné to u mne vyhrál o dvanáct dé
lek Šemík, jenž se rovnýma nohama vrhal s vy
šehradských náspů do Vltavy. Snad si vzpomenete
na ten obraz Věnceslava Černého ve starých po
věstech: Horymír v národopisném kroji, na olym
pijském bicepsu náramný náramek (dvacetkrát tak

ČS. DOPLŇOVACÍ ŠKO
LA V MELBOURNE za
spolupráce p. Ungera,
majitele dětského domova
"Children’s Paradise”, po
řádá v neděli dne 20. listo
padu o 4. hod. odp. v sále
vedle kostela sv. Ignáce,
Church St„ Richmond,
filmově odpoledne. Bude
promítnut film o pohřbu
presidenta - Osvobodite
le T. G. Masaryka, něko
lik krátkých filmů a gro
tesky. Všechny děti i do
spěli vítáni. Vstup dobro
volný. Levné a chutné ob
čerstvení. Srdečně zve
Rodičovské sdružení.

členů. Bude mít 2 až 3
hřiště v krásném místě
u moře. Podrobnosti bu
dou včas oznámeny. Další
zájemci o dobrou organisovanou odbíjenou hlaste
se na adresu br. Jenčíka,
S0 Elgin St., Hawthorn,
Vic.
Zábavní odbor S. K. S.

pořádá každých 14 dnů
taneční zábavy, které
jsou doslova nabity. Při
pravuje
štědrovečerní
večeři pro všechny kraja
ny, kteří se včas přihlásí
a na rozloučenou se sta
rým rokem silvestrovskou
zábavu.
— Jeden z nej lepších bý
S. K. SLAVÍ A MEL valých hráčů Slavie, Jan
BOURNE založil odbor Kurzweil, odejel s rodinou
J.V.
odbíjené, který již má 30 do Omahy, USA.
JAK

SKAUTOVAT

V

EXILU?

Brožurka "Skauta - Exulanta" s hrsti praktických
a věcných rad pro skautováni v exilu. Brožura ob
sahuje úplný seznam skautských crganisaci ve svě
tě, obsahuje věcné poznámky k problému exilového
skautingu a rady pro naše skauty a vedoucí skautů
i vlčat, jakož i bývalé skauty a přátele skautingu.
Přináší obsáhlý seznam národních písní a řadu
skautských písni, pokyny pro skautské zkoušky,
výlety, schůzky, táboření, táborové ohně, výstavky
i závoděni. Upozorňuje na skautskou literaturu a
uvádí závěť zakladatele skautingu Sira A. BadenPowella. Cena 1 výtisku - 50 centů (USA), avšak
brožůra se dodává v nejmenšírn. počtu 5 výtisků.
Objednávky prostřednictvím "Skauta Exulanta"
c/o FCI 4 Holland Řoad, London W. 14, G. B.
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DOMOVA

FEJETON
veliký jako ty, které dneska nosí jisti panové v
jis.yu. ..avai-ia^-j, ..a Laatc p-děbraoku. Aie co
Horymir! Šemík, panečku, takový- těžký pivovarský
valach s hřívou, vlající větrem a s ocasem sple
teným v mohutný vrkoč, který sluší dámám, jež se
zajímají o psychoanalysu a volné mravy, Šemík,
kruci, to byl kůň!
O třídu výše jsem dal přednost cizokrajnému
chovu. Tehdy zaplály táborové ohně na válečné
itezce, na níž mstil Winetou, rudý gentleman,
smrt Nšo-či, růže Apachů, a Klekipetry, dobrého
bílého medicinmana. Na protější straně táboráku
odpočíval bílý bratr Old Shatterhand, pohrávaje
si nedbale henryovkou, zatím co medvědobijka le
žela na dosah ruky. A za nim, ano, tam na palouku,
se pásl Hatátitlá, ohnivý hřebec z nejušlechtilejší
španělské krve, smíšené s chloubou chovu mescallerských Apachů.
Jistě netušil, že jeho nevlastni bratr Rih, plno
krevný Arab, pýcha Haddedihnů, uhání právě v
té chvíli s Kara ben Nemsim po stopě zlého činu
divokým Kurdistanem. Tam pak, vysoko v horách
Šar Daghu, když lstivý Šut je na dosah, skloní
se Kara ben Nemsi k uchu vraníka a pošeptá mu
posvátnou súru koránu, po níž Rih vyrazí jako
šipka a daleko za sebou nechá vysokou šedou
klisnu Hadži Iialefa Omara ben Hadži Abbul Abbase ibn Davuda al Gossaráha.
A pak je to Dereš. Divoký uherský kůň moslemské krve, uloupený v poctivé bitvě Jánuši Huňadovi, gubernatoru Dolní země neblahé paměti. Vy
soký, širokých prsou, nezkrotný, černý jako uhel
a jako jeho pán, Janko Kozic, řečený Vlk. Co jsem
se na něm najezdil do jagerského kláštera na býčí
krev, od Lučence k Bardejovu a od Košic na Zvoleň až k oné nešťastné bitvé u Šaryšského Potoka,
kde na věky v poli ostal ležet Janko Kozic, postrach
Kumánú, a s ním všichni bratříci.
Nejmilovanější kůň je však, s odpuštěním, zchát
ralá herka, která chrastí žebry i v nejpomalejším
cvalu. Naštěstí necválá často, neboť je tři sta pa
desát let stará. Bylo to v roce 1605, když na ni
vsedl don Quijote, rytíř smutné postavy, a vypra
vil se na křížovou výpravu proti lidské hlouposti,
sobectví, krutosti, falši a nadutosti. Ještě se z té
výpravy nevrátil a tak hned se nevrátí, protože
prý je lidská hloupost nesmrtelná. Případ utahané
Rosinanty je taky jediný, v němž jsem ochoten
připustit, že se i kobyla může právem stát kandi
dátem nesmrtelnosti.
iUn

