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MOLOTOV

V

ŽENEVĚ

N i č e v ó !

Žénevská atmosféra, jak se svět naučil znát bláhovou a nebezpečnou selanku, kterou přinesla konference hlav států velké čtyřky, vyprchala jako
otevřená láhev čpavku na místě svého vzniku. A ovšem všichni ti, kteří
nadšeně plácali poplácávání po zádech v době Ženevy č. 1 a pomáhali tak
nafouknout nesmyslné naděje do sebevražedných rozměrů, od začátku věděli,
že to k ničemu nepovede.

Při třínedělní konfercnjci zahraničních mi
nistrů bylo třeba přejít
od strejcovského bese
dováni ke konkrétním
problémům a, na sovět
ské straně, od slibů k či
nům.
Agenda
Dulles, Molotov, Macmillan a Pinnay se tedy
chtě nechtě musili za
kousnout do řešení otá
zek, které jim připravili
jejich šéfové ,Eisenhower, Bulganin, Eden a
Faure. Pro Molotova bylo takové zakousnutí na
prosto nestravitelné a
brzy bylo jasné, že běží
jenom o propagační vý
sledek, totiž o to, komu
se podaří přesvědčit svět
o své dobré vůli. Z ta
kového hlediska nebyla
konference pro Západ
tak neúspěšná, jak se
snad zdá.
Hlavními body agendy
bylo sjednocení Němec
ka. evropská bezpečnost,
odzbrojeni a svobodnčj-

ší styk mezi Západem a
Východem. Ve všech
případech přišla z Krem
lu ústy Molotova jedno
značná odpověď: ničevó ! Poměrný úspěch Zá
padu spočívá v tom, že
přistupoval ke konfe
renci s konkrétními a
dobře promyšlenými ná
vrhy, které nedávaly So
větům mnoho místa k
volnému manévrování.
Západní návrh
Západní plán byl za
ložen na vyvrácení ko
munistického argumentu,

že by sjednocené Němec
ko ohrožovalo bezpeč
nost SSSR a jeho sate
litů. Hlavní body: 1. vy
tvoření bezpečnostního
pásu, který by odděloval
sjednocené Německo od
východní sféry, a v němž
by byly veškeré ozbroje
né síly pod mezinárodní
kontrolou, 2 vytvoření
vzájemných radarových
základen, sovětských ně
kde na Rýně, západních
pravděpodobně v Polsku,
3. jako signatáři přichá
zely v úvahu Spojené

státy, Anglie, Francie a
sjednocené Německo na
straně jedné, SSSR, Pol
sko a Československo na
straně druhé, 4. kdyby
některý člen Severoat
lantického paktu napadl
nečlena, ostatní členové
by se zavázali jiti na po
moc napadenému.
To byl realistický a
proveditelný návrh- Je
nomže Sovětům jde o
zkomunisování Němec
ka, ne o jeho sjednoceni,
o zničeni Severoatlantic
kého paktu, nc o jeho zá
ruky, o odstranění západ
ní bezpečnosti, ne o za
jištění vlastní, o němž
stejně nepochybují. So
větský svaz je mocnost s
/pokračování na str. 2/

9. LISTOPADU VYPRŠELA LHŮTA K NÁVRATU

CO JE S AMNESTIÍ ?

22. číslo pražského ”1 ilasu domova” vyšlo 8. listopadu, tedy den před
oficielním datem, kdy vyprší lhůta, stanovená Zápotockého amnestií z
9. května t. r. . Až do doby uzávěrky tohoto čísla HD nedošla žádná
zpráva, že by lhůta byla prodloužena.
Pověstný VII. článek bám, které pod vlivem se navrátilec přihlásí
amnestie říká výslovně nepřátelské propagandy československému zastu
v prvém odstavci: "Od opustily bez povolení pitelskému úřadu. Tako
pouštím tresty odnětí území republiky, jestliže vý navrátilec nemá
svobody,
právoplatně se vrátí na území repu ovšem možnost chytit se
uložené před dnem to bliky do šesti měsíců po návratu do Českoslohoto rozhodnuti, oso- ode dne tohoto rozhod venska ani tak pomyslné
nutí.”
třísky, jako je litera ko
Podmínka "jestliže se munistické právní nor
vrátí na území republiky myJako nepřímý důkaz
"Pátráni (týdeníku ”Truth” - p. r.) prokáza do šesti měsiců ode dne
o
tom,
že komunisté za
'■ohoto
rozhodnuti
”
je
lo, že tisíce přistěhovalců zavrhují Austrálii
mýšlejí
v náborové akci
ýslovně
opakována
v
tím, že:
pro
navrátilce
pokračo
závěru
odstavce
druhé

* odmítají přijmout státní občanství,
* -organisují vysoce nacionalistické skupiny, ho zmíněného článku. vat, může sloužit zpráva
Pokud lze soudit z pražského rozhlasu, kte
které oddělují Evropany od australského oby
obsahu komunistického rá řekla, že se prozatím
vatelstva,
ruší vysílání pro kandi
* pokládají pobyt v Austrálii za dočasný do té
Hlasu domova”, nic
doby, až budou jejich domovy osvobozeny od nenasvědčuje tomu, že dáty amnestie- ale že
prý ”bude zase obnove
komunismu.
by se tímto zákonným no v prosinci” t. r.
* vyhrožuji těm ze svých krajanů, kteří se omezením dal Výbor
Jako přímý důkaz asi
pokoušejí poaustralštit,
pro navrátilce nějak ru poslouží další vycházení
* s Australany se společensky nestýkají.
šit. Zve k návratu dál pražského ' Hlasu domo
Největším problémem jsou Maďaři, Ukrajinci
ačkoliv
musí být zřejmo. va”, jehož důvod k exi
a Čechoslováci, přistěhovalci z Balkánu a Balrize
osoba,
která si tento stencí by měl logicky
ci v menším měřítku ... Od října 1945 přijelo
do Austrálie asi 11.700 Čechoslováků, ale je časopis přečte 8. listo skončit vypršením lhůnom 1.252 si zažádalo o naturalisaci. Přistě- padu, nemůže být 9. ty amnestie.
Celý případ však pře
hovalci - nikoli Němci - se obdivné vyjadřovali listopadu na územi re
o nacismu.. .Tucty zuřivých národnosmích publiky. Přesné znění devším poslouží jako
organisací hlásají mezi Evropany opovržení k amnestie bylo již dříve nový doklad toho, jak
vyměněno za ničím ne vypadá aplikace ’ pruž
Austrálii. •.
komunistického
"Victorian Truth", 26. 11. 1955. podloženou fikci, že je ného
rozhodující datum- kdy Drává.

AUSTRALSKÁ PRAVDA

"Franáe a Anglie nehnou ani prstem”,
řekl Frits, "Francie se nezmůže na nic. Mimo
chodem, co je Francie? Kde je Francie? Jak
jsem vám před několika týdny řekl, Francie
už není. Dnešní Francie je jediné veliké ve
tešnictví, vedené malcdušnými, úzkoprsými a
obtloustlými kramáři... Lituji, že musím zra
nit vaše áty, ale la France héroique už ne
existuje- Francouzi pořád ještě pokřikují o
demokracii, ale ta jejich demokracie se tak
zaprodala, že už v ní nikdo nevěří."
H. W. van Loon: Životopisy, 1937.

Australské

volby

Australané půjdou 10. prosince k volebním ur
nám, aby vykonali svou občanskou povinnost a
rozhodli, kdo bude řídit jejich záležitosti a kdo
bude zastupovat jejich zájmy v parlamentě. Mezi
voliči už bude několik tisíc přistěhovalců, kteří
přijali australské státní občanství. Těchto nových
občanů je prozatím málo, než aby měli vliv na
výsledek voleb, ale politické strany budou pečlivě
rozebírat místní výsledky, aby’ zjistily, jak sc tento
vliv projeví v budoucnosti.
Vc volbách půjde hlavně o dvě věci: o to, jak
sc budou řešit hospodářské problémy, před kte
rými Austrálie stojí, a o politickou budoucnost
dr. Evatta a australského socialismu.
Politická krisc v Labour Party je důvodem,
proč k volbám dochází o 18 měsíců předčasně.
Pro ministerského předsedu Mcnziese je toto
nejpříhodnější doba pro zajištěni dalšího funkční
ho období. Je možné, že v příštím roce bude třeba
použít nepopulárních prostředků k dosažení
hospodářské stability, a po takových krocích by
vyhlídky liberální a zemědělské strany vc volbách
značně klesly. Mcnzics jc tak přesvědčen o ví
tězství za současných okolností, žc pokládá za
zbytečné házet voličům nové sliby. Poukazuje
na konjunkturu, které se Austrálie těšila za
posledních let, a straší představou dr. Evatta v
k"esie ministerského předsedy.
Menzies a Fadden nejsou jediní, kteří by rádi
viděli porážku dr. Evatta. Vůdce oposicc jc trnem
v oku i těm socialistům, kteří sc nejen neztotožňu.
jí s komunismem, ale pokládají jej za zlo, proti
kterému je třeba bojovat. Že je takových dost,
je vidět z oposice, kterou Evattova činnost vy
volala v samotné Labour Party. Vnitřní rozkol
zdaleka neskončil vytvořením nové antikomunistické socialistické strany. Vc staré straně zů
stala řada Evattových odpůrců, kteří si uvědomi
li, že vystoupit ze strany znamená ztratit fórum a
podporu "loyálních” voličů, kteří budou volit
Labour Party v jakékoliv formě, pokud zůstane
staré jméno.
Realistický pohled na, demokratický systém v
praksi nám ukáže, žc politické strany nejsou prosté
jen organisace, sdružující lidi podobného smýšle
ní- Většina straníků jsou lidé, za které přemýšlejí
jejich vůdcové. My vidíme hlavní nebezpečí dnešní
situace v Austrálií v možnosti, že by si dr. Evatt
časem upevnil svou posicí ve straně. Jako soukro
mou osobu ho nikdo nebude brát vážné; za
vůdcem strany Evattem budou stát tisíce straníků,
pro které se každý nový nesmysl stane heslem.
Pro australskou demokracii bude zdravé, bude-!i spočívat na dvou silných stranách. Nedosta
tek oposice je zemí asi tak málo prospěšný, jako
spatna vlada. Je však nutné, aby i oposice byla
vedena zodpovědnými státníky.
Nezaujímáme v australských vnitropolitických
poměrech stranický postoj a nebudeme doporu
čovat žádnou stranu. Nemůžeme však zůstat ne
teční v případu dr. Evatta, muže, jenž je nej
větší oporou komunistu v Austrálii, i když si to
sám asi neuvědomuje.
_r.
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OBRANNÝ PAKT NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ

Ničevó!

