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K VÝVOZU ČESKOSLOVENSKÝCH ZBRANÍ DO EGYPTA

SOVĚTŠTÍ AGENTI PRO
AFRIKU SE CVIČÍ V PRAZE
Americký týdeník ”Newsweek” přinesl koncem listopadu článek o
sovětských rozvratných plánech pro Afriku. "Nev.sv.eek se při tom od
volává na informace 'Tcomunistického špionážního agenta, který neaávno
utekl na Západ”. Obsah článku naznačuje, že informátor byl z Česko
slovenska.

ridcých zemí. Zásilky
jdou přes Oděsu a Ru
dé moře do východoafrických přístavů. Mi
mo jiné dodává Česko
slovensko do Afriky ku
lomety X-100 ze Závo
du Jana Švermy v Brně,
jež mají 11.000 zaměst
nanců a vyrábějí ted’
plnou parou. Švermovy
závody zásobují také
čínské komunisty.
O to. aby českoslo
venské zbraně spolehlivě
došiv africkým příjem
cům, stará se prý podloudnická síť, složená z
protřelých Arménců a
Peršanú, a vedená pro
slulým pašerákem Bahranim. který byl letos v lé
tě hostem československé
vlády.
J. L., Mnichov

i ochotu vybudovat
egyptskou železniční síť.
Egyptský ministr dopra
vy Radwan a ředitel že
leznic Badewi byli své
ho času v Praze a jednali
o tom.
To bylo signálem k
i n v a s i komunistických
"techniku” do Egypta.
Autorem tohoto plánuv dobé haagské dohody
jakož i smlouvy o dododavkách zbrani - je
prý československý mi
nistr Julius Maurer.
Ir.vase "techniků”
Pražská vláda prý E- Zbrojovka jed“ naplno
Centrála v Karmelitské
Praha prý také posí
gyptu
nenabídla
jen
ulici
zbraně, nýbrž projevila lá zbraně do jiných arČeskoslovensko prý
má také na starosti vě
NOVÁ POLIT ICKÁ LINIE
SSSR?
decké expedice, jejichž
pravým účelem je shá
nět v Africe komunis
tické agenty. Takové po
Sovětský "Reichstag’’ byl svolán na tento měsíc, což znamená, že něco
slání měli i cestovatelé
Hanzelka a Zikmund, visí ve vzduchu. Může to býti změna politiky uvnitř i venku, nová čistka,
kteří dostali po návratu nové vedení, nebo všechno dohromady. V každém případě se bude něco
vysoké československé a schvalovat. Nejvyšší sovět nikdy nic nezamítá, aie v schvalování se mu
nikdo nevyrovná. Jeho členové jsou k tomu cvi
Kolikrát
čeni jako stádo tuleňů, které zvedne poslušně
ploutve, kdykoliv krotitel práskne bičem.
Josef Hora
Svolaní Nejvyššího so hosté dostali k mikrofo
Kolikrát
větu
není jediným dů nu. z tlampačů se vy
s hřebenů pohled zatáčel se dolu,
vodem spekulaci o prav hnula taková záplava
kde zněly zvonky stád i bystřin spad!
děpodobnosti změn v spilání západním demo
Zcin, po niž mohl jit houf apoštolů,
SSSR. V únoru příštího kraciím. že by to dnes
kde slyšíš vitr dvakrát vat,
roku dojde ke sjezdu bylo nezvyklé i v mos
kde v chaloupky se dere chlad
komunistické strany, kevském rozhlase. Ještě
a teplo písni z borů toho kraje . . .
prvnímu od Stalinovy nezvyklejší je skutečnost,
Bliž k modru nebes zalětaje,
smrti. A je zde podivné že si za svůj hlavní cil
i k Betlému snad roste bliž.
sveřepé chování Chruš- vybrali Velkou Britanii.
V tichu tu sníš a v dálku zříš.
čeva a Bulganina v Indii Dosavadní způsob kre
Tu létá anděl, nesa zvěstovaní,
a Burmě. které je v pří melského nadávání se
tu chudý pastýř chudé dary schrání
krém kontrastu s jejich řídil zásadou: bij do
pro děti, na něž čeká chudá chýš.
nedávným ”dobrá- Spojených států a nech
Buďte nám v Praze pěkně pozdraveni!
ctvímOba neutralisté. Anglii stranou. Důvo
Miň slunce je tu, méně tichaNehru a U Nu, jim při dem byla snaha po naVšak srdce stejně biji v zamyšleni
prav ili královské uvítá rušení anglo - americké
zde jako u vás. Sluším zvonky stád
ni
tatisice Indů vidělo ho spojenectví. V Indii
a slyším s vrchů vodu uplývat
bolševické potentáty v a Burmě je útok na bý
a slyším písně, slyším zvuky koled,
m;—'řádně
srdečném valého koloniálního pá
zazvoní zvonek. Tišší, tišší
sr ku se svým idolem na přirozeně vysoce po
je smutek vždycky př: vzpomínce,
Panattem Nehru.
pulární.
jásat v nich radost, srdce, srdce bolet.. .
Kdykoliv se sovětští pokračování na sir. 2/
Hlas váš i náš v tón jediný v nich splývá,
z obou v nich volá k duším domovina,
Published by
řeč rodná v obou k radosti se vzpíná.
Fr. Váňa, 4. Erin St., Richmond, E.l, Víc.
My k vám- vy k nám, jak diviti se tomu?
Printers: Bussau & Co..
Vždyť my i vy tak jdeme domů, domů . , .
6 Elizabeth St., Nth- Richmond, Víc.