Odvážný mořeplavec
Již skoro rok cestuje
Čechoslovák Frant. Kubala sám na malé lodi s
postranními plováky (zho
tovené na způsob "lakatoi”, jaké staví domorod
ci v Papui) z Cooktownu
v sev. Queenslar.du po
dél pobřeží k jihu. Všech
ny australské deníky psa
ly o jeho fantastickém po
kusu dostat se tímto způ
sobem až do Sydney, t. j.
asi 2.400 km. 9. listopadu
vyvázl jen o vlas životem,
když byla jeho loď po
čtyřhodinovém zápasu v
prudké bouři vržena na

břeh u Sth, West Rocks.
Prohlásil, že začne ihned
s opravou lodi a pak se
vydá na další cestu, _aby
se dostal do Sydney do
vánoc.____
PODLÉ

ROZHODNUTÍ
SOUDU

musí čs. generální konsulát v Sydney vyklidit své
místnosti v budově Prudential Assurance Co.,
Martin Plače. Gen konsula Jar.díka, Českosloven
skou republiku a mini tra
zahraničí zastupoval u
soudu advokát P. Evatt.

NÁVRHY
všedi druhů tiskopisů
PROVEDE — VYTISKNE — PORADÍ
GRAFICKÝ ODBORNÍK
EMIL

SVOBODA

46- Gordon St., . Newport - Victoria
Pamatujte včas na vánoční dárky a tiskopisy
Objednávky též prostřednictvím HD
Telefon JA 3380
Lz studijní cesty po Americe
přivezli jsme

nejnovější vzory americké mody!

AMERIČAN CONTIN. SUIT CO.
50 Bourkc St., Mclbournc - City
I elefon FB 2245, po prod. době LB 1037
Odvolátc-li sc na tento inserát,
dostanete 10 oroc. slcvv

• KRÁTCE Z EXILU
— New Yorské listy vstu
pují do 82. roku svého
trvání.
— Otakar Odložilík byl
jmenován profesorem no
vějších evropských dějin
na universitě v Pennsylvanii, USA.
— Rádný profesor Har
vardské university F.
Dvornik byl vedoucím
americké delegace na 10.
mezinárodním sjezdu byzantologů v Istambulu.
— Dp. VI. Richter byl vy
svěcen na kněze v Římě
a dp. Jar. Pole v Green
Bay v USA.
— Dcera známého čs.
plavce K. NikodémováColosimová zemřela v Ja
nově v Itálii.
— Představení "Prodané
nevěsty” dne 27. října v
Covent Garden za účastí
britské královny, členů
královské rodiny, portu
galského presidenta Lopese s chotí, členů britské
vlády, diplomatického
sboru a dalších oficielních
WALTER SUSSKIND

řídil 10.11. naposledy vik
toriánský symfonický or
chestr na zájezdu v Bandígu a 12.11. odletěl z Au
strálie do Kanady. 14.
listopadu již začíná zkou
šet s torontským symfo
nickým orchestrem, kde
bude tři týdny hostovat.
V příští sezóně má v To
rontu nastoupit jako stá
lý dirigent.