(pokračováni se strany 1)
útočnými, nikoliv obran demokraciím. Rusové po někdo, vůbec mluvíme o
chopitelné nemohou ne částečném úspěchu Zá
nými úmyslyvidět. že se aktivní stát padu? Jeho úspěch spo
Němé cko
Obranné pakty svobodného světa dostaly v iráckém hlavním městě
Neústupný postup So nická ř:nnost osmdesá čívá ve způsobu, jak k
Bagdadu další přírůstek. Nová organisace se svým rbanakterem značné větů má ovšem své tak tiletého německého kan negativnímu výsledku
podobá Manilskému paktu pro jihovýchodní Asii. Byl zřízen jakýsi vo tické důvody, které vy cléře chýlí ku konci. Je konference došlo. Sově
jenský sekretariát, ale na rozdíl od Severoatlantického paktu bez stálé věrájš z okamžité situace. ho odchod, spolu s tla ty neměly v úmyslu uarmády a jednotného velené
Západní porážky na kem veřejného míněni, stoupit. ale současně
Hlavním cílem má být oficielně zvýšení životní úrovně hospodářsky Středním východě a v pak může přivodit to. chtěly pokud možno za
zaostalých členů. Za dnešní situace na Středním východě není ovšem Sársku mají jistě svůj nač čekají: přímé jedná chovat atmosféru, kte
těžké najít ještě jiné důvody, které vedly k ustavení Bagdadského paktu. vymam. ale hlavni roli ní s Německem.
rou s naivní pomoci Zá
Jeho členy jsou prozatím Anglie, Turecko, Pákistán, Persie a Irák. Spo hraje nesporně Němec
Německé odklady mo padu vyvolaly při před
jené státy se taktně zúčastnily jenom iako pozorovatel.
ko. Každý odklad řešeni hou mít vliv i na Zápa cházejícím setkání v ŽeBagdadským Pákistán patří k Manil' Ve studené válce nahra- německého problému ma dě. Tamní politici, kteří nevě. To se jim podle na
I paktem se ské dohodě.
diio zaklínání bolševic vliv jak v Německu ša pořád ještě považují za šeho názoru úplně nepomožný nějaký zázračný dařilo.
uzavřela meSovětský svaz, kolen kých kouzel v Kahýře tném, tak na Západě.
:era mezi jíž- něhož se tak uzavře: zaklínání hadů. Britský
Němci nemají důvod modus vivendi se Sovět
Dokázali-li západní
lim koncem kruh západní obrany ministr zahraničí Mac- pochybovat o tom, že se ským svazem, začínají delegáti prorazit bedně
severoatlan- asi soustředí svou pozor millan nahradil Doug- alespoň Spojené stár.’ projevovat stejnou ne ním masové ignorance a
.ického pak nost na nejzranitelnéjš: íase .Fairbankse. Nový upřímně snaží přivodit trpělivost jako Němci. přesvědčili-li západního
zaklínač však bude mít diplomatickou cestou Jenom její důvody jsou občana o svých mírových
tu a obran místo nového paktu
nou smlou Irák. Tento stát zůstá ztížený úkol, protože sjednocení jejich země. jiné- Proč, ptají se tito úmyslech a o útočných
vou v jiho vá členem Arabské li kremelské triky jsou Otázka je. jak dlouho politici, má všechno če úmyslech Sovětů, pak se
gy a nijak se netají tím většinou důmyslnější než vydrží jejich trpělivost, kat až na řešeni německé jim podařilo paralysovat
MacmiJlan východní
Asii.
V
tom
že
by se aktivně zúčast hollywoodské.
zůstane-li americká sna otázky? Přijetí a prakti škodlivou apatii ženevské
"Nový
nil každé akce proti
zaklínač” tkví jeho
Bagdadský pakt je ha příliš dlouho bez úspě kování takového názoru atmosféry a konference
Israeli. Eventuelní arab nicméně
hlavní
potěšitelnou chu. Koncepce neústup je zase přesně to, na co zahraničních ministrů nevýznam. I když je for sko - israelský konflik; skutečností a alespoň ného spojenectví se Zá komunisté čekají. Byla byla tak docela neúspěš
málně úplné samostat by tak ve svých důsled částečnou odpovědi ko padem není v zásadě by to smrtelná rána Ade- ná. Z hl diska bezpeč
nou organiiací, spojení cích mohl nový pakt na; munistickým výstřelkům koncepci německou nýbrž naucrově koncepci a ne nosti svobodného světa
se sousedními články zá rušit.
na Středním východě. osobni koncepcí dr. Ade- smírná posila těm němec byla určitě úspěšnější,
Bagdad byl zatím Nepřímo jej možno při nauera. Vůdce sociálních kým tendencím, o nichž než její nešťastná před
padní obrany přece jen
existuje. Anglie a Tu- znám zloději z Bagda číst na konto prvních demokratů Ollenhauer jsme mluvili výše.
chůdkyně.
-kwČástečný úspěch
i ecko jsou členy Seve du, rodinou Fairban- blahodárných následků se na příklad vůbec ne
Hraje-li všechno ko
roatlantického
paktu, ksů a zaklínači hadů. zhroucení
konference taji svou láskou k samo
ČS. ADVOKÁT
, zahraničních ministrů v statné linii bez rigidní munistům tak dokonale
DR. V. VOŘÍŠEK
Ženevě.
-n- ho přátelství k západním do ruky, proč, zeptá se
úřaduje
FRANCOUZSKÉ VOLBY V PROSINCI
v paláci Victoria,
13.11. Generál Eduardu, psaly obchodní smlouvu.
44 Queen St.,
jenž se stal argentinským — SSSR nabídl Libano
Melbourne — City
presidentem po Peróno nu technickou pomoc.
vě pádu, resignoval. Je 19.11. Teroristé na Cyp
jako poradce,
ho nástupcem je generál ru napadli policejní sta
Francouzští voliči půjdou příští měsíc k volebním urnám, aby zvolili
tlumočník a expert
Artimburu.
nici; několik bomb vy
nový parlament. Nedojde-li k nějakému nečekaně příjemnému překva
v oboru evropských
14. 11. Japonští liberálo buchlo na různých mí
pení, příští tribuni francouzského lidu budou pokračovat v zdárném
dokumentů a práv
vé se dohodli s demokra stech v Nicosii.
znemožňování práce každé vlády. Budou pokračovat v schvalování kři
ty na sloučení obou stran. — Marocká luza zabila
Volejte předem
vých vládních rozhodrutí a porážet vlády, které přijdou s nutnou a
15. 11. Všeobecná stávka, několik odpůrců sultána
MB 5039 /kancelář/
rozumnou reformou. Taková je tradice francouzského parlamentu z
kterou vyhlásily argen ben Vousseffa, mezi ni
LA 9530 /byt/
tinské odbory jako pro mi fezského kalila, kte
mnichovských dob. na níž se zatím podle všech známek nic nezměnilo.

Zaklínači z Bagdadu

It DNE NA DEN

N A C I Z Í

test proti novému reži
mu, selhala. Řada odboíářských předáků byla
zatčena.
Velká Britanie převed
la vojenská zařízení v
řluezském průplavu v
I odnoté téměř 3 mil. li
ber nu egyptskou vládu.
Adlai Stevenson ozná
mil, že se v příštím roce
opět bude ucházet o kan
didaturu na úřad presi
denta USA.
16.11. V Ženevě skonči
la konference zahranič
ních ministrů čtyř vel
mocí.. V žádném bodu
nebylo dosaženo dohody.
— Sultán beru Youssefť
.*e vrátil do Maroka.
17,11- V malé vesnici
na
mulajsko-siamských
hranicích se sešli zástup
ci malajské vlády a ko1 nu n tetických
teror i st ů.
Má se jednat o schůzce
Chin Fenga s minister
skými předsedy Malaj
ska a Singapuru.
18.11. Bulganin a ChruŠčev přiletěli do New Děl
ili. V Indii se máji zdržet
dva týdny, na zpáteční
cestě navštíví Afganistan
a Burmu.
— SSSR a Sýrie pode-

rý se vracel z audience
u sultána.
MalajStí
komunisté
přepadli menší vesnici a
zmocnili se zbraní a mu
nice.
20.11.
Bulganin
slíbil
Indii pomoc při indu
řtrialisaci, výrobě atomo
vé energie a elektřiny.
22.11. V SSSR bylo po
praveno
pět bývalých
Berlových spolupracovní
ků.
23. 11. Americká komise
pro atomovou energii
oznámila, že byla zazna
menána dosud nejsilněj
ší nukleární explose v
Sovětském svazu.
24. 11. Anglie připravuje
nový výbuch atomové
bomby na ostrovech Monte Bello v dubnu 1956.
25.11. Angličané před
nesli ve Spojených náro
dech nový návrh na od
zbrojení.
26. 11. USA připravuje na
příští rok nové pokusy s
vodíkovou bombou v Ti
chomoří.
27. II. Israel je prý při
praven žádat Sovětský
svaz o dodávku zbrani,
jestliže se mu nepodaří
získat je na Západě.

Jediný záblesk nadě
je přišel v době vlády
Mendes - France, jemuž
sice bylo dovoleno podepsat příměřím v Indočíně svinstva, která na
páchali jeho předchůd
ci, ale který dostal vy
hazov ve chvíli, kdy
ukázal odhodlaní k bo
ji za reformy, které
Francie nutné potřebu
je doma i v africké části
svého impéria.
Není absurdní, ale ty
picky francouzské, že k
předčasným volbám do
chází proto, aby se co
nejvíce znesnadnil úkol
jedinému člověku v do
hledu, který' by snad
mohl zastavit pokraču
jící rozklad- Mendes France se od pádu své
vlády snažil zorganisovat pomocí rozumných
elementů středu a nekomunistické levice sí
lu, která by po příštích

ÚČET

t olb..ch provedla refor
my, jež se za dnešního
složeni parlamentu pro
stě nedají prosadit.
V krátké době od své
porážky se mu podařilo
získat kvalitu, k níž
patři na př. známý
spisovatel André Malraux a jeho katolický
kolega Francois Mauriac. K získání kvantity,
která je v demokracii
stejně nutná, je třeba
čas. Nynější minister
ský předseda Edgar
Faure mu jej prosaze
ním rychlých voleb ode
přel.
Nepřekvapí, že 88
poslanců komunistické
strany hlasovalo s vlá
dou. Jednak doufají vy
užit nynější nespokoje
nosti, jednak si jistě pře
jí zachovat prostředí,
ve kterém se jim spolu
s extrémem na druhé
straně tak dobře vegetuje na cizí účet.
-n-

Naše rovy
Člověk s c nezachová

Junius žije v Austrálii a vidí věci slavnostně.
”Až se jednou vrátíme, povstane mnoho váž
ných a důstojných mužů, kteří budou velebit
její (svobody - p. r. )jméno, mnohé slavné pří
sahy budou zdviženy jejím jménem a mnohé
řeči budou proneseny.” . To tedy ne. Nechci
"vážné a důstojné muže”, kteří zdvíhajíce sklenice piva, pronesou ’ mnohé řeči”. To raději
pojedu do Austrálie chytat králíky. Představa
důstojných mužů a pcthetických řečí mne děsíJunius svou básní srazil domov na kolena...
. .. Česká poesie v exilu nenašla svůj smysl a
nejen to: většinou ani rení poesií. Dvě, tři vý
jimky - to ostatní jsou veršotepci, ne básníci...
U všech je taková plochost zážitku, že se divíš.
Cožpak tito lidé nežili ? Cožpak tito lidé nesly
šeli hlasy vězněných a mučených ? .. . V duchov.
ním prostoru exilu je dusno. Je tam jako poyzduchoprázdnu, není kyslíku poesie- Či je pojem vlast, národ už pojmem němým ?
Milan Reichenberger v článku "Duchovní
prostor exilu", "Bohemia" č. 50.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Na oslavě 38. výročí
sovětské říjnové revoluce
promluvil na Staroměstskérn náměstí v Praze
předseda vlády Viliam
Široký. Zápotocký nebyl
přítomen a nezúčastnil
se ani recepce na sovětskérn velvyslanectví.
— Kulak J. Vaniček z
Lukové na Lanškrounsku
doscai dva a půl roku
vězení pro přemlouvání
rolníkú, aby výstupováli z jednotných zemédélských družstev a pro
rozšiřování
” směrnic ”
Radia svobodné Evropy.
— V Bratislavě bylo odsouzeno 15 mladistvých
"flákačů”. šlo o mladíky
í dívky ve véku od 16 do
23 let.
Jejich
vůdce
Osúch dostal 12 let, 20letý Kubíc 6 let a 16-letá Bokrovská 4 roky.
— Ministerstvo
školství
hledá kvalifikované síly
pro sobotní a nedělní placeně brigády na stavbě
školních budov.
— Restaurace "Belveder"
v Praze na Letně a kavárna "Ural” na Poříčí
prodávají tak zvané polotovary, na př. hovězí
závitky po 3,25 Kčs, obaleného kapra po 3,50 Kčs
a kotlety po 3,25 Kčs.
— Na okrese Rychnov
nad Kněžnou a Jičín by11 "odhaleni" tito kulaci:
Josef Kopecký, Stanislav
Zaňka, Jan Zaftka, Franlišek Í-Ioudek, Josef Tošovsltý, Ladislav Kolář,
Josef Drbohlav, František Kozák, Alois Jakubec.
— Ú kulaka Emanuela
Kokrdy z Mílcjovic na
Strakonjcku byly nalezeny letáky Svobodné
Evropy. Dostal tři a půl
roku žaláře.
Předseda jednotného
"zemědělského
družstva
v Dolním Záhoří na Písečku byl odsouzen k 6
letům vězeni, Josef Soukup a Otakar Ledinský
z těže obce dostali po 4
letech.
V Bojanovlcích u Horažďovlc byli odhaleni
kulaci Šimsa, Panuška a
Pechanda, v Týně nad