”Nev/sv/eek” píše, že
v ČSR je hlavní stře
disko (a v Budapešti jeho pobočka) pro Afriča
ny, kteří mají doma při
pravovat Sovětům půdu.
Středisko prý původně
bylo v Praze-Dejvicích
a později se odstěhova
lo do Lázní Houška u
Staré Boleslavi. Studenti
se pašují do Českoslo
venska a zpět přes Var
nu v Bulharsku, Constanzu v Rumusku a
Bratislavu.

sovětské řády.
Tyto operace řídí ~e
svého hlavního stanu
v Praze II., Karmelitská
25 komunisté František
Pakosta a Růžena Ho
lubová. oba vyškoleni v
Moskvě. Znalci Afriky
Radislav M. Parízek,
Zcic.iék, x lóifinan
a
František Kahoun vedou
ve Vodičkové ulici č. 40
archiv s tisíci mapami a
fotografiemi "černé pev
niny”.

Tulení akt

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
A MNOHO ZDARU V NOVÉM ROCE
přeje všem čtenářům redakce Hlasu domova
*
*
Současně prosíme všechny spolupracovníky a
přátele za prominutí, že nám není možno přát
Všem jednotlivě a že proto nezasíláme jednotli
vá blahopřání nikomu.
HD

Schůze zastupitelstva RSČ
26. a 27. listopadu tohoto roku se konala schů
ze zastupitelstva RSČ v Nexv Yorku. Londýnský
"Čechoslovák” piše o schůzi toto: (.schůzi - p. r.)
... svolal - na přání vyšle z členstva - dr. Lettrich,
jenž byl právě rotujícím předsedou výkonného
výboru, než podala většina jeno členů resignaci.
Schůze zastupitelstva, které má 100 členů, se účast
nilo celkem na 40 členu. Probíhala Klidně, i když
šlo o otázky velmi cnouiostive. Mnoho se debato
valo především o tom, byia-ii schůze svolána ve
shodě se stanovami, exisiuje-li výkonný výbor,,
i když většina členu resignovaia, jedná-li zastu
pitelstvo po právu, irva-ii tak zvaný pracovní
sbor, zřízený výkonným výborem, resignovala-li
většina jeho členů atd. výsledek jednaní byl v
podstatě tento: za předsedu zastupitelstva byl větši
nou přítomných zvolen dr. Juraj Slavik (zvolen
může být teprve tehdy, vyslovi-li se pro něho také
potřebný počet na schůzi nepřítomných). Na místa
místopředsedů dostali největší počet hlasů dr. Ma' chotka, dr. Klimek a Joseí Ševčík (také o nich
rozhodne písemné hlasovaní nepřítomných členů).
Přítomní členové zastupitelstva se vyslovili velikou
většinou pro zásadu, aby výkonný výbor byl v
budoucnu volen zastupitelstvem a nevznikal jako
dosud politickou dohodou. (I o tom rozhodne
dodatečné hlasování.) ... Do doby rozhodnutí trvá
výkonný výbor se členy, kteří neresignovali (13 z 27)
a bude pokračovat ve své práci také pracovní sbor.”