Darujte letos k Ježíšku českou knihu !
NABÍZÍME V A M
Plicka: Praha ve fot" a "Slovensko ve foL”
Straka: "Vysoké Tatry", Lczišťan: Bratislava ve
GEOFF BROOKE’S
toi." (všechny po 45/-), dále Sandtnerová:
SUPPER CLUB
'Česká kuchařka" 49 -, "Vaříme zdravě a chut
bude
hrát opět na stanici
ně” 49/-, Hašek: "Dobrý voják Švejk" I-IV.
19 - též anglicky,', Erben: "Kytice” 9/- nebo 3 KZ Melbourne dne 24.
11/-, Wolker: "Básně" 11/-. Němcová: ''Babička” ! 11. 1955 v 10.15 večer
9/- neb 39/- a mncho jinýcn. Vyžádejte si náš i českou hudbu z gramo
úplný seznam. Pište ještě dnes, pokud je sklad fonových desek (ča-xy
plně zásoben. Knihy zacflá-rg do tři dnů po nahrál orchestr Karla
Vlacha).
VJ.
splacení.

IHE INLIBRUM BOOKSELLERS,
11, Arnold St.. North Carlton. Meibourne, Víc.
Telefon h V.' 5883

Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.

hostí bylo velkou spole
čenskou událostí Londý
na. V referátech o před
staveni vyzdvihly anglic
ké listy zvláště výkon di
rigenta opery Rafaela Kubelika, V roli otce Míchy
vystoupil O. Kraus, jiný
Čechoslovák připravil scé
nu a dekorace a čs. choleografka.
nastudovala
tance.
— Oslava
národního
svátku v Londýně se ko
nala 28.10. v Národním
domě. Projev měl dr. M.
Lokay, v uměleckém po
řadu účinkovali V. Tauský, Romanová a Čapková.
Přítomní schválili připiš
presidentu Eisenhowerovi, navržený V. Holubem.
— Ve Washingtonu pořá
dala oslavu RSČ 28. října.
Slavnostní projev měJ
dr. Juraj Siávik.
— V New Yorku se ko
naly oslavy v sokolovně
na 420 E. 71 ulici dne
30. října. Promluvil dr.
Juraj fclávfk. ,New
York City Opera proved
la 26.10. "Prodanou ne
věstu", před jejímž za
hájením promluvila dr.
Alice Masaryková.
— Oslavy jsou hlášeny i
z jiných amerických mést,
z Kanady, z různých stá
tů evropských, z Casablanky v Africe a j.
— Dr. Zenkl odletěl z
Londýna zpět do USA.
— Bývalý úředník čs.
min. zahraničí, básník a
spisovatel ("Hovory s Ja
nem Masarykem”) dr. V.
Físchl byl jmenován izra
elským tiskovým přidělencem v Tokyu.
28.10. vysílala stanice
2 CA (Canberra) hodi
nový pořad k oslavě čs.
národního svátku. Pro
mluvil B. Walker, který i
přednesl několik českých
básní (v angl. překladu),
čs. písně zazpíval K. Ka
lous. z gram, desek byla
uvedena předehra k "Pro
dané nevěste”, Č/N/JP
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SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Dopisy
15 Hunter St„ SYDNEY, tel. BL 3970
Ebner: 19 York St., Němec: 529A Miliary Rd. O MAORECH
V/ynyard Stn., BX7543
Špit Junction, XM3393

Navštivte českou kavárnu a cukrárnu

TATRA
201, Victoru. Str, KING’S CROSSv Sydney
Telefon FA 5236
Denně čerstvé jablečné záviny, dorty * jíní
kontinentální pečivo
Otevřeno denné od 8 h. ráno do 12 h. v noci,
v neděli od 12 h. v poledne do 12 h. v noci
Srdečně zve V. Umlauf, majiteL

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

ZÁJEMCI O INSERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte «e na našeho zástupce

1». 8. Hanzala, Bimnerong Ho«t»l,
MATRAVELLE, NSWTelefon MU 4164 /v prac. době/.