Zmý l e n á

Vltavou kulak Pěvec.
—V gíráitovskěn: okrese
byl odhalen sabotér Andrej Spišíak, který nesplnil dodávky brambor.
—V říjnu přišlo na
Ostravsko 1.700 nových
havířů.
— Podře zprávy státního
úřadu statistického
je
počet obyvatel Československé
republiky
13,000.000. Roční přírůstek obyvatelstva je prý
v Československu druhý
nejvyšší v Evropě (po
Polsku).
—Pro deíraudaci ve výši 400.000 Kčs byli v Pardubicích odsouzení bývalý ředitel pozemních staveb, sídlo Pardubice Trnová, bývalý hlavní
účetní a vedoucí mzdové
účtárny. Jména a tresty:
A. Truhlář, ředitel 2 roky, K. Pachovský, účetní
3 roky, O. Žaba, vedoucí
účtárny 10 měsíců.
— V Réci, okres Sene
byl odsouzen na 3 a půl
roku vězení bývalý vcdoučí prodejny "Masna”
V. Wildenauer za rozkrt dění družstevního majctku ve výší 14.318 Kč.;,
— Automobilky v ČSR
budou v nové pětiletce
vyrábět kromě osobních
aut škoda-440 (Spartak)
také "lidový" vůz. Vjroba Tatraplánů a vozů
Tatra -8 byla zastaveni
a bude zahájena výroba
nového typu osmiválce
Tatra T-603. Připravují
se také nové sedmi a
dvanáetitunky.
— Do Indie a Burmy odjela čs. vládní delegace,
vedená ministrem zahraničního obchodu Richardem Dvořákem. Delegaci tvoří: náměstek minístra zahraničního obChodu J. Kovář, vedoucí
správy odbytu mfnisterštva těžkého strojírenství
ing. J. Šimon, předseda
obchodní komory ing. F.
Adámek, ředitel "Technoexportu"
F.
Marek,
náměstek ředitele "Metalmexu" V. Babáček, J.
Jauris z ministersva kultury a sekretář výpraxy
ing. Zd. Juřík.

neplatí

Německý časopis "Sueddeutsche Zcitung ’
uveřejnil v č. 273 článek o čs. velvyslanci ve
Velké Britanii Jiřim Hájkovi, který přetisku
jeme bez komentáře:
"Československý velvyslanec v Londýně Jiří
Hájek byl pobouřen. Ve své kanceláři odkryl
odposlouchávací aparát a okamžitě protestoval
u britské vlády. Žádal, aby bylo ihned zahájeno
vyšetřování a vinnik aby byl potrestán.
Odposlouchávací aparát byl skutečně v jeho
kanceláři nalezen. Podařilo se také vypátrat ob
chod v Londýně, kde byl před několika dny
koupen. Pak odpověděla vláda Jejího veličen
stva na diplomatický protest: stížnost pana vel
vyslance odpovídá skutečnosti.
Ale přece v ni byla novinka: aparát koupil
člen československého velvyslanectví v Londýně.”
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O osudu
pražského arcibiskupu
DALŠÍ TAH

V KOEXISTENCNÍ POLITICE?
— Na Smíchově byla od
halena pamětní česka
hudebnímu sklačateli Ví
tu Nejedlému.
— Za přítomnosti členů
ŮV KSS, SNR, pověřenců a spisovatelů byl ulo
Podle soukromých zpráv není vyloučeno, že vzhledem k vývoji mezi
žen do bratislavského
národní situace propustí čs. komunistický režim ”na svobodu” pražského
Slavína popel spisovate
. arcibiskupa dr. Josefa Berana. V tomto smyslu se prý vyjádřil pražský
le Fráňo Krále.
—Do 31. října bylo prý v komunistický primátor Svoboda, když se účastnil sjezdu starostů hlavních
Československu prodáno měst ve Florencii počátkem října t. r.
32.327 televísních přijí
V soukromém rozho církevních
hodnostářů Florencie a Prahy je
mačů.
— Ve Slaném byla souze voru se starostou Flo z vazby nebo domácího neoficiální, obsah zprá
na skupina kulaků z Ra- rencie La Pirou byl Svo vězení.
vy se v podstatě kryje s
dešína: V. Kučera (3 boda dotazován na to,
”Ve svém oboru”
koexistenčni" politikou,
let), Sv. Krupka, V-Krupjaké
důvody
má
česko

V
rozhovoru
Svoboda
jak
ji dnes praktikuje
ka a J. Pokorný (po pěti
slovenský režim k tomu, také tvrdil, že arcibiskup sovětský blok.
letech).
— Zemřel dr. Jaromír aby věznil
pražského dr. Beran žije ve všem
Zbývá ovšem veliká
Malý, redaktor "Otava- arcibiskupa.
pohodlí a že vědecky otázka, co by ve sku
na” a první lektor noviVyhýbavá odpověď
pracuje "ve svém obo tečnosti znamenalo "pro
nářství na Karlově uniSvoboda odpověděl ru”. Na to se Svobodo puštěni dr. Berana. Je
versitě.
— Československo
uza vyhýbavé, že tato situ vi dostalo odpovědi, že
vřelo s Uruguay! plateb ace snad vzhledem k pokud dr. Beran nemů známo, že "propuštění”
ní a obchodní dohodu na
se koexi že zastávat svůj úřad, kardinála Mindszentyho
dobu 3 let. Rozsah roční vzmáhající
bylo jen formálním ak
ho obratu se odhaduje na stenci již dlouho nepo- je malý rozdíl, zda žije
7 milionů dolarů.
trvá, a že arcibiskup dr. v pohodlí či nouzi. Tím tem komunistického re
— Čs. vláda přijala po Beran bude brzy pro prý také rozmluva o žimu, jehož sice bylo
zvání k účasti v meziná
puštěn.
osudu pražského arci využito k halasné pro
rodní komisi pro dozor
pagandě, ale který ve
Poukazoval na to, že biskupa skončila.
nad připravovaným pleskutečnosti neznamenal
biscitem o budoucnosti v jiných zemích sovět Beran - Mindszenty
Sudanu.
ského bloku již došlo
Ačkoliv reprodukce návrat arcibiskupa do
— Ve Starém Máteřově k,' propuštění vysokých rozhovoru mezi starosty jeho úřadu.
FEP
na Pardubicku založili
ženské požární družstvo.
JMÉNA DALŠÍCH NAVRÁTILCŮ
— Čs.
vláda
oznámila
úředně amnestii Němců,
uvězněných pro válečné
zločiny. Zatím už pro
pustila 1.437 lidí, kteří
V době, kdy oficielně vypršela lhůta komunistické amnestie, neměli
odešli většinou do Zá
se
redaktoři pražského "Hlasu domova” čím pochlubit. Musili se spokojit
padního Německa.
— Ministerstvo zahraničí skromným oznámením, že ’’do Československa se vrátila na základě amnestie
protestovalo 11. listopadu ve středu 2. listopadu další skupina navrátilců, z nichž většina přijela
u amerického velvysla z Austrálie-” Den poté prý -.přijela skupina 13 navrátilců "hlavně ze
nectví proti balónkům, Švédská, dále z Rakouska, Západního Německa a Kanady.” Jak přestanou
dopravujícím do ČSR ča
sopis "Svobodná Evro komunisté udávat jména, víme vždy, oč běží. Mají jich málo. Poslední
pa”. Ministersvo vnitra spolehlivý odhad z konce října t. r., udaný "Svobodnou Evropou”, je
tvrdilo, že balony mají všeho všudy 250 osob.
výbušné zařízení, které
Ve 22. čísle komu Julius Juhás, narozený přijata v Praze bývalá
způsobilo 6. listopadu u
obce Nejbušovce v okre nistického "Hlasu do 1930 v Kristy, okres So- zaměstnankyně "Svobod
se Poprad zranění 8 omova” je zmínka o těch brancc, po příchodu do né Evropy” Marie Dvo
sob, většinou dětí.
Německa nebyl uznán, řáková, která přijela s
— Ministerstvo místn.tho to navrátilcích:
Andrej Dorociak, na za politického uprchlíka, dcerou a matkou. V
hospodářství vydalo mód
ní katalog "Odívání - rozený 1929 v Turzov- sloužil později v polské rozhlasovém projevu zle
zima" Jeden výtisk stojí ce, okres Čadca, uprchl
strážní jednotce ve pomlouvala vedení RFE.
40 Kčs.
— Koncem října uhodi z touhy po dobrodruž Frankfurtu a v Pirma- Z Brazílie se vrátila pély v Československu sil ství. Žil v Kanadě, kde sensu.
tičlenná rodina Gocné noční mrazy a způso "prešiel celým radom Vojtěch Schaffncr, na .schnero-va,
z Anglie
bily ztrátu dosud neskli rózných zaměstnání v
rozený
1930
v
Hulíně,
čtyřčlenná
rodina
Na.
zených okopanin, hlav
rózných inestách",
sloužil od roku 1949 v vrátilova.
ně cukrovky.
— V Olomouci odhalili Karel Doubek, naroze cizinecké legii, byl zajat
Jména jednotlivců:
na náměstí Velké říjnové ný 1917 ve Velké Biteši, u Dien-bien-fu- Byl pro Karel Mužík (v Němec
revoluce sousoší Lenina
puštěn ze zajeti ("Ptali ku od roku 1946). Paa Stalina. Autory jsou vrátil se z Brazílie. Jak
Rudolf Doležal a Franti vysvětluje "Hlas" jeho jsme se:” ’ ’Kde bylo vel Janček z Austrálie,
šek Novák.
důvod k útěku: "Měl lepší zacházení - v legii Frant. Vaněk z Kanady,
— Na farmě čs. státních nějaké hříšky, ze stra nebo v zajetí?" "Řekl Vlastimil Diviš z Kana
statků v Bezdědicích by chu před trestem za ně bez rozmyšlení:” "V za dy, Karel Sochor a Jo
lo otráveno nedbalostí
jetí...”), do Českoslo sef Chudlařský z Kana
personálu 88 vepřů je utekl, ale to je teď
dem "Aradynem”. Vinní- všechno amnestií smazá venska se vrátil z Paříže. dy, Frant. Čekal z BraJako celebrita byla zilie.
ci: vedoucí farmy Vlád. no".
jes
Černý, skladník Fr. Be
Stanislav Simáček, na
ránek a ošetřovatel vepřů
Uzeniny všeho druhu a maso Ia- jakosti dodá
Josef Novák. 12 vepřů rozený 1927 v Praze, byl
BÉĎA KALAS, řezník a uzenář
uhynulo, 22 bylo nutno v Indočíně, kde byl od
nucené porazit.
souzen na 7 let vězení 127, Gertrude St., FITZROY, Víc., tel- JA 5995
— Ján Cikker píše svou pro pokus zběhnutí. Od
Přihlaste se již nyní na spec, šunky k vánocům
druhou operu "Návrat”
podle námětu Jána Smre- seděl si čtyři roky. VráTéž drůbež k dostání
ka.
J. L./Č. , til se z Paříže.