Torso zastupitelstva RSČ také pověřilo čtyřčlen
nou komisi, složenou z Ferdinanda Peroutky, Arnošta
Heidricha. Jozefa Lettricha a Petra Zenkla, která
se má pokusit sestavit nový výkonný výbor, kte
rý by neměl víc jak 14 členů, jímž by byla odstra
něna dualita funkci dřívějšího výkonného výboru
a pracovního sboru (t. j. výkonného výboru vý
konného výboru).
Nejdůležitějším rozhodnutím je bezpochyby opě
tovné potvrzení zásady, že zastupitelstvo’ RSČ je
vrcholným sborem exilu a že výkonný výbor ne
bude napříště vznikat dohodou politických strun.
Uvidí se ovšem teprve v budoucnosti, jaká bude
politická prakse. Každý rozumný člověk, který
sledoval činnost Rady v uplynulých a promarněných
letech, musí rozhodnutí zastupitelstva RSČ uvitat.
Po tolikerém zklamání vsak bude nejlepší, zůstat
zdravé skeptickými. Vyslechli jsme v minulosti
tolik prohlášeni, jež zůstala právě jen prohlášení
mi. Dnešní pojetí funkce zastupitelstva vyžaduje
především, aby se do vedeni exilu dostalo co
nejvíc nových lidi. Obáváme se, že se straničtí hod
nostáři jen tak lehce nepolepší. Zastupitelstvo si
bylo plně vědomo nálady mezí exulanty, jež je
nezakrytě a ostře proti stranické politice uvnitř
Rady.
Bude prý proto "doplněno o představitele exilo
vého života a o mluvčí mladší generace. Obsazo
vání funkci a komisí bude napříště prováděno bez
ohledu na stranický klíč”. Uvidíme, jak daleko
bude toto výborné předsevzetí splněno. Největším
neštěstím příští činnosti Rady svobodného Česko
slovenska by mohlo být to, že by se rozhodování
o záležitostech, týkajících se nás všech, přeneslo
z Rady samé na soukromé a polotajné kamarily
jednotlivých politických skupin.
Čím více nezávislých a stranicky neangažovaných
mužů, kteří budou mít odvahu obstarat si své vlastní
uvažování sami a kteří se nebudou bát převzít osobní
zodpovědnost, se objeví ve vedení exilu, tím větší
naděje na lepší a bohdá úspěšnější budoucnost
Rady svobodného Československa.
jun
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SYSTÉM!

Francouzské volby
Pád francouzské vlády obyčejné nikoho nepřekvapí. Pokud k němu
nedojde, jak se s oblibou stává, právě v době nějaké důležité mezinárodní konference, není povazován za nic světoborného. Porážka vlády
Edgara Faura není výjimkou. Zajímavější je jenom proto, že skoncovali
s posledními nadějemi na změnu volebního systému před druhým lednem,
kdy dojde k novým volbám.