Řeznictví a uzenářství
”PORCO’’
58, Daphne St.,
BOTANY, NSW
Telefon MU 2188
Majitel I. Pražák

Zahradní terasy
opět v provozu!
Kavárenská restaurace
— KIOSK —
S T . KILDA ,
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 a ř

Kontinentální lékárna

13, Darlinghurst Rd.,
Kings Cross, NSW.
FA 3476__

Otevřeno denně /i v ne
děli/ do 8 hod. večer
Všechny evropské lékj
Baličky s léky do Evro
py nejlaciněji!

Dopravu všeho druhu
zboží dodávkovým autem
v Melbourne
spolehlivě obstará
MÍLA

VODIČKA

Telefon LB 3631
(volat v pracovní době)

RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY,
autoradia, psací stroje, motor}', vyssavače atd.
za hotové neb na splátky dodá i opraví

J.

P H I LI P

Rádio - Electrical,
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, Vie.
/1. stanice za st. Elsternwick/
Telefon XM 2542
Dříve závod v Praze XII

DOMOVA

redakci

K

VÁNOCŮM ?

BRITA NIA
HOTEL
VINÁRNA
” U PEPÍKA”
roh Bourke &! Queen Sts.
MEL BOUŘNÉ - CITY
Vám. dodá bez příplatku až do domu
nebo zašle kamkoliv poštou na dobírku
vina a lihoviny z celého světa
Nezapomeůte objednat včas také pivo k vánocům

V o 1 e j t e: MU 14OS
O splnění Vašich přáni se postará
Pepa Blahovec

ZÁJEMCŮM

O

INSERCI

sdělujeme, že další čísla HD vyjdou: 28. listo
padu 3 19. prosince (dvojčíslo, 16 stran). 1. číslo
příštího ročníku vyjde pak 9. ledna 1956
Vyřiďte svá \ánoěni a novoroční blahopřáni
přátelům oznámením ve vánočním čísle IID,
které vyjde 19. prosince 1955. Poplatek za
uveřejněni Vaši adresy pod společně blahopřání
ve výši s 5/- zašlete laskavě s objednávkou
nejpozději 12. prosince 1955.