Akce amnestie pokulhává

HLAS

-4-

VÝROBA

KOTMELA

BEL AIR AUT OS
83, High Sl, ST. KILDA, VIC.
Nejnižší deposit — Nejvýhodnejší podmínky
KOUPĚ
PRODEJ
VÝMĚNA

90 dní záruka
24 hodinová služba
Volejte LA 7762 nebo LA 3504
Specialista nervových chorob
s dlouholetou praxí ve Varšavě

J. MACKIEWICZ
3. posch., 117 Collíns St., Melb. - City
nebo - 25 Balston St., St. Kilda, VicNávštěvy telef. předem na č. LB 4083

DOPORUČUJEME
NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK

REVUE
Box 11, Weat End, Brisbane, Qld.
Roční předplatné £ 1/4/-
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REKORDNÍ

VÝŠI

OBAVY Z INFLACE

KDYŽ AUTO NEBO MOTO, itui vu
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ko obavy z budoucnosti otázka, kdy inflace do
sáhne vrcholu a obrat při
vodí depresi. Ačkoliv mo
derní ekonomická theorie ukazuje, že pravidelné
krise nejsou nevyhnutel
né, zkušenosti z minulosti
V Americe prozatím ne a nedostatek znalostí způ
bezpečí inflace není tak sobuji, že jakékoliv vý
akutní, ale vláda se sna kyvy nahánějí pozorova
ží předejit této možnosti telům strach, který by se
na jedné straně omezením za určitých okolnosti mohl
úvěru (čímž se má ome změnit v paniku. Na dneš
zit nakupování na splát ní neobvyklé situaci je
ky) a podporou osobního nejpozoruhodnějšf, že od
podnikáni (zvýšení výro borníci - hlavně v USA by). Inflační tlak v USA očekávají další zvyšová
prozatím vykonávají hlav ni výroby v příštím roce.
Jestliže si uvědomíme,
ně poptávka po akciích a
co je na světě ještě lidi,
vyšši mzdy dělníků.
žijících pod úrovní člo
Obavy z deprese
Důvodem, proč se tolik věka, zdá se být nelogické
mluvi o prosperitě a o obávat se nadvýroby. Jde
možnosti inflace, není ani nakonec jen o to, jak
tak zájem o současnou uspořádat světový trh.
-echospodářskou situaci ja-

raospocarska konjunktura, jaké jsme svědky v současné uooe v
má svou obdobu ve většině vyspělejších zemí na této straně Železné opony.
Výroba dosahuje rekordní výše v USA, Anglii. Francii- Západním Ně
mecku, Itálii. Zatím, co komunističtí ideologové čekají na slíbené hospo
dářské zhroucení kapitalistického systému, státníci na Západě věnují stále
více oozomosti úkazům, které by mohly vyvést hospodářství z rovnováhy.

Rok 1955 byl prozatím zvýšeni dani a úrokové
jejúspěšnějším v hospo míry, omezeni státních vý
dářském rozvoji demakra- dajů, omezení bankovní
úckých zemí. Za prvníca ho úvěru, cenové a mzdo
3 měsíců se vyrobilo na vé kontroly.
Britský ministr financí
Západě asi tolik jako za
celý rok 1933. Zápaoni Butler předložil nedávno
Evropě značně prospěla parlamentu zvláštní "pod
americká pomoc a rozší zimní” rozpočet, který
ření splátkového obcho zrovna Angličany nepotě
du. Anglie za tento rok šil. Jestliže poptávka pře
vyrobí asi 1,250.000 aut vyšuje výrobu, dá se rov
a Západní Německo asi nováhy dosáhnout dvo
820.000. Italský- export jím způsobem: zvýšením
výroby anebo snížením
dosáhl rekordní výše.
spotřeby. Butler se roz
Spojené státy
hodl pro snažši a méně
Evropská situace způ riskantní řešení - omeze
sobila, že se někteří opt.- ní spotřeby.
misté začali domnívat, že
evropské hospodářství je
už tak silné, že na ně ne- LIKVIDACE SOUKROMÝCH KNIHOVEN V ČESKOSLOVENSKU
zapůsobí případné poru
chy v Americe. Tato dom
něnka byla vyvrácena,
když se ukázalo, že Eisenhowerova nemoc přivodi
la pokles akcii nejen v
V předminulém čísle HD I22.-N./ jsme si všimli vysokých cen. za něž
USA, ale i na evropských nabízí státní antikvariáty nemarxistickou literaturu ke koupi zájemcům v
bursách.
Československu. "Československý přehled” z října 1955 otiskuje v rubrice
V Americe dosáhla za
městnanost rekordní vý "Poznámky” obsáhlý článek "Osudy knih”, v němž se zabývá osudem
še - přes 65 milionů (ne soukromých knihoven v Československu.
zaměstnaných jsou dnes
Pod označením "soukromé” se myslí hlavně knihovny, jež dříve patřily
asi 2 miliony). Podobně
klášterům
nebo byly součástí hradních nebo zámeckých sbírek.
je tomu s osobními příj
my. Průměrný výdělek
Tyto knihovny jsou nenym na jmenovaných ,;ém množství na cizích
amerického dělníka v to tříděny specielními kni dvou místech, ještě tře trzích.
várně je asi 78 dolarů hovnickými teamy už od ba
připočítat 670.000
"Artia” se pokoušela
za týden.
svazků,
562
rukopisů
a
na
zkoušku prodávat do
Nejpozoruhodnější
na roku 1948. Knihy z lik
americké konjunktuře je vidovaných knihoven se 910 prvotisků, které po ciziny knihy ze soukro
že výroba v nejdůležitěj soustřeďuji
na dvou cházejí *Ze zrušených mých knihoven během
ších průmyslových od mistech: na hradě Kři klášterů a ostatních cír minulého jeden a půl
větvích dosahuje plné ka
kevních pramenů a kte roku. Šlo o 7.500 svazků
pacity. Ještě před půl ro voklátu v Čechách a v
ré jsou většinou usklad starších Bohemie. Na
Zámku
Žďáru
na
Mo

kem se poukazovalo na to,
l že přes vysokou spotřebu ravě. Da srpna 1955 lik něny iia Slovensku. ”Čs. zákazu velkoprodeje
kapacita amerického prů vidovaly tyto sběrny víc zpravodaj” podotýká, že knih má prý také pódii
myslu zdaleka není využi
do likvidace nebylo ještě ministerstvo zahraniční
ta. Dnes se vyrábí přes než 250 hradních a zá
pojato zbývajících 16 ho obchodu, jež mělo
meckých
knihoven.
Po

200.000 aut týdně a oce
lárny sotva stačí vyřídit čet jejich svazků se od klášterních a ciikevních námitky proti cenové po
objednávky.
Americký haduje na čtrnáct mi knihoven, mezi nimi litice "Artie”: ceny prý
průmysl, jehož hlavním
Strahov, Teplá, Vyšší byly příliš vysoké a kni
problémem bývalo najít lionů. Podle zpráv "Čes
Brod. Rajhrad, Nová ří hy nešly na odbyt.
koslovenského
zpravo

odbytiště pro výrobky,
Tak na příklad nabí
dnes namnoze stojí před daje” bylo z toho jen še a Staré Brno. V Čes
nutností rozšíření výrobní něco přes tři miliony koslovensku se prý tvr zela firma "Artia” růz
kapacity!
svazků odevzdáno uni di. že "očista” knihoven ná vydání Kollára, Dob
Obavy z inflace
versitním a studijním bude dovršena v roce rovského, Pclcla a ji
! Přesto, že se vyrábí ví
knihovnám. Čtyři milio 1956- Do té doby prý ných za 70-80 '/ za sva
ce než kdy jindy, poptáv
ka nezůstává pozadu a na ny jsou dosud na Křivo• stoupne počet zničených zek.
různých místech- se uka klátě a ve Žďáru. Sedmi knih na deset' milionu
Článek ''Českosloven
zují první příznaky infla milionů knih bylo ode ■ svazků.
ského přehledu” konči
ce, proti které vlády uzná
vzdáno sběru papiru ři
O osudu knih, zatím takto: "Lze však očeká
vají za nutné zakročit.
uskladněných ve stát vat, že v dohledné době
| Mezi nejoblíbenější proti zmizelo ve stoupách.
Ke knihám, usklad- ních skladech, nebylo dojde k dohodě mezi
inflační opatření patři

Ani v tomto případě nedochází bezděčný
úřední humor byrokratům z pražského mi
nisterstva vnitřního obchodu. Opožděné se nám
dostula do ruky labužnická prósa Františka
Krajčíra, ministra vnitřního obchodu, jíž v "Ru
dém právu” vysvětluje výhody nového uskrovně
ní v jídelnách závodů v Československu. Po
suďte sami:
"Především se s platností od 1. srpna zavá
dějí v jídelnách prověřené a prakticky vyzkou
šené normy jídel. Dosavadní ceny jídel, t. j.
buď 2.20, 2.80 nebo 3.60 bez obsluhy za jeden
úplný oběd (polévka, hlavní jídlo s přílohou,
případně moučník), ke kterým závod vždy ještě
doplácel 1.40 na oběd nebo na večeře jednoho
strávníka denně, zůstávají nezměněny. Za uve
dené ceny s příplatkem závodu budou mít denně
na vybranou v závodních jídelnách dvě hlavní
jídla - a to jedno masité a jedno bezmasé. Vedle
toho budou zavedena jídla na výběr podle zvlášt
ního Jídelního lístku. V četných závodních jí
delnách se přejde vedle toho i k přípravě mi
nutek na objednávku. Na všechna tato výběro
vá jídla a minutky závody ovšem již 1.40 Kčs
platit nebudou.
Aby byl zaveden pořádek a získán přehled o
hospodařeni závodních jídelen, byla od 1. čer
vence oddělena účetní evidence jídelny od účet
ní evidence závodu a současně bylo uleženo prově
řit dosavadní způsob odměňování zaměstnanců
a uvést jej v soulad s platnými mzdovými před
pisy. Kromě toho se začleňuje jednak k 1. říjnu
1955 jednak k 1. lednu 1956 většina závodních
jídelen do organisace restaurací a jídelen, ří
zených ministerstvem vnitřního obchodu.
Ve většině závodních jídelen se až dosud
podávalo zpravidla pouze jedno, nanejvýše však
dvě jídla denně. Pro strávníky těchto jídelen
znamená tedy nová úprava zlepšeni, pouze ve
výjimečných případech v některých velkých
závodních jídelnách, kde se podávala více než
dvě jídla, bude možno nyní si vybrat s doplatkem
závodu jen ze dvou jídel.
Avšak i když se vybírá jen ze dvou jídel, k
zúžení jídelního lístku ani v tomto případě ne
dochází, protože se zavádějí jídla na výběr podle
zvláštního jídelního lístku, ovšem bez doplatku
závodu. Je třeba ještě dodat, že i při výběru
ze dvou obědů ,ie tu nesporná přednost proti
dosavadnímu stavu stravování v domácnosti.
Předně i jídla s doplatkem budou jakostnější,
protože se budou připravovat podle vyzkouše
ných norem a receptů, za druhé pak každý ví,
že v domácím Stravováni se členově rodiny mu
sí zpravidla bez vybírání spokojit s tím. co se
podává na stůl."
RFE

Devisy za knihy

ZLOBÍ VÁS OČI ?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský

optický

závod

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

' zatím rozhodnuto. M:nistersvo kultury chtělo
odprodat prostřednic| tvým státního obchodu
”Artia” většinu těchto
svazků do ciziny, aby se
za né získaly devisy.
Proti tomu se postavilo
ministerstvo zahraničí,
jež se prý obává 'komj plikaci . kdyby se vel
ký počet takových vzác_ ných knih objeví! ve vel-

příslušnými
složkami
"kulturního” a obchod
ního aparátu režimu a
rozprodej starých čes
kých knižních památek
bude obnoven, a že ten
tokráte kořist z gigantic
kých státních loupeží
přijde na trh za ceny
podstatné snížené, zatím
co papírenské stoupy do
konají své dílo nad tím,
co zbylo doma.”