Nynější systém
Dnešní systém, který je
v platnosti od roku 1951,
nemá s cistou demokra
cií mnoho společného.
Politickým stranám je
dovoleno vytvářet v jed
notlivých volebních
okresích zvláštní bloky.
Blok, který získá nadpo
loviční většinu hlasů,
dostane všechny mandá
ty, JcXeré na příslušný
okres připadají. V dobé
svého vzniku mél tento
systém určité oprávnění.
Namířen byl proti obé-

ma nedemokratickým ex
trémům, komunistům a
GauIIístům. Strany t. zv.
”Třetí síly” (t. j. so
cialistické, radikální so
cialistické a křesťanští
demokraté - MRP) vy
tvářely společné silné
bloky, zatím co Gaullisté napravo a komu
nisté nalevo zůstali při
rozené isolováni, proto
že jejich aliance byla ne
myslitelná. Tenkrát se
dalo s určitým oprávně
ním říci, že se ve Fran
cii nedemokratickým o-

ZE DNE NA DEN
28.11. V Londýně byly
zahájeny porady anglic
kých, řeckých, tureckých
a cypcrských zástupců o
budoucnosti Cypru.
29. 11. Ve středním Malaj
sku došlo k bojům mezi
silný m i teroristickými
jednotkami a britským
vojskem.
Na Cypru byl vyhlá
šen mimořádný stav.
21. francouzská pová
lečná vláda byla přinuce
na reslgnovat. Národní
shromáždění
hlasovalo
proti Laurově návrhu,
aby se volby konaly co
nejdříve.
30. 11 Nová argentinská
vláda rozpustila Perónovu
stranu a vrátila noviny
La Prcnsa původním ma
jitelům.
I. 12. Bulganln a Chruščev přiletěli na návštěvu
clo Buriny.
žV12a Singaporský min.
předseda Marshall odle
těl do Londýna k pora
dám o politické budouc
nosti Singapure.
3.12. Přes 1000 Poláků
bylo repatriováno ze So
větského svazu.
5. 12. -10 lidí bylo zabito
za demonstraci v Alžíru.
Britský min. předseda
Eden oznámil že přijal
pozvání presidenta Eisenhoweva k n á v š t ě v ě
Washingtonu v lednu
1956.
7. 12. Vůdce anglické Labour Party element Attlee resignoval.
8.12. Valné shromáždění
Spojených návodů dopo
ručilo bezpečnostní radě
přijeti 18 národů za čle
ny SN. Nacionalistická
Čína tento návrh vetova
la.
II. 12. Bulganin a Chruščev navštívili Kašmír, o
kterém Chruščev prohlá
sil, že je součástí Indie.

patřením zachraňuje de
mokracie.
Od rozpadnutí
de
Gaullova "Souručenství
francouzského lidu" se
to tvrdit nedá a ozývají
se hlasy, žádající refor
mu volebního zákona.
Navrhuji se dvě alterna
tivy.

Dvě možnosti
Jednou
alternativou
je návrat k systému po
měrného zastoupeni, jak
jej známe z dob svobod
ného Československa. V
takovém systému celkem
nezáleží na kvalitách
kanditgtů,
kteří jsou
schováni za programem
a jménem své strany. Při
rozenou výhodu máji
strany, které se mohou
spolehnout na automa
tickou masovou podpo
ru, n. př. komunisté a

(pokračování se strany- 1)
Někteří političtí koI mentátoři se domnívají,
socialisté {dělníci), ne | že by se Chruščev rád
bo. jak tomu bylo u nás, ! wzul z britské návštěvy,
agrárníci (sedl áci).
a snaží se pilmet AngliDruhou možností je . čany- k tomu, aby ji sa
systém
individuelních mi odvolali. Je-li tomu
kandidátu v menších vo tak (a vyloučit se to ne
lebních okresech, jak jej dá), nabízí se vysvětle
poznáváme v anglosas- ní, které se shoduje se
kých zemích. V takovém svoláním nejvyššího sosystému není význam ■ větu a jednáním komustrany tak úplně rozho : nistů v Indii. Sovětský’
dující, i když je nespor svaz se asi vrací k tuhé
ně stale značný. Důle stalinské linii a návště
žitou roli hraje osob va Anglie se stává kraj
nost kanditáta, jehož ně nežádoucí.
Každá větší změna v
přitažlivost může elimi
novat voláni strany. Za sovětské politice bývá
tento systém se bije ; provázena patřičnou
Mendes - France.
zatím čistkou protože někdo
to musí schytat za li
bez úspěchu.