— Byl jsem velmi nadšen článkem krajana, který
se stal zetěm náčelníka jistého kmene na N. Z ..,
(HD 22/V., p. r.) Prodal jsem okamžitě všechny
své nemovitosti, abych se vypravil do země oplý
vající medem, vínem a krásnými ženami. V posled
ním okamžiku jsem však byl zrazen od svého úmyslu.
Dozvěděl jsem se totiž od jistého znalce maorských ŘEKNI ~mTi, CO ČTEŠ. A 1a TI
zvyků, že v případě, že se rodině maorské manželky
POVÍM, JAKÝ JSI!
tede ne zrovna dobiv, přijde se celé příbuzenstvo
posadit před dveře nešťastného zetě a ten je po
T. G. M.
vinen se o ně starat.
F.K., Carlton
31. prosince 1955 konči akce "Kulturní rady",
GENERAČNÍ PROBLÉM V ČS. SPORTOVNÍCH jež zakládá literární klub Čs. exulantů. Za £ 4/10/-,
KLUBECH
dostane každý předplatitel v roce 1956 10 knih nej
— Naše kluby, SK. Praha, SK. Slavia a Bombers lepších exilových autorů. Předplatné můžete
které budou hrát příští rok nejvyšší australské
soutěže, prodělávají generační problém. Mnozí hráči poslat v libovolných splátkách. Za přesné splnění
dosáhli věku, v němž by doma již dávno přešli s podmínek osobně ručí tajemník "Kulturní rady”
hřiště mezi fanoušky. Proč hrají zde? Není za ně dr. Robert Vlach. HD plně podporuje tuto akci,
náhrada. -- Exil nemá sportovní dorost. Mladíci ve
Předplatné zasílejte na adresu: Mrs. J. Zacpavěku 18 - 20 let dávají přednost tancovačkám a ko
lová,
46, Findon Ave., Scaton Park, S. A.
ním. Většina děti našich krajanů je ve věku 1 až 3
roky. Jsou to děti "po kontraktové”, které asi pod
silným vlivem prostředí vyrostou v generaci kriPrvotřídní pánský a dámský
ketářů... Je beze sporu, že čs. sportovní kluby
v Austrálii dosáhly více úspěchů než kluby jiných
KREJČOVSKÝ ZAVOĎ
národností. A právě proto si myslím, že v zájmu
jejich dobrého jména si musí vedoucí klubů včas
uvědomit, kdy je třeba sportovní činnosti zanechat.
To není sympton asimilace. Je lepši opustit hřiště
v plné slávě a zanechat dobré jméno ve vzpomínkách,
466-468, Bridge Rd., Richmond, Vic.
než - řekněme třeba za 5 let - rozpouštět třetitřídní
Telefon JB 3811
kluby po seriálu porážek.
Zachar, Sydney
Nejnovější evropské a americké styly
O MALÝCH A VELKÝCH VINNÍCÍCH
— S mnohými názory, projevenými v článku "O ma
MONTGOMERAKY S VLNĚNOU VLOŽKOU
lých a velkých vinnících" V HD č. 18/V. jsem
Velký výběr pánského prádla
nesouhlasil. Neuspokojila mě také vaše odpověď na
stížnost p. II. v HD č. 20/V. v bodech:
1. Pravda, děláte noviny. Tím přebíráte mravní
spoluzodpovědnost za čs. veřejné mínění v exilu, 2.
NEHAZARDUJTE S BUDOUCNOSTÍ!
V poslední větě jste použili nevhodného a nehez
kého slova. Stížnost p. H. nezasluhuje tak ostrého
Přišlo Vám někdy na mysl,jak sc Vám povede,
odsouzení. — Panu H. dik za jeho bojovný postoj
jestliže náhle onemocníte nebo utrpíte úraz?
a činy, pokud se týče letáků. Doporučil bych mu
THE AUSTRALIAN PROVINCIAL
však trochu skromnosti... Utvoření nové politické
ASSURANCE ASSOCIATION, inc. NSW
strany jejíž marxisticko- nemarxistický program
vězí v jejím názvu, vítám. Jen houšť! Pro dopisy
Vám platí £ 10 podporu týdné a lékaře.
této partaje otevřete novou rubriku "Zábavní kou
Při smrtelném úrazu obdrží pozůstali
tek”.
A.A. Elstemwick.
£ 1.000
Podrobné informace i o životním pojištění
EXULANTI - EMIGRANT
Vám nezávazně podá
— Krajan, který se ve svém článku (HD 18/V. p.r.)
E. A. BAŠTA, 36 TORBAY STR.,
iak ohrazoval proti názvu emigrant, bude možná
číst toto s nevraživostí a s ním i ta část našich lidí,
MACLEOD - MELBOURNE.
kteří hodlají setrvat na dnešním statutu vyhnanců.
Telefon JF 1841
Co se však dá vyčísl těm, kteří již nechtějí být
nadále exulanty. Odnárodnční sotva, poněvadž na
tom, co kdo skutečně cítí ke svému národu, nezmění
žádná listina ničeho. Tím méně se "poaustralštění”
VEŘEJNÉ
DRAŽBY
(či jak to někteří žertem nazývají "klokanisace") dá
nábytku,
koberců,
pian
a
jiného
bytového zařízení,
srovnat s takovými podobně znějícími výrazy jako
se konají každý pátek od 10 hod. dop. u firmy
poněmčení či pomaďarštění. Jako příklad možno
DECORATION CO., AUCTION GALLERY,
uvésti jméno "Čechoameričan”, které melo u nás
vždy velmi dobrý zvuk. Není důvodu, proč by
350 Líttle ColLins St-, Melbourne, C. 1.
"Čechoaustralan" mělo znít hůře.
Sydney Darke, ředitel
F.K.. Moonee Ponds

NECHVÁTAL & VOZÁBAL

NA ČS. KONSULÁTU V MELBOURNE (pekrač.)

— I dnes se ještě najdou lidé, kteří se s F. Čáslav
ským přátelsky stýkají, ačkoliv se nemohou vy
mlouvat. že o jeho spolupráci s čs. konsulátem a o
jeho nabádání k udávání příbuzných nevědí. Ta
ké před těmi byste měli varovat. Múze mezi nimi
být další špicl... Čáslavský není exulantem. Odejel i
z ČSR na rádný pvs a teprve venku "se rozhodl”
požádat o asyL
K. B.. Sth- Melboume
NE ABYCH VÁM UELIŽOVAL SLOVEM

DÁREK

7

Ne abych vám ubližoval slovem nebo jinak, ale
vy víte dobře, co vás čeká a nemine v brzké '
době. S čím se za<*ári, s tím se též schází: Vy jste
si vybral to. na co brzy doplatíte!__ Chtěl bych
vám to připomenout, než odjedu zpět do Prahy, i
Vladimír Částava, Katoomba

KOUPĚ,

PRODEJ,

VÝMĚNA

AUTA

JE VĚCÍ DŮVĚRY!