28- 11. 1955

HLAS
SUPRAPHON

ČS.

HUDBA

ČI

DOMOVA

”N ES UPRAPHON" ?

NA

DESKÁCH

Zapadni společnosti nenahrály v uplynulém roce z československé hudby
mnoho nového. Jsou zde ovšem další nahrávky starých osvědčených favo
ritu. Množí se Novosvětské. Vltavy a České luhy a háje, Dvořákova čelová
concerta, ale většinou jsou to jenom nová nahrání toho, co jsme mohli
dostat na dlouhohrajících deskách v roce 1954.
V zíve hudbě jsme zá tanců můžeme náš sestát- kem, Plockem a Sádlem.
sluhou našich aktivních něný průmysl klidně obe Z ostatních našich
hudebníků v Austrálii jít a ještě na tom vydě komponistů je zastoupen
Pekárka, Sueskinda, lat. Talichovo nahrání s Smetana druhým kvarte
Prokop,! a manželů Tan- Českou filharmonií je tem v D-mol (Smetano
cibudkových netrpěli sice prvotřídní, ale Ni vo kvarteto: Novák, Kosnouzí o českou muziku kolaj Málko s Londýn tecký, Rubynský, Ko
ani v koncertních síních skou filharmonií na His hout) a Fibich baletní
ani v rozhlase. Pokud Masteťs Voice nezůstá hudbou z opery Hedy
však patříme k těm váš- vá v ničem pozadu a je (orchestr Národního di
nivcům, kteří potřebují daleko lepší po technické vadla, Jean Meylan).
k ulehčeni exilních strastí stránce. Podobná je si Na druhé straně je Schusvou dávku české hudby tuace s čelovým concer- bertova Rosatnunda.
stále po ruce, musíme tem, Supraphon je má s
Hubička
volky nevolky sáhnout čelistou. Rostropovičem,
Z operní tvorby bude
k deskám Supraphon. Talichem a českou fil asi největší zájem o Sme
Vyrobeny jsou v Česko harmonií. Západní výro- tanovu Hubičku (or
slovensku a jejich tech hi sáhla znovu k osvěd chestr Národního divad
nická úroveň pořád ještě čené kombinaci Fournier la, Z- Chalabala, Blapokulhává za západní -Kubelík, která se tak o- chut, Červinková, Kalas,
výrobou, ale výběr naší svědčila na starých Kočí, Jedenáctík, Kráhudební tvorby je tam ” osmasedmdesátkách ”. sová, Petrová). Stále svě
přirozeně největší.
Na dlouhohrajících des ží a v exilu ještě milejší,
kách nahradila Vídeňská trpí jenom jednou pod
Dvořák
Ke čtyřem často hra filharmonie Královskou statnou vadou. Sekreta
ným Dvořákovým sym filharmonii z Londýna. riátu Prašné brány se
foniím (4.,5.,6.,7.,) při Zvláštní zmínku zaslouží podařilo částečně poka
byla ”Osmá” s Českou nahrání (Česká filhar zit radost, kterou nám ta
filharmonií a Talichem. monie, Talich, Supra to ultračeská opera v
Kdo má rád Dvořáka co phon) nedoceněné over- exilu přináší. Jeho ná
nejkompletnějšího, němu tury Otello. Na druhá strojem je tentokráte
sí dlouho čekat. Je vel straně je Polednice, pro Štefa Petrová jako Barče. Š. Petrová je bývalá
mi nepravděpodobné, že vedená týmiž umělci.
Z komorní hudby jsou subreta Velké operety a
by některá západní spo
lečnost nahrála v dohled v Austrálii k dostání dvě snacha Z. Nejedlého.
né době tuto málo zná věci. Klavírní trio v F - Toho času působí promou symfonii. V případě mol a Dumky, obé na tekčně v Národním di
kompletních Slovanských Supraphonu s Pálenic- vadle. Mimo to kazí na-

/Pokračováni/
Bylo to koncem května, ale my jsme klouzali,
padali, sjížděli, klopýtali a prokopávali se zmr
zlým sněhem, zatím co do nás pražilo nemi
losrdné horské slunce. Spali jsme po jeskyních.
K tomu musím dodat, že asi držim jeden z
nejpodivnějších rekordů: jsem snad jediný člo
věk, který přešel Pyreneje v polobotkách. Jak
asi vypadaly moje nohy, když jsme přišli do
Španělska, vám snad nemusím líčit. Za tu celou
dobu jsme potkali pouze dvě děcka. To bylo,
když jsme se utábořili k odpočinku u malého
horského jezírka. Byli to chlapec a děvče z ně
jaké blízké osady, ačkoliv nechápu, že někdo
může bydlet v Pvrenejich. Pomohli nám zase
na nohv velmi rychle, neboť nám prozradili, že
zrovna včera tam tábořila německá patrola.
Když jsme si už mysleli, že to utrpení snad
vůbec neskončí, zastavil se najednou náš prů
vodce na vrcholku jednoho kopce. Když jsme
se za nim dobelhali, ukázal nám stručně na pro
tější vrch, který nám připadal vyšší než Sněžka,
a suše prohlásil, že nás teď opustí, že nemůžeme
■zabloudit, a že ten protější kopec je Španělsko.
Důležité prý jen je, abychom se dostali rychle
přes údolí pod námi, kde prý hlídkují Němci

.

VEDRO
H. D.
O větře, roztrhni vedro,
rozřízni je
a roztrhej na cáry.
Ovoce nemůže propadnout
tim hustým vzduchem,
nemůže padnout do toho horka,
jež dává tvar a zaobluje
špičky hrušek
a zakulacuje hrozny.
Rozřízni vedro proorej se jim,
obraceje je po obou stranách
své brázdy.

hrávání našich oper. V
Daliboru chvátala (co by
Jitka) na peruti větrové
k nemalému zoufalství
posluchače s minimální
dávkou hudebního slu
chu. V Hubičce je to
něco podobného, když
pěje "Jásej ptáčku" způ
sobem, který by srazil se
stromu Slavika loupež
níka. Jinak je nahrání
průměrné, Kalaš (Vendulčin otec) a Blachut
(Lukáš) vynikající, Čer
vinková
( Vendulka )
H. D.
průměr, Koči (Tomeš)
slabší.
Stříbrné chvění
ze země stoupající,
Ostatní opery
jak hora ses nakupilo,
Mimo Hubičku je na
výš, než dosáhnou mé paže.
australském trhu k do
Ó stříbro,
stání další Smetanova
tak mocně se před námi tyčíš,
opera Tajemství (or
výš, než dosáhnou mé paže.
chestr, sólisté a sbor Ná
Nikdy žádná květinka neotevřela
rodního divadla, Krombtak oddaně své bilé plátky,
hole a ovšem Štefa Pet
nikdy
žádná květina nerozlišila stříbro
rová). Nejzajímavější
od tak vzácného stříbra.
bude asi skutečná novin-'
ka československé operní
Ó bílá hruško,
tvorby Krútňava (or
hrozny tvých kvétů,
chestr, sólisté a sbor
nakupené na větvích
bratislavského Národní
přinášejí léto a zralé ovoce
ho divadla, Z. Chalaba
ve svých nachových srdcích.
la) od soudobého slo
Přeložila Jana Borová
venského
komponisty
(P. r. - H. D. jsou iniciálky jména americké
Evžena Suchoně. Pre
básnířky, která psala výhradně jen pod tímto
miéra této nové opery o
literárním jménem.)
šesti scénách měla v Pra
ze mimořádný úspěchské hudby, o čem víme, kyne”, Dvořákova "Rů
Do našeho, provděpo- že je v Austrálii ke koupi. salka” a Fibichova ”Šárdobně neúplného, pře Celá řada dalších nahra- ka” nejsou, pokud je
hledu jsme zahrnuli je ných věcí, mezi nimi nám známo, na zdejším
nom tolik z českosloven- Janáčkova "Její pastor- trhu.
-kw-

se psy. Nepotřebovali jsme ani toto povzbuzení.
Na vrcholu kopce, který nám náš průvodce
ukázal, jsme zarazili a drželi válečnou poradu.
Nejdřív jsme se na mapě přesvědčili, že jsme
opravdu ve Španělsku. Pak nastalo těžké rozho
dování, co dál: pokusit se projít na vlastní pěst
až do Madridu, kde byl československý konsul,
nebo se přihlásit španělským úřadům? Nic jsme
nerozhodli, ponechali jsme to náhodě.
Hranice jsme překročili v poledne a trvalo nám
do deseti večer, než jsm narazili na první špa
nělskou samotu. Nechali nás tam přespat na seně
a důtklivě nám radili, abychom se okamžité hlá
sili karabinierům, kteří prý mají stanici asi 12-15
km daleko- My dva Čechoslováci jsme byli pro
to, abychom se pustili sami aspoň až do Barce
lony, ale pak jsme se podvolili většině. Byl to
klasický případ toho, jak se většina může mýlit.
Došli jsme na četníckou stanici, omeldovali se
a byli jsme promptně ubytováni ve staré stodole
na slámě. Tam nás drželi asi týden. Kriminál to
nebyl zlý. Každý den přinesli měch vína, my jsme
prodali výhodně švýcarské hodinky, nouzí jsme
netrpěli. Jednou ráno nás však vyvedli do nějaké
větší vesnice, naložili na miékařský vůz a odvezli
do jakéhosi okresního města, jehož jméno jsem
od té doby zapomněL
Předali nás na -adnict panu starostovi. Rozmlu
va byla asi taková: máte peníze? Nemáme- Tak
půjdete do basy. Kdybyste měli neníze, mohli
byste bydlit v hctelm Tak jsme tedy peníze měli.
Hned první den jsem poslal telegram českoslo
venskému konsulátu v Madridu, že jsme tedy

HRUŠNĚ

tady, že se zatím máme poměrné dobře a co máme
dělat, že jsme zaslechli, že nás povezou do Leridy.
Trvalo tří dny, než nás do Leridy dopravili.
Hned po příjezdu jsme zjistili, že se nebylo nač
těšit. Lerída byla rozbitá, kostely vymlácené (to
byly ještě pozůstatky z posledních bojů občan
ské války)- Bylo to pondělí a všude na ulicích
bylo hrozně živo - byl tam zrovna výroční trh.
Zavezli nás na prefekturu, kde už pobíhala hejna
uprchlíků, samozřejmé že mezi nimi i Čížkové,
kteří nám podali první informace: bylo to tam
mizerné. Při výslechu jsme měli tvrdit, že nám
ještě není devatenáct (nebo že je nám přes čty
řicet). Nikdo nám nedovedl vysvětlit, proč. Mné
to prošlo, můj parťák to přehnal: tvrdil, že mu
ještě není osmnáct. Zavřeli nás oba, plnoletého
i mladistvého. Odpochodovali jsme v trojstupech k ponuré budově, nad jejíž branou byl ná
pis: Seminario víejo. Pěkný seminář: u brány
hned šacuňk. Sebrali mí 14.000 franků, které mi
zbyly z Francie, ale nepřišli na 1.000 peset, které
jsem měl zašity v rukávě. Po prohlídce každého
ostříhali do holá.
Pak přišla aalši rána: oběd. Sestával ze záhadné
směsi, v níž se dala rozeznat rýže a fazole, a
která se taky dala pokládat za polévku. Pak nás
zavedli do komnat. Byl to velký refektář, kde
bylo vězněno na 600 lidí. Spalo se na cihlové
podlaze, kdo mohl, prostřel si noviny. Jako stolní
náčiní jsme vyfasovali starou prázdnou konservu.
Štěnic tam bylo až hanba.
/Pokračování příště/