Francii jedna reforma
nepomůže.
Potřebuje
jich celou řadu. Ale zdá
se, že by relorma voleb
ního z. koná znamenala
alespoň naději na usku
tečněni ostatních. Led
nové volby podle staré
ho systému změní pravděpobně velmi málo na
nynější francouzské ne
mohoucnosti.
-n-

13. 12. Britské oddíly za
bily 11 komunistických
teroristů v Malajsku.
V Alžíru bylo zabito
1G francouzských vojáků.
Bývalý vedoucí západoněmecké tajné služby
dr. John, který před 18 TURECKA DEMOKRA
CIE V NEBEZPEČÍ
měsíci přešel do Východ
ního Německa, se vrátil
do západního sektoru
Berlína.
14.,12. Britové zakázali
Turecko bylo od konce války považováno za
na Cypru komunistickou jednoho z nejspolehlivějšich a nejužitečnějších
stranu.
— Na s-yrsko-israelských spojenců Západu. Zakladatel moderního Turecka
hranicích došlo k novým Kemal Attatuerk byl dáván za příklad užitečného
bojům. Podle židovských diktátora a turecká demokracie za důkaz toho, jak
zpráv bylo zabito 55 syr se z diktatury dá přejit k demokracii. Většina
ských vojáků.
— Hugh Gaitskell byl té chvály nebyla tak docela přehnaná a západní
zvolen novým vůdcem optimismus se zdál z velké části odůvodněn.
anglické Labour Party.
Teprve letošní
rok
Objevují se známky
Do Spojených národů
bylo přijato 16 nových přinesl nepříznivé změ nesouhlasu s jeho reži
členů: Albánie, Jordán. ny. Jako spojenec Zá mem. Kandidáti vládní
Irsko, Portugalsko, Ma padu zůstává Turecko demokratické strany na
ďarsko, Itálie, Rakousko, stejně spolehlivé jako, razili v obecních volbách
Rumunsko, Bulharsko..
Finsko, Cevlon, Nepal dřivé. Jeho hodnota na nečekaně silnou opoLibye, Cambodia, Laos. však klesá úměrně s hod sici a odpor ve straně
Španělsko. Původní ná notou jeho demokracie, šatné se projevil docela
vrh, vetovaný Čínou, za jejiž štít už neni tak otevřeně.
Devatenáct
hrnoval také Japonsko a
čistý, jako býval. Mini poslanců resignovalo ne
Vnější Mongolsko.
15. 12. Jordánská vláda sterský předseda Mcn- bo bylo vyloučeno a za
resignovala po krisi, vy deres začal vykládat tu- ložilo novou stranu Hurvolané britským návrhem, •eckv tiskový zákon způ riet (Strana svobody)’.
aby se Jordán stal členem sobem, který téměř neMezi jejími členy jsou
bagdadské organisace.
16. 12. SSSR vetoval v SN ořipoušti kritiku jeho bývali ministři a zakla
americky návrh na přijeti vlády. Podobné nájezdy datele demokratické stra
Japonska za člena. Sovět jsou činěny proti svo ny. Strana zatím není
ský návrh na přijeti Ja bodnému universitnímu
početná. aLe její význam
ponska a Vnějšího Mon
učeni. To je stinná strán se nedá, vzhledem ke
golská předtím padl.
17. 12, V Jordánu bylo za ka dnešního Turecka, kvalitě jejich vůdců,
bito nebo zraněno 40 lidí ale Ankara nemá na- podceňovat.
za demonstrací proti plá i štěstí jenom samé stíny
Turecká
demokracie
nu krále Husseina připo
Ministerský předseda je ohrožena, nikoli
jit se k bagdadskému pak
Menderes možná ještě mrtva. Západ by jejím
tu.
— - Zbývající volné místo v pozná, že demokracie za- zánikem neztratil užiteč
bezpečnostní r a d ě SN pustila v jeho zemi ného spojence, ale svo
získala Jugoslávie losem.
Měla stejný počet hlasů s hlubší kořeny, než si bodný svět by přišel o
I mysli.
Filipínami.
další čtvereční kilometrv.