Spolehlivě Vám vše obstará

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

ZKLAMÁNÍ Z AMNESTIE

' — Blíži se konec lhůty. do kdy měli uprchlíci
: "využít dobrodiní amnestie" a já jsem velmi zkla: mán. V skrytu své duše jsem doufal, že odjedou
všichni ti páskově a ptútrhcvači. kteří nám tu ka; zí dobré jméno a kterým by práce v dolech, na
. stavbách, nebo vůbec nějaká práce náramně slu
šela. Ani Kukačka další nevykcukal... K nim
volám: ještě je čas. nezanechejte přůežítcst:
J. J. Fsirneld

» KONTINENTÁLNÍ LAHŮDKÁŘSTVÍ *
Bohatý rozšířený výběr zboží
225 BARKLY ST., ST. KILDA, VICTelefon LU 6228
Dříve M. Roznétínský, nyní manželé Weislovi

-8-

HLAS

14. 11. 1955

DOMOVA

Sport doma i v cizině
Od našeho zvláštního zpravodaje JT., Mnichov
KLADY

A

ZÁPORY

ČS.SPORT V AUSTRALII
V minulosti si valhá část našich sportovců mysli
la, že nad čs. sportem slunce nezapadá. V Austrálii
jsme dostali svou lekci zjištěním, že zdejší sportovci
mají totéž mínéní o sobě. V Německu ho mají Němci,
V Itálii Italové atd... V každém případě je malá
část takového sebevědomí opodstatněna, větší je
Úplný nesmysl. Přesto snad nepřeháníme, řeknemeII, že nemáme sport o nic méně rádi, než kterýkoliv
jiný národ.

★ Kopaná v ČSR ★
Sportovní novináři doma považuji zápas s
Maďarskem (1:3) za určitý mezník poválečné ko
pané v ČSR. Podle nich byla v tomto zápase
konečně překonána lírise, kterou naše kopaná
procházela. Výsledek tomu sice nenasvědčuje, ale
výkon mužstva prý byl prvotřídní.
Se zájmem se proto očekává návštěva jugo
slávských mužstev Crvená hvězda a Hajduk Split,
protože se zdá, že Jugoslávci pomalu přebírají
primát světové kopané od Maďarů. Čs. národní
mužstvo sehraje poslední letošní zápas v Soíii
s Bulharskem a v zimě má jeti do Egypta a Sudanu (po kulometech fotbalisté?).
Příští sezóna má být ještě bohatější. Čs. fot
balisté se v ni střetnou se Švýcarskem, Brazílii,
Rakouskem a Itálii.
Prozatímní stav mistrovství: 1. Bratislava, 2.
ÚDA, 3. Prešov, 4. Spartak, 5. Kladno, 6. Rudá
hvězda, 7. Žilina, 8. Dynamo, 9. Ostrava, 10 Trna
va.

JAKO DÁREK K JEŽÍŠKU
předplaťte svým přátelům "Hlas domova’’.
Lodm poštou platí se do celého světa
A £ 1/17/- ročně.
r..čni letecké příplatky;
N. Guinea a Papua
£ /17/~
N. Zéland
£ 1/ 1/Indonesie a Malaya
£ 1/17/6
Indie a Pákistán
£ 2/10/Stř. Východ a Egypt
£ 3/ 2/6
Evropa, Afrika, USA a Kanada
£ 3/15/Mexiko a stř. Amerika
£ 4/14/Již, Amerika
£ 6/11/Děkujcme současné všem čtenářům, kteří
nám v poslední době pomohli s rozšířením
počtu odběratelů.
HD