HLAS

Z

HISTORIE

VĚKU

O stvoření prvního ochotníka se nedochovala
žádná pověst. První písemná zmínka o ochotnictvi
v české literatuře nepochází od nikoho menšího
než od samého učitele národů, který zpozoroval,
že děti již v dětství opičátka jsou. Na základě to
hoto poznatku vznikla první pedagogická fakulta,
ale to nemá s ochotmctvím nic společného. Spíše
mám za to, že duchovním praotcem ochotníků byl
Oscar Hammcrstein alžbětinského věku, neboť on
to byl, který na březích Temže první razil názor,
že celý svět ochotnicí. Sám byl sice hercem z pro
fese, ale za to se celý život styděl.
Shakespearova divadelní reklama tedy vytvořila
ideální předpoklady pro náš fascinující věk ochoty.
Jakmile sí totiž lidé uvědomili, že celý svět hraje
jen komedii, uznali, že je to docela jedno, hrají-li
jí na jevišti nebo v civilu. Lidstvo počalo ochotně
ochotničit.
K velkému rozvoji ochotnického divadla přispě
ly značně církve, neboť to zakazovaly, domníva
jíce se, že ochotnictvi má zůstat monopolem 1. cej
chovaných kejklířů, kterým je možilo kdykoli
nezaplatit, aniž by se pobouřily cechy, 2. hlado
vých studentů, kteří bylí nuceni otravovat obe
censtvo kusy s nezávadnou, ba co dím výchovnou
tendencí z finančních důvodů, 3. kardinálů, bisku
pů n proboštů, kteří sice hráli pro lid profesionelné,
ale vydávali se za amatéry, a kteří s gustem
otravovali jeden druhého. Věk ochoty trvá dodnes.
Nebyl vyhlazen ani věkem rozumu, ani věkem
páry a elektřiny, ani věkem atomu. Železná opona
sice i na této rampě způsobila silné škody, ale ne
dovedla ochotnictvo ani zdaleka potřít.
Stálému rozkvětu ochotnické avantgardy se daří

• KRÁTCE Z EXILU
— RSČ začala vydávat v
Ncw Yorku měsíčník ”Čs.
noviny” namísto dřívější
ho "Hlasu Českosloven
ska”.
V USA zemřel jedna
tel Americké obce sokol
ské Josef Falta.
— F. Ryšavý se stal ve
doucím kuchařem v Bí
lém domě ve Washingto
nu. Po návratu z čs. zá
padní armády pracoval
na US vyslanectví v Pra
ze, později v Paříži. V
USA je od roku 1949.
-Na zasedání Shromáž
děni porobených národů
v New Yorku promluvi
li za čs, delegaci: J. Papánek k otázce uprchlí
ků, J. Lettrich k otázce
ruského kolonialismu ve
střední Evropě a H. Ripka k otázce normalisace
styků mezi Západem a
Východem. 18.10. před
sedal shromáždění čs.
delegát v generálním vý
boru dr. J, Slavik.
— Kanadská Amatérská
atletická unie oblasti
středního Ontaria ustavi
la na valné hromadě v
Torontu výbor pro tělo
cvik výlučně ze členů So
kola. Jsou v něm: F.
Grmek. J. Waldauf a V.
Tichopádová.
— Dosavadní
evropský
ředitel Amerického fon
du pro čs. uprchlíky Rev.
B. Hrubý končí svoji prá
ci a odjíždí zpět do USA.
Jeho nástupcem je Čechoameričan Rev.
dr.
Miller,
— Prof. V. Hlavatý byl
jmenován hlavním re
daktorem mezinárodního
odborného časopisu
"Journal of Rational Mechanics”, vydávaného v
USA, a spoluredaktorem

mezinárodníhfo časopisu
"Tensor”, vydávaného v
Japonsku.
— V chodeckém
marathonu na trati Montre
al - Toronto - Chatham
ušel 24 letý Čechoslovák
R. Mendl 868 km za 174
a půl hodiny.
— Mimo ČSR a Maďar
sko létají teď balony s
časopisem "Svobodná Ev
ropa” i do. Polska.
—> Novým
předsedou
americké "Crusade for
Freedom” je po Henrym
Fordovi mladším předse
da správní rady petro
lejářské společnosti Stan
dart Oil Eugene Holman.
— Podle německého tisku
ztroskotalo jednání RFF
s Tureckem o stavbě vy
silačky na tureckém úze
mí (v Istambulu).
Č/JL/HD

RADOSTNÁ UDÁLOST
České ochotnické divad o
v Melbourne sehrálo 19.
listopadu veselohru Kar:
Piskoře "Radostná udá
lost”. Hráli: V. Gerlich
M. Bartoněk. R. Reichlová. J. Maťátko, S. Win
trová, J. Klus. J. Tůmo
vá. Režíroval E. Winter
vypravil
J. Maťátko
Obecenstvo se bavilo nej
lépe. když se z událost
radostné stala choulosti
vá. Doufáme, že Česk'
ochotnické divadlo brzc
přejde k událostem váž
nějším, Na scéně nej
jistější: M. Bartoněk. J.
Tůmová. V. Gerlich. UR.

ŘÁDNÁ VALNÁ HRO
MADA T. J. SOKOL V
3IELB0URNE
se koná v patek 9. pro
since v S hod. večer u
br. B. Kaliny, 266. Bridport St,. Albert Park.

28. 11. 1955

DOMOVA

OCHOTY

Darujte letos k Ježíšku Českou knihu !

zejména v Anglii a v Americe. Dokonce si myslím,
že jediný důvod, proč v celém britském světě ne
mají ani jediné národní divadlo, je zatvrzelá láska
k ochotnictvi. Jako hlavní důkazy uvádím: britské
impérium, prohrané bitvy a Winstona Churchilla.
John Gielgud, Charles Laughton a Vivian Leighová
jsou dokonalí ochotnici. Na divadle hrají, ale pla
ceni jsou v Hollywoodu.
V Americe je situace obrácená. Tam se pova
žuje i nejstrašnějši ochotník za profesionála. Když
už nikdo, ale opravdu nikdo neni ochoten za
ochotničení vydávat dolary, zbývá vždycky ještě
televise, kde se prý snese všechno. Zatím co u nás
jsme měli už před válkou jenom božskou Betty a
Ex-šuměnky, jsou dodnes v Americe největší
ochotníci označováni za "božské". Na přiklad Greta Garbo, povoláním záhadná žena s personalitou.
Na příklad Charlie Chaplin, který raději emigroval.
Na příklad Rodolpho Valentino, který raději
zemřel.
Za Železnou oponou je ochotnictvi v situaci velice
prekérní, neboť nabývá hrozivých forem v rámci
masové akce uměni lidové tvořivosti. Skrytým úče
lem této komunistické záludnosti je vyškolit ochotní
ky tak dokonalé, aby se vyrovnali profesonálním
hercům, a vyškolit herce tak, aby se vyrovnali
ochotníkům. Komunismu mnoho pomáhají v této
kulturní nivelisaci straničtí dramatikové, kteří dramatisují syrovou komunistickou nudu na běžícím
pásu, nudu tak rafinovanou, že 1 ten nejobětavější
íochotník ji už nedokáže ani trošku zprznit.
Zástavy našeho ochotnictvi však vysoko vlají
ve svobodném světě, kde je možno lokat vzduch
svobody a pít z pramene kultury chtivými doušky.
Příkazem doby je tradicionalismus a purismus. Ne
božtík Raupach by zajásal, kdyby mohl shlédnout
"Mlynáře a jeho dítě" roku 1955 v neporušené
inscenaci.
Neboť v tom tkvi pravá sláva věku ochoty: za
choval nám nejrozkošnější anachronismus dvacá
tého století ve stavu zkamenělém a neoprášeném.
Všichni vysmíváni a odstrkovaní Spiessové, Raupachové, Piskáčkové, Štolbové a jak se všichni ti
uplakaní a uplkaní psavci a šumaři jmenovali,
vytvořili nadčasové absurdum, nadčasové perpctuum mobile. Je to komická tragedie človíčka,
který se odmítá měnit, bvť se všechno kolem mčnilo. Jak jinak vysvětlit to, že jsme ještě dres
ochotni vystoupit z Buicka 56 a řičet smíchy nad
slzami, prolévanými pannou Serafínkou kvůli ně
jakým falešným perlám, nebo nad Konrádem, kte
rý zle trestá flautu na dušičkovém hřbitově.?
Ochotníci, kdopak dneska rozdává vzácnější dar.
Smějíce se s vámi a smějíce se vám, smějeme se
sami sobě, svým vlastním zábranám, komplexům,
staromilství a zabedněnorii. Ať žije nejvzácnější
lék věku ochoty: sebekritika se nníchem.
jun

NÁVRHY
všech 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
7

Přejeme všem svým zákazníkům
VESELÉ VÁNOCE A MNOHO
ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE

RESTAURACE ČERNÝ
258, Church St_ RichmoncL Víc.
Současně ozramujene, že náš podnik bude
uzavřen po dobu dovolených a oprav v době
od 19. 12. 1955 do 11. 1. 1956.
1 novém roce stará zásada: služba hnátům.

DOVOLUJEME SI VÁM NABÍDNOUT:
Sandtnerová: Kuchařka. 49/-, Vaříme zdravě a
chutně 49/-, Plicka: Praha ve foto. 45/-, Plicka:
.Slovensko ve foto. 45 -, Vysoké Tatry /angl,
text/ 45/-, Bratislava ve foto. /něm. text/ 45/-.
České dějiny v díle Mik. Alše 75/-, Vlk: Střed
ní Čechy 55/-, M. Aleš: Vlast 65/-, a mnoho
jiných. Máme též na skladě české gramof. desky:
Prodaná nevěsta. Dalibor, Hubička /Národní
divadlo/, České koledy, /hudba hradní stráže/
a pod.. Pište včas, těsně před vánocemi bývá
sklad vyprodán.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS,
11. Arnold St., North Carlton, Melbourne, Víc.
Telefon FW 5883

Provádíme veškeré práce optické
přesní, rychle n za levné ceny
2. poschodí
257 Elizabeth St.,
Melbourne - City
vchod drogerií
AMCAL

Telefon: MU 2601

Optical Service

Přijímáme objed
návky také poštou

VEŘEJNÉ
DRAŽBY
nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízení,
se konají každý pátek od 10 hod. dop. u firmy
DECORATION CO., AUCTION GALLEIIY,
350 Little Collins St-, Melbourne, C. 1.
Sydney Darke, ředíte)

Zahradní terasy
opět v provozu!
Kavárenská restaurace
— KIOSK —
ST. 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 Zdc-nék P e 1 a ř

ČS. NÁRODNÍ SDRU
ŽENÍ VE VIKTORII VE
SPOLUPRÁCI S T. J.
SOKOL V MELBOURNE
PŘIPRAVUJE:
na patek 16. prosince
"Večer vánoční poesie a
hudby". Podrobnosti na
pozvánkách - Na 31. pro
since "Veselý silvestrov
ský večer” s programem.
Poněvadž bude omezený
počet míst, žádáme
všechny zájemce, aby se
předem přihlásili u jed
natele sdružení (O. Mi
kulčák, 441 St. Kilda Rd_,
Melbourne, teL BIÍ 3983)
nebo u starosty Sokola
íbr. Kaliny, 266 Bridpart St., Albert Paris,
teL MX 2143). Zaruču
jeme dobrou zábavu- Ko
nec v 6 hodin ráno. O.M
VZKAZY DOMOVU
Prosíme, abyste upo
zornili všechny politické
uprchlíky na možnost
poslat do Československa
vánoční a novoroční bla
hopřáni prostřednictvím
Hlasu svobodného Česko-

Parní lázeň, masáž,
horské slunce
pro pány a dámy
* SAUNA *
4. patro Manchester
Unity Bldg.
93 Swanston St.,
Melbourne, C. 1.
Dle telef. dohody'
C 4782