Soumrak
nad Tureckem ?

nii, která se opouští. Ta
to zkušenost je zase v
souladu se svoláním sjez
du Všesvazové strany
bolševiků. Současně do
cházejí z Moskvy- zprá
vy’ o zintensivněni boje
o moc mezi Chruščevem,
stoupenci Malenkova a
krajně extrémní skupi
nou, jejíž vůdce není
jmenován.

Všechno, co jsme vý
še uvedli, jsou ovšem
jenom dohady. Nebylo
by to poprvé, kdy bolše
vici převrátili všechna
očekáváni na ruby. Zod
povědění našich otázek
ohlásí asi teprve zaprá
skání bičem a zvednutím
ploutví cvičených tuleňů
Nejvyššího sovětu,
-n-

CLEMENT ATTLEE ODCHÁZÍ
Zpráva o resignaci 73-letého vůdce anglické Labour
Party Clementa Attleeho proběhla světovým tiskem
bez velkého hluku. Z britského politického kolbiště
odešel muž, který udělal kus historie, aniž se kdy
dostal na výsluní politické slávy.
Politická
Osud tomu chtěl, že
kariéra Cle těchto 20 let přineslo
menta At úpadek britského impé
tleeho byla ria, světovou válku a
výsledkem
rozmach socialismu, ve
vytrvalé, kterém hledaly zoufalé a
poctivé prá válkou zubožené národy
ce a ne- nový, spravedlivější řád.
pravděpodob Labour Party se na 6 let
ných okol dostala k moci a Attlee se
ností. Attlee stal nástrojem vývoje,
se narodil v který dal politickou sa
zámožné ro mostatnost Indii, Pákistá
Attlee
dině ' a byl
nu, Ceylonu a Burmě a
vychován
konservativně. Sociální udělal z Anglie socialistic
práce ho přivedla do ké království.
Labour Party, jejímž vůd
Anglická Labour Party
cem se stal v r. 1935 stojí v době Attleeho od
jen proto, že byl jedinou chodu opět v oposici a
osobou, přijatelnou všem možná před vnitřní kří
frakcím roztříštěné stra sí. Anglii však zůstala
ny. Málokdo asi tehdy řada sociálních vymože
očekával, že se tento inte ností, které se pomalu,
lektuál bez vůdcovských ale jistě stávají součástí
vlastnosti udrží v čele britského způsobu života,
dělnické strany po 20 let.
-0C-

Naše rovy—

ZDRAVÝ CHOROMYSLNÝ

"Sociální referentka Hradská, farář Janda a
zbohatlík Přístupa .. .posílají (nepohodlné uprehliky, p. r.) do ústavu choromyslných, v Torontu.
•Josef Jirotka to prožil na vlastní kůži a měl
, n(ÍSt'’ ze se z ústavu choromyslných do
stal. Fred mm tam skončilo 15 nepohodlných
uprchlíků.

”Až do svého 51. roku jsem byl přísným ka
tolíkem, ale to, co Jsem viděl v západními Ně
mecku a potom v Kanadě, mne přivedlo k roz
hodnuti vystoupit z římskokatolické církve. Jak
muže takový katolický kněz, jako je Janda ...
kazat lásku k bližnímu, když posílá nepohodlné
ho zdravého uprchlíka do ústavu choromyslných,
aby se ho zbavil. Janda je notorický alkoholik,
podvodník a má prsty ve všech špinavých zá‘' Torontu Je dům kultury’ Masa
rykova hala ale nikdy se v ní nekonaly žádné
kulturní podniky. Je to dostaveníčko opilců, zlor™hta Ano, mají na svědomí nedokonané
il^nr •'íl™
nemůže dokázat, protože
jejich oběti zmizí beze stopy...”
Jirotka v pražském "Hlasu domova . 19. listopadu 1955.