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:
To konečně prokázali jeitě říci věci příznivé.
í naší exulanti v Austra^ T^tonec konců náš sport
Zdeňka Fiedlera (Sydney?), Frant, Ondrovčíka
Austrálii udělal více
lil, V návalu jiných st/v
(Praž. par. spol.), J. Vránu (npr. SMF), kap. Chras
roští zbylo na sport pojpdJ Kladného, než záporného.
tinu, Antonína Gazdu (dopis v red.), Ivana Kocha
ještě dost času. Dnes f.dd Teprve uvědomíme-li si,
(dř. plavec ČPSL), rodinu Šoférovu, Frant. Zicha
máme celou řadu sporfc4J: láj jakých pdmínek existu
z Chrástu (důlež. zpráva), býv. advok. dr. Eduarda
nich klubů, jejchž dm-*. je, poznáme, že naši
Horu (dopis v red.), Vladimíra Nápravníka (N.
nost má v životě ČechV> lhockeyisté nemusí a ani
Zéland7. - dopis v red.), Václava Šrajern z Prahy
slovůků v Austrálii své> mbhohou přesáhnout ura Vlastu Sonkovou.
průměr, že se naši
stálé místo. Není pochyb
o tom. že je i sportovní fotbalisté dostali za da
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
činnost přínosem celé na ných okolností, jak dale
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adic ty
tí věci, pokud při ni za ko mohli, a že z nás nikdy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.
chováme určité proporce nebudou žádní mistři svě — Holandsko porazilo v kopané Norsko 3:0.
ii správnou perspektivu.^ ta, protože k tomu prostě — Motorlet (dříve ČLTK) porazil v Praze Cho
REDAKCI DO6LO :
“iVejsou předpoklady. Ale mutov 6:5 a Spartak Budějovice 5:3.
Jsou věci, které škodí.
Listárna
Mezi ně patři určitá především poznáme také — Rosewall vyhrál tennisové mistrovství Queens- Dr. Juraj Slavik: MOJA
■to,'že
na
tom
vůbec
nezá