Maj. Luděk Horák
Prvotřídní obleky a
obuv na míru
zhotovuje fa.
” M O D A ”
126 Johnston St.,
COLLINGWOOD, Víc.
Šijeme také prádlo a
vyrábíme kožené zboží

všeho druhu
\rXSXJXXZrXSXJXJ'XJ':il
slovenská,
rozhlasové
stanice Svobodná Evro
pa. - Vzkazy, které do
jdou dříve, zařadíme po
dle přání, ostatní v po
řadí, ve kterém dojdou
(všechny ale během vá
nočních a novoročních
dnů). Prosíme, aby vzka
zy byly pokud možno
stručné, asi 5 řádků
textu a aby obsahovaly
jen osobní pozdravy a
■rzfaay. Mají být poslá
ny co nejdříve na adre
su: Rádio Free Europe,
Vzkazy domovu, English
Garden 1, Síunich, West
Germany.
Čs. odd. RSE: J. Firt,v. r.
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Dopisy redakci

WASHINGTON H. SOUL - PATTINSON & CO. LTD.
vedoucí sydnevšti drogisté
AKCE AMNESTIE
313, George St, Sydney /vedle Wynyardu/
Pražsky ”Hias domova’’ provádí typicky komu
Telefon BX 1061
Mluvíme česky
nistický "Brainwash”. Po jeho přečtení bude každý
pořádný exulant komunisty ještě více nenávidět a
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
bude otevírat oči té části veřejnosti, která snad
15 Hunter St. SYDNEY, tel. BL 3970
ještě pochybovala o tom, co za zlo komunismus je.
Ebner: 19 York St.,
Němec: 529A Miliary Rd.
Komunisté se tu mlátí svojí vlastní zbraní.
Wynyard Stn., BX7543
Špit Junction, XM3393
F. H., Goulburn
— Pročítal som si povodně čísla (Hlasu domova,
Praha). Je to kombinácia protivnej propagandy
Navštivte českou kivárnu a cukrárnu
s morálnym vydíeračstvom. Nechápem, ako určití
jednotlivci tomu mohu podliahnúť. Nechcem povedať čo si o nich myslím, len toťko, že komu
nisti si rnóžu gratulovat k návratu takých l’udí.
Na mňa tento leták mal opačný dojem: připomněl
ml znovu to, před čím som utiekol. Keď si tak
201, Victoria Strn KING’S CROSSv Sydne;
predstavujem plasticky "návrat”, ako to popisuje
niekto v HD, keď mu SNBák na hraniciach stiskne
Telefon FA 5 2 3 6
ruku so slovami: "Tak ťa zdravím, člověče!” ĎaDenně
čerstvé
jablečné záviny, dorty a jiné
kujem peknc!
H. S., Glebe
kontinentální pečivo
— Když "bratr” dr. Klinger měl tak šťastnou
Otevřeno denně od 8 h. ráno do 12 h. v noei,
ruku v roli "spasitele" houfů navrátilců, měl by
v neděli od 12 h. v poledne do 12 h. v noci
podniknout daleko nutnější akci a to "Návrat de
Srdečně zve V. Uinlauf, majitel.
portovaných” zc sibiřských a jiných vězení. Osud
takřka 1 milionu Hitlerových vojáků, zahynulých
v ruškých vězeních, naplňuje nás, i když to byli
naši nepřátelé, velkými obavami a bojíme se do
Prvotřídní ručně šitá obuv na míru i ze skladt
myslet, kolik z 300.000 Čechů a Slováků a 200.000
Podk. Rusínů se nevrátí vůbec.
J. N., Canterbury
VICTORIA
SHOES
Utíkali jsme s určitým risikem, pohraniční stráž
3
ROYAL
ARCADE,
SYDNEY
měla právo střílet po nás jako po zvěři. Dnes, když
se někteří vracejí, dávají si pohraniční strážce a
Telefon BM 6789
bývalý uprchlík spolu vepřovou se zelím. Co se
Zpracováváme pouze nejlepší evropské kůže
změnilo? Změnil se snad režim? Změnili se lidé?
Obnovili tam občanské svobody? Zavedli svobodné
Rychlosprávkárna
volby? Ne, nic taliového. - A kdybyste snad zítra
zase museli utíkat, strážný upustí vidličku i s na
píchnutým vepřovým a s chutí vám vpálí broky
Pošleme na Váš příkaz do celého světa
do zad. Poučení: pokud schvaluješ jejich politiku
prvotřídní
a všechno co s tím souvisí, jsi jedním z nich. Kdy
bys náhodou nesouhlasil, raději zapomeň na vepřo
PLETACÍ VLNU.RUČNĚ PLETENÉ SVETRY,
vou s knedlíkem a utíkej o život.
LUXUSNÍ DÁMSKÉ PRÁDLO
To by bylo gesto světu, kdyby tak otevřeli hra
přesně dle Vašeho přání a na míru
nice ČSR . . . Představte si, že byste se mohli vrá
”B L A C K C A T”
tit domů bez formalit a vysvětlování a bez svalováni
viny na nepřátelskou propagandu. Kdybyste pal;
183, Burwood Rd., Bur.vood (Sydney), NSW.
ani doma nenalezli ten pravý ráj a blahobyt, o
Telefon UJ 5117 (žádejte B. Kostínka).
občanských svobodách ani nemluvě, zase byste se
klidně obrátili a jeli zpátky. A konečně ti doma . ..
by měli možnpst se podívat, jak se žije jinde na
světě. Turistický ruch by rozkvetl měrou netušenou.
KOUPĚ, PRODEJ, VÝMĚNA AUTA
A. W., Medina

TATRA

O MAORECH ( A TCHYNÍCH )
— Reportáž z N. Zélandu (HD 22/V., "Zetěm
maorského náčelníka”, p. r.) pokládám za neoma
lenou agitaci. Proč autor reportáže láká ženitby
chtivé staré mládence na N. Zéland, aby se tam
oženili s Maorkami, když kandidáti ženitby mo
hou volit mezi tuzemským zbožím a vzít si za ženu
středoaustralskou lubru a nebo jí podobnou lubru
z bažin Sev. Teritoria. Jsou tu k mání a bez velké
ho přemlouváni! I lubra uznává manžela za hlavu
rodiny, je poslušná, do hospody nechodí (protože
tu hospody nejsou), o biografu v životě neslyšela,
přátele si smi volit jen mezi lubrami a co se tance
týče, na ten má výsadní právo jen její manžet
Jedině on může tančit na corroboree - pokud uz
byl prohlášen mužem. Lubra není náročná, po
majetku netouží, peníze nezná, ale stará se o svého
manžela a chytá a peče mu. mimo jiné pochoutky,
červíky-, ještěrky a hady. Kdo tedy ze starých mlá
denců'si až dosud lámal hlavu, jak založit rodinu
na jižní polokouli a chce dostat hodnou, dobrou
ženu, ať nejezdí ke konkurenci, ale zůstane v
Australii a voli za manželku zdejší domorodou
lubru. Vřelé doporučeni.
F. H.. Sev. teritorium
— Čtenář F. K.. Carlton. který se bojí maorské
tchyně, by se měl rychle oženit v Austrálii, aby
zpíval jinou. Tchyně je kletbou bílé civiiisace. Byl
bych šťasten kdyby ta moje si přišla sednout jer
před dveře Žádám zachování přísné anonymity,
aby se to tchyně nedověděla.
Eman Cepovaný, Víc.
KNIŽNÍ SLUŽBA ČECHOSLOVÁKA
4, Holland Rd., London W. 14, nabízí:
The Autobiography of
Jaroslav Drobný
” OH AMPIO X IN E XI L E "
250 stran. 26 fotografií. Cena včetně pošt.
A £ 1/4/—. Objednávky z Austrálie:
M. Zachar, 37, Cievedon Rd.. Hurstville. NSW

JE VĚCÍ DŮVĚRY!

Spolehlivě Vám vše obstará

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

NAVŠTĚVOVATI

Redakci HD. Melbourne.
1.11.55., Townsville, Q’ld.
Vážení pánové,
děkujeme za vaši pomoc při hledáni domova
pro našeho pacienta Rudolfa Zapletala .. .Je
to opravdu podivuhodné, žc tolik vašich čte
nářů je ochotno pomoci, když je nouze nejvyšší.. .Ještě nebylo rozhodnuto, kam vlastně
Rudolf půjde, ale uvědomíme vás, jakmile se
tak stane. Chodí nám stále nabídky, díky va
šim článkům, . z Belgického Konga, Pcrťhu,
Woomery, Victorie ...
V prvním dopise jsem
se zmínila o jiném čes
kém pacientovi, který na
vrhl, abychom psali
"Hlasu domova”. Ráda
bych se o něm zmínila,
protože nám tolik po
mohl s Rudolfem . . .
Jmenuje se Miroslav Kořísko a přišel k nám do
nemocnice 5. srpna s
vážným zraněním páteře,
které utržil v práci (po
voláním je řezník). Od
té doby leží naznak veli
ce trpělivě a čeká na
uzdravení, aby se zase
mohl stát platným čle
nem lidské společnosti.
Je výborným pacientem,
snaží se co nejdříve pře
konat následky svého
vážného zranění. Zatím
vstává jen na chvilku, v
níž cvičí nohy v přístro
ji pro ty, kdo se učí zno
va chodit. Jeho uzdra
vení je daleko a bude

bolestné.
Ale i tak je pan Kořisko vzorným pacien
tem, je veselý, zajímá
se o své okolí, pomáhá
ostatním. Až do května
t- r. žil v Melbourne.
Pozdravuje ty z vašich
čtenářů, kdo ho znali.
(Vím, že by ho potěšily
dopisy vašich čtenářů).
Jeho adresa je: Mr. M.
Kořísko
Orthopacdic
Wďrdí 'Townsville Ge
nerál Hospital, Q’ld.
S mnoha díky vaše
J. Innes Reid, sociální
pracovnice.
HD děkuje všem čtenááúm, kteří jakýmkoli
způsobem pomohli. Ni
kdy jsme nežádali po
moc, pokud to nebylo
nutné. Nevíme, jak je
na tom pan Kořísko. Budcte-li mít chvilku čas,
napište mu. Děkujeme
vám.
HD

Kontinentální lékárna
13, Ďarlinghurst Rd.,
Kings Cross, NSW.
FA 3476 _
Otevřeno denně /i v ne
děl!/ do 8 hod. večer.
Všechny evropské léky
Balíčky s léky do Evro
py nejlacinějl!

České vánoční pečivo,
vánočky-dorty-bábovky
objednejte včas u

1A A A A A A A A A AAA Cl A A A

Evropské lahůdkářství
EDA SLATIN

CAPITOL CAKES
201, Hay St. Sydney,
tel. MA 5839

Dezinfekce balíčků
PACIFIC
FUMTGATLNG CO.
113, Suesex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

PO STOPĚ ZLÉHO ČINU
21, Glenhuntly Rd.,
— Buďtež prokleti džinem Vickeťs a džinem Gil- ELSTERNWICK, VIC.
bejrs, neboť jméno mého sednu ctihodného otce,
( u nádraží )
Alláh mu žehnej, zní: Hadži Haleí Omar ben Hadži
TeL: LF 8279
Abbul Abbas ibn Hadži Davud al Gossaráh a ne
Hadži Haleí Omar ben Hadži Abbul Abbas ibn Da
WARBURTON HOUSE - WARBURTON, VIC.
vud al Gossaráh, jak jste je zkomolili v "Koňském
telefon 12
fejetonu” (HD 23/V-, p. r.). Džehena nechť pohltí
všechny nevěřící ďaurv!
Vám nabízí prvotřídní pobyt v krásné krajině
S veškerou úctou
v zimě í v letě, u řeky, vlastní tennis.
Kara ben Hale-: ibn Hadži Haleí Omar ben Hadži
___________
Též jen week-end.___________
Abbul Abbas ibn Davud al Gossaráh, Clifton Hill.Vic
O MALÝCH A VELKÝCH VLNNÍCÍCH (Pokrač , ŘEKNI MI, CO ČTEŠ. A IÁ TI
— Název naší sociální demokracie třeba chápat do
POVÍM, JAKÝ JSI!
slovně. Jsme stranou sociální, - j. pmtimarxžsůcT. G. M.
kou a prožiliberálnL Marxismus aplikován na spo
lečnost vede k státnímu kapitalismu. Jako demo
31. prosince. 1955 končí akce "Kulturní rady”,
kraté jsme proti Fterlňtgrcvi, Laušmar.oví a ostat jež zakládá, literární klub is. exulantů. Za £ 4/10/-,
ním rytířům z Košic. ta-—-—- exilu vidíme
dostane každý předplatitel v roce 1956 10 knih nej
v neúprosném boji proti kommtismu a ve vážném
studiu hospodářských problémů, nikoliv jak je lepších exilových autorů. Předplatné můžete
vžitou praksi v Austrálii, v gázem na
a I poslat v libovolných splátkách- Za přesné splnění
v páchání podrazů a nemravností. Pravá jednota ' podmínek osobné ručí tajemník "Kulturní rady”
a solidarita exilu se vytvoří na žemonstracitú. pří
čr. Robert Vlach. HD plné podporuje tuto akci.
svědomitém informování zabednátého Západu o
Předplatné zasílejte na adresu: Mrs. J- Zacpakrutostech kemsy^těmu a případně jednou na sku
tečném bojišti.
ČSSD /a/, Melbourne lová, 46, Findon Ave., Seaton Park, S. A.