19. 12. 1955
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PŘEHLED UDÁLOSTÍ V ČESKOSLOVENSKU V ROCE 1955

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Československá vláda
uznala oficielně neutrali
tu Rakouska.
— Vojáci, odcházející do
civilu, se "zavazují", že
zůstanou v dolech, kde
pracovali jako členo
vé "vojenských technic
kých jednotek”. Tak na
př. jedna jednotka se za
vázala, že z jejího celko
vého počtu C2ú0 lidí> zů
stane 110 rnužů v hor
nictví.
— Na dolech se zavádí
nepřetržitý provoz (i v
nedělí).
— V Bratislavě se začát
kem prosince konal dvou
denní II. celostátní se
minář "o níektorých prejavoch ludáckej ideológie”. Hlavní referent:
rektor Komenského uni
versity dr. Andrej Sy
rá cký
— Z vánočního trhu: pán
ský svetr druh "Ruda”
100 Kčs, dámský 160
Kčs, dětská vestička 63
Kčs.
— Hrdina Sovětského
svazu, podplukovník An
tonín Sochor byl in rnemorlam povýšen na generál-majora.
Na oslavu jugoslávské
ho státního svátku, kte
rou pořádal 29. listopadu
v pražském Národním
klubu velvyslanec Ivan
Vejvoda, přišla celá vlád
ní a stranická elita: Ba
rák, čepička, Dolanský,
Fierlingcr, Kopecký, Ši
roký a Šimůnek (uvedeni
v tomto téměř abecedním
pořádku v čs. tisku!).
Zápotocký poslal Titovi
blahopřejný
telegram,
ale nenazval ho soudru
hem.
— Bývalý šéfredaktor
("Tvorby” a ''Rudého
práva” Gustav Bareš,
který byl "vyčištěn” v
souvislosti s aférou Slán
ského, objevil se zaso
na veřejnosti a přednáší
ve stranických kursech.
Podle vídeňského tisku
se u Břeclavi zřizuje ve
vzdálenosti 800 metrů od
rakouských hranic nový
pás drátěných překážek
— oficielně prý na ochra
nu zvěře před pohranič
ními minami.
— Vláda začala jednat se
Spojenými státy (' náhra
dě za zestátněný americ
ký majetek a jiných sta
rých a obchodních spojrecbl. V nejbližší >době
chce také vláda obnovit

přerušená obchodní jed
nání s Anglií.
—Na Jihlavsku byl od
souzen k několikaletému
žaláří zemědělec Jokl.
který prý organísoval
podpisové akce proti kan
didátům Národní fronty
a peněžní sbírky pro ro
dinné příslušníky uvěz
něných rolníků.
— Ján Guláš, vedoucí
prodejny "Zdroje” na
Hviezdoslavově náměstí
v Bratislavě (dříve jeho
vlastní obchod) dostal za
zpronevěru 31.000 Kčs 7
let vězení.
— Ministr národní obra
ny čepička odhalil v Opa
vě Gottwaldův pomník.
— Severní Vietnam na
vštívila tato delegace čs.
katolíků: šéfredaktor "Li
dové demokracie” Rosti
slav Petera, prelát Fr.
Drábek, kanovník J. Be
neš a ředitel slovenské
"Charity”, kanovník L.
Polák.
— Dr. Marie Palová do
stala k 70. narozeninám
"Řád práce” za celoživot
ní práci, věnovanou bo
ji proti dětské tuberkulose.
---- 30 - hektarový kulak
Michal Sokol z Trebišov ■
"ktorý sa do družstva votrei”, dostal 5 let vězení
— Bývalá majitelka
zkonfi: kovaného 38-hektarového statku v Pří
borech u Všetat Marie
Vachlastová vymáhala n
jednotném zemědělském
družstvu vráceni svého
majetku a dostala za to
2 roky vězení.
— Příští rok vyzkoušejí
čs. filmaři na karlovar
ském festivalu ponejprv
promítací systém Cinemascopc.
— Ján Vrba z Menšíc
(8,59 ha půdy) dostal 4
měsíce vězení za to. že
neplnil dodávky.
■ Čs. rozhlas zastavil
pravidelnou relaci pro
Francii, nazvanou Ce Solr
en France.
Podle zprávy západcněmeckého rozhlasu bu
de obnoveno sázení na
kopanou (Staska).
V Praze se konaly
první z á v o d y psů za
elektrickým králíkem.
— Nové čs. filmy: ba
revná veselohra "Anděl
na horách” s Jaroslavem
Marvanem v režii B. Ze
mana (pokračováni filmu
"Dovolená s. hndělem".