dávka velikášství, které
landu. Ve finále porazil Coopera.
PAMIAŤ (Mój život v V.H., Burwood: Díky zn
ho se někteří z nás po leží,. pokud držíme jmé
rakúsko-uhorskej
monar výstř., adresy a přátelská
—
Zátopek
překonal
v
Čelákovicích
dva
světové
-dt.
řád ještě nedokázali zba no čs. sportu čisté.
slova. Spokojenost téší.chii,
1890-1918).
Vydala:
rekordy. Na 25 km časem 1:16:36,4 hod. a na
vit. Tak n. př. máme
CS.
Publishing
Co.,
lne.,
MISTROVSTVÍ
SVĚTA
15
mil
časem
1:14,01
hod..
"Pravda a jasno": Melb.:
hockeyová mužstva, kteV ŠERMU
— Čs. kůň Furioso XIV vyhrál Velkou pardu 435 East 86th Street, New Na překlady nepoužijeme.
xrá jistě udělala hodně
York 28, N. Y., USA. £ 5 jsme předuli čs.
Mistrovství světa v šer bickou.
dobré práce, ale nemů
žeme je vydávat za něco, mu pro rok 1955 se ko — Skobla hodil koulí 17,46 m, což je nejlepší le Stran 311, cena neudána. dopl. škole v Melb. - A,A,
The New Settlers League B,. Melb.: Díky za výstř.
co nejsou. Tvrdí-li někdo, nalo v Římě za účasti 313 tošní výkon v Evropě.
i/' jsou na úrovni prů šermířů z 31 států. Po — Australský tennista R. Ha r t wi g přestoupil k of NSW, 140 Elizabeth St., -K.Š., Chicago: Uvěř, jsme
Sydney: Fifth Annual Re v č. 14 str. 3. Díky za
měrného ligového klubu prvé se zúčastnily Spoje profesionalismů.
V ČSR, dělá čs. sportu né státv a Rusko. V cel — WOLVERHAMPTON WANDERERS porazili do port of the Co-ordinating dobrou snahu.- J.N., Adel.:
Č. je dosud v Melb.. Council. Stran 28.
špatnou službu. Protože kové klasifikaci zvítězila ma moskevské DYNAMO 2:1.
Anon., Adel.: Díky za
p úměrné es. ligové muž Itálie před Maďarskem, — Wales prohrál v kopané se Skotskem 0:2.
ufřazor..- J.V..E. Sydney:
Malý oznamovatel:
stvo by dalo kterémuko Francií a Polskem. N.H. — Rakouskou ligu kopané vede Viena před Rapidem,
Adresu známe. Zašletc-li
liv australskému hockeyitalskou Internationale před Romou, švýcarskou
Poplatek za 1 řádku 1/-, dopis, předáme.- K.N., Pa
o- ému mužstvu pohodlně
Grasshoppers před Chaux de Fonds.
Parní lázeň, masáž,
říž: Díky za adr. Belgie,
tučnou 1/6.
od patnácti výše.
Na
mistrovství
světa
ve
vzpírání,
které
se
konalo
horské slunce
Špan. a výstř.. B.H., Lon
v
Mnichově,
zvítězilo
Rusko
těsně
před
USA.
V kopané můžeme po
PŘIJMU pomocníka do don: HOLDEN je austr.
pro pány a dámy
zorovat něco podobného
truhlářské dílny, zapra automobilka, kapitál Gen.
* SAUNA *
ZLOBÍ VÁS OČI ?
a je tam další nešvar,
covaného i nezaprac. B. Motore..- K.J., Hob.: Dí
4. patro Manchester
který škodí, totiž diváci.
Hladký, 148, Auburn, Rd., ky za adresy.
Potřebujete brýle!
Unity
Bldg.
Australan, který byl pří
Auburn, tel. WA 5098. M.D. Nth. Caulf.: Díky za
Navštivte s důvěrou krajanský
93 Swanston St.,
tomen několika zápasům
KOUPÍM starší gramo část dop. Přílež. použ. .optický
závod
Melbourne, C. 1.
našich klubů, těžko uvěří,
rádio, nejradéji přenosné. ”J. Buržoust”: Škoda, že
že vbíhání diváků do
Dle telef. dohody
Nab. na zrr -"Gramo” je žasl, báseň příliš dlou
hřiště při každém roz
C 4782
há.
HD
do HD.
hodnutí ve prospěch šou
Maj. Luděk Horák
pe ře opravdu není česko
Uzeniny všeho druhu a maso Ia- jakosti dodá
109 Swanston St. /9. posch./,
i
slovenským národním zvy
BÉĎA K A L A Š, řezník a uzenář
Melbourne /proti Melboume Town Halí/
kem. A pokud je sám zná,
DOPORUČTE
podiví se asi. jak málo
127, Gertrudc St., FITZROY, Vic., tel- JA 5995
Mluvíme česky i slovenský
Čechoslováků zná pra
HLAS DOMOVA
Otevřeno denr.ě 9 - 18, v sobotu 9-13 hod,
Přihlaste se již nyní na spec, šunky k vánocům
vidla hry. pro kterou tak
svými přátelům
Telefon: Cent. 1819
Též drůbež k dostání
horují.
Jsou ještě další přípa
dy, které špiní naše spor
KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY CD
tovní jméno. O těch je
trapno psát, ale každý
náš sportovní klub by se
Vás srdečné zve na
měl řídit jednou zásadou:
BELL EAR CAR SALES
zápasy se vyhrávají a
83, High St., ST. KILDA, VÍC.
prohrávají jenom na
hřištích!
Nejnižši deposit — Nejvýhodnlíjší podmínky
Dříve, než vytrhnou ši
KOUPĚ
PRODEJ
VÝMÉNa
ky rozkacených sportovců
90 dni záruka
kterou pořádá
od "Svaté K i 1 d y ”
po King‘s Cross. aby ro
24 hodinová služba
V
SOBOTU 26- LISTOPADU
1955
zebrali' redakci HD ká
Volejte LA 7762 nebo LA 3504
men no kameni, chcema

Ve zkratce

OPTO

STANDY

KOTMELA

SPORTOVNÍ klub slavia melbourne

TANEČNÍ ZÁBAVU
ve Forrester Halí, 1. poschodí, 147 Sv.an Street, Richmond

Prvotřídní obleky a
HLAS DOMOVA
obuv na mim
vychází čtrnáctidenně
zhotovuje fa.
Řídi redakční kruh.
” MÓDA”
Adresa:
126 Johnston St_
Hlas domova. 4 Erin St.. Richmond E.l. Vic.
COLLINGWOOD. Víc.
Telefon JA 3380 /jen mimo pracovní dobu/
Šijeme také prádlo a
Předplatné: na rok s 37/-. na 4 -oku s 19/- vyrábíme kožené zboží
na 7 čísel s 10/-. jednotlivě s 1/6.
všeho druhu

Začátek v 8 hod. večer
Čs. hudba
~
Likérová license

Konec ve 2 hod. ráno
*
Pivo od ledu

Spojení: všechny elektriky od Princes Brídge do Richmondu
nebo vlakem do stanice Richmond nebo East Richmond
RÁDI UVÍTÁME HOSTY Z VENKOVA

Zajistěte si včas místa a stoly u zábav, referenta
J. Voženílka, 5/42 Eildcn Rd.. St. Kilda, Víc.