HLAS

8-

28- 11. 1955

DOMOVA

UPOZORNĚNÍ
ČTENÁŘŮM
Podobně jako minulá léta vydáme i letos ku konci
ročníku dvojčíslo HD a to dne 19. prosince 1955.
1. čislo příštího ročníku vyjde opět normálně
9. ledna 1956.

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

■■■

Ve zkratce

■■■

— Bulharsko porazilo v Sofii Československo 3:0!!! i
— Maďarsko porazilo v Budapešti v kopané švédsko
4:2. V poločase vedli Maďaři 2:1.
— Dynamo Moskva porazilo v druhém zápase své
ho anglického zájezdu vedoucí mužstvo anglické
ligy Sunderland 1:0.
— Pří závodech na Kladně uběhl Zátopkův žák
Ivan Ullsberger 10 km za 29:29,2 min., což je osmý
letošní nejlepší čas na světě.
— Rakousko porazilo ve Vídni nečekaně Jugoslávii
2:1.
.
— Jungwlrth, který se Jo nedávné operaci dostává
znovu do formy, vytvoří, nový čs. rekord na 2 km
časem 5:10,8 min. (jeho átarý rekord byl 5:12,2 min.).
— Z čs. representantů |'e umístil na mistrovství
světa ve vzpírání v Mnichově jedině V. Pšenička
(syn našeho úspěšného olympionika), který skončil
v celkové klasifikaci na □. miste a v evropské kla
sifikaci druhý. O mistrovské tituly se podělily SSSR
a USA (SSSR 4, USA 3).
— I. Andreadis obhájil titul mistra Rakouska ve
stolním tenise. Ve finále porazil čs. přeborníka
štípka 3:1 (do semifinále se probojovali 3 Čecho
slováci). Ve čtyřhře zvítězili nečekaně Tereba s
Vyhnanovským, kteří porazili ve finále mistry
světa Andreadise se štípkem.
— Rohovnlcké utkání DSO Spartak - Sofie vyhrál
Spartak 12:8.
— Čs. exulantka M. Náchodská odjíždí tento měsíc
do USA.
— Našo krasobruslařka exulantka J. Pachlová byla
zařazena do kanadského olympijského mužstva.
— Československý lyžař F. Příhoda bude repre
sentovat Austrálii na Olympiádě v Cortině.
— Československo porazilo v prvním zápase svého
hockeyového zájezdu do Anglie Nottingham Panthers 9:2.
— L. Hoad vyhrál těnnisové mistrovství NSW. Ve
finále porazil Rosewalla ve čtyřech sadách.
— Bednář vytvořil nový čs. rekord v běhu na 35
km časem .2:02:04,4 hod.. Současně překonal re
kord v dvouhodinovce, když uběhl 34.445,96 m.
— KOR Prostějov porazil ve stolním tennise Anglii
3:2. Váňa i Šlár porazili bývalého mistra světa
Leache. Ženy prohrály 0:4.
— Spartak Praha prohrál ve Švédsku dva hockeyové zápasy, s vybraným mužstvem Stockholmu
1:3 a v Goeteborgu 4:6.
— Veselský překonal v Sofii čs. rekord na 110 m
překážek časem 14,5 vt..
— Tabletennisové utkání Londýn - Bratislava, vy
hrál v Bratislavě Londýn 3:2. V ženách zvítězily
Angličanky 5:0.
— Švédské hockeyové mužstvo Leksand prohrálo
v Plzni 2:4, Budějovicích 2:8 a Karlových Varech
3:5. Další švédští hockeyisté Kamraterna porazili
Tatran Opava 5:3, ale prohráli v Pardubicích 1:3.
— Čechoslovák Moc vytvořil nový světový rekord
na 50 km chůze časem 4:27:28 hod..
— Známý švédský klub Soedertelje porazil v
hockeyi Spartak 6:3.
— J. Drobný se podrobil s úspěchem dlouho odda
lované operaci slepého střeva.
dárek

k

vánocům ?

BRIT ANI A
HOTEL
VINÁRNA
” U PEPÍKA”
roh Bourke & Queen Sis.
MELBOURNE - CITY
Vám dodá bez příplatku až do domu
nebo zašle kamkoliv poštou na dobírku
vína a lihoviny z celého svěia
Nezapomeňte objednat včas také pivě k váneaňM
Volejte: MU 1408
O splnění Vašich přání se postará
Pepa Blahovec

c

BLAHOPŘÁNÍ K VÁNOCŮM

★ Kopaná v ČSR ★
Mužstvo Prahy hostovalo v Berlině, kde porazilo
tamní vybrané mužstvo 2:1 (0:1). Autory branek
byli Borovička a Kadrba.
Tabulku přeboru republiky vede stále Slovan
Bratislava. O dva body zpět je armádní mužstvo
ÚDA, které má sehráno o zápas méně. Následuje
Prešov, který má o bod více než Spartak Praha,
který však sehrál rovněž o zápas méně. Několik
výsledků: Spartak Praha - Dynamo Slavia 6:1, Slo
van Bratislava - Trnava 1:0.
-

a k novému roku vyřídíte nejlépe oznámením ve
vánočním čísle HD. Uveřejníme Vaši plnou adresu
(nebo adresu Vaší firmy) pod společně blahopřá
ni, zašlete-li objednávku do 12. prosince 1955.
Poplatek za uveřejnění je s 5/-. Upozorňujeme na
tuto příležitost zvláště všechny’ naše podnikatele.

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ;

Jiřího Fencla (nar, 20.9.1919), Františka Nováka
z Kočárková, Antonína Chmelíka, Josefa Oravce
(nar. 27.1.30) - zpráva, a Karla Boušku.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kde
Českoslovenští hockeyisté jsou již v plné pří se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné sdreiy
pravě na zimní olympijské hry v italské Cortině. nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nim
HD.
Výběrem representantů byla pověřena tak zvaná sdělte jejich adresu.

Čs. h o c k e y

trenérská rada, která zatím určila 35 hráčů, z
nichž bude později vybráno representační muž
stvo. V přátelských přípravných zápasech si zatím
vedlo nejlépe mužstvo přeborníka republiky Rudá
Hvězda Brno, které na př. porazilo Spartak Pra
ha 10:4.
V prvním zápase se zahraničním soupeřem po
razil Spartak Praha známé švýcarské mužstvo
Zuericher SC vysoko 12:1- Tento měsíc hraje
vybrané československé mužstvo vc Francii, Anglii
a Švýcarsku.
SC BOHEMIANS
Nově založený čs. spor
tovní klub SC Bohemians,
Canberra sehrál prvých
pět přátelských zápasů:

s mužstvem "Melitou”
prohrál 0:3 a 2:3, nad ho
landským klubem "Be
Quick” zvítězil 7:5 a 7:1
a nad polským "Nápa
dem II" 4:2.
F.K.

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

SPORTOVNÍ

Malý

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/-,
tučnou 1/6.
KDYŽ DÁREK, TEDY
DRAHOKAM! .Dle Va
šeho přání - velikost, bar
va - dodá levně Zeman,
A. Opal Fields, via Woomera West, S. A.
hledám perfektní
ho KUCHAŘE, obeznám,

s českou i austral. kuchy
ní. Velmi dobré podmín
ky. V úvahu pouze kva
lifikovaná síla. TOURIST
CAFÉ, 85 Sharp St., Cooma, NSW, tel. 653.
AUKCE ZDĚNÉ VILY,
5. pok., kuchyň a přísluš., bungallow, garáž,
zahrada, vše v bezvad
ném pořádku, se koná
3. 12. 1955 v 11 hod. dop.
v 8, Brentani Ave., Elsternwick, Víc.. Bližší in
formace: LF 2451 (čes
ky).

klub slavia melbourne

Vás

srdečně

zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou
V SOBOTU

pořádá

10. P ROSIN C E__ 1955

ve Forrester Halí, 1. poschodí, 147 Swan Street. Richmond

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

Konec ve 2 hod. ráno
*
Pivo od ledu

Spojeni: všechny elektriky od Princes Bridge 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 Eildon Rd., St. Kilda, Víc.
PŘEDPLATNÉ ?
HLAS

HLEDÁME NUTNÉ za
městnance, zapracov, na
výrobě deštníků a baliče.
Výhodné mzdy a podm,.
Představení po 0, hod.
dop. . Rellance Umbrclla
Co., 84, Flinders Lano,
Melbourne, C. 1.
PŘIJMU pomocníka do
truhlářské dílny, zapra
covaného i nezaprac. B.
Hladký, 148, Auburn, Rd.,
Auburn, tel. WA 5098,

Listárna
B. II., Batchelor: Díky za
ván. vyprávění. Pone
cháme k ev. pozdějšímu
použití (s dříve žasl,
rep.). —Dr. B. M., Paddington: Pátrání po zná
mých je zdarma. — F. II.,
Glen Forrest: Díky za
podrobn. o Kuk .. Zdá
se, že mezi navrátilci po
dobné typy převládají.—
H. S„ Glebe: Adr. II. v
USA neznáme. —K. II.,
ČSSD (a), Melb.: V pl
ném znění můžeme uvěř,
jen s uved. Vašeho plné
ho jména a adresy (před
pisy v době předvoleb
ní).— J. B., Bern: Díky
za adr.. Ukázk. čísla
jsme zaslali. —V. Š.,
Newc.: Všechny výtisky
expedujeme
současně
(každé druhé úterý v 8
hod. ráno na GPO Melb.)
— K. A., Fairf.: Díky za
zpr. a výstř . .Spokoj, tě
ší. — J. M., Surry Hill:
Použ. jindy. Díky. HP
VZPOMÍNKA
Prosíme krajany o ti
chou spoluúčast pří vzpo
mínce na čtvrté smutné
výročí 10. prosince 1951,
kdy při automobilovém
neštěstí ztratil život náš
nezapomenutelný a drahý
manžel a tatínek p. Jan
Kouřil,
Božena Kouřilová s
dcerkami .Janou a Milen
kou. Brísbane.

DOMOVA

vychází čtrnáctidenně

Z. SCHREIBER L.L.B. L.L.M
(JAG)
vykonává advokátní praksi ju
327, COLLINS ST., MELBOURNE
Telefon: Kancelář MB 1456, byt XU 3213

Židi redakční kruh

Adresa: Hlas domova,
FStST CU-Si

15T3 3X3 E5 T& MEAKílX

SPECIÁL COHTIMEMTAL SHiRTS

4. Erin St., Richmond E, 1, Vic.

Telefon JA 3380 (jen mimo prac. dobu)
50 rOLÍJtKE S7REET '
MELBOURNE. C.1 \

Předplatné: na rok s 37/-, na J roku

s 19/-, na 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.