s -i
zuo a ?r (re
žie K. Stekly) a veselo
hra "Nechte to z= mně"
s Oldřichem Novým.
— V Bratislavě byl za
čátkem listopadu další
proces proti loupežné tlu-'
pé mladistvých. 21-Ietý
.Atiila Tamáss dostal 4
a půl roku vězení, Imrich Leitman a Ján Oma
sta 2 roky, ostatní tři 618 měsíců.
— Zemědělci Paták. Drá
bek. Hrubý a Novák z
Martinic bylí vyloučeni z
jednotného zemědělského
družstva a vypovězeni z
obce.
— Na Nábřeží čs. armá
dy v Pardubicích bude
příští rak odhalen Stali
nův pomník od prof. Malejovského, vysoký 5
metrů.
V Lovosicích je nová
továrna na umělá hnojivá.

Rok s a t e I i t a

Československo šlo do roku 1955 s vládou, starou tri týdny. Začátkem
prosince 1954 sestavil Viliam Širokv vládu, jež se od vládv předchozí
lišila jen v detailech. Novými ministry v ni byli: dr. Bartuška jako ministr
spravedlnosti, dr. Kahuda jako ministr školství-a Božena Machačová-Dostá
lová jako ministryně výživy po Ludmile Jankovcové, která povýšila na
místpředsedkyni vládv.
\ vdržela do října.
Říj nové změny nebyly
ostatně veliké. Minister
stvo strojírenství (jehož
šéfem byl ministr Polá
ček) bylo rozděleno na
tři dily:
ministerstvo
těžkého.
ministerstvo
přesného strojírenství a
ministerstvo
automobi
lového průmyslu. Nový-r.i ministry se stali: Jan
Buchal. Václav Ouzký
a Emil Zatloukal. Nové
uspořádáni
odpovídá
zvýšenému významu ex-

ČESKOSLOVENSKO 1955

Pohled od právnické fakulty v Praze na
Stalinův pomník na Letné

— Na řece Lučině v Beskydech se staví přehrada.
— Ve slovenském Sboru
poverenikú se zase po
hnuly škatule. Jozef Gireth byl ze zdravotních
důvodů uvolněn z funkce
povereníka dopravy. Na
jeho místo nastoupil Karol Fajndr a toho na
hradil ve funkci předsedv Slovenského úřadu
pro církevní věci Ján
Ušiak.
— Pro krádež brambor
bylo odsouzeno do věze
ni 9 zaměstnanců státní
ho statku Janikov dvoř u
Bratislavy, mezi nimi
Štefan Horvath s manžel-,
kou Irenou. Evžen Ha-,
marik a Anton Balčirak.
— Příštím rokem bude
definitivně zrušena 3. vo
Přejeme všem svým zákazníkům
j zová třída na železnicích.
Zbývající dvě se budou
VESELÉ VÁNOCE A M N O H O
označovat jako 1. a 2.
ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE
|l
Kdo odevzdá odpadové
suroviny v hodnotě 1 Kčs.
dostane los "Sběrové lo
RESTAURACE ČERNÝ
terie" a může vyhrát
osobní automobil značky
258. Church St.. Richmond, Vic.
IFA.
— Aby čs. instruktoři ne
Současně oznamujeme, že náš podnik bude | jezdili
do Egypta, cvičí
uzavřen po dobu dovolených a oprav v době . se egyptští piloti v zachá
od 19. 12. 1955 do 11. 1. 1956.
zeni s tryskovými letadly
V novém roce stará zásada: služba hostům. ' v Československu.
JJL.

portu československých
strojů do svobodného
(a hlavně neutralistickcho) světa.
Prv ni polovina roku
byla stále ve znamení
.olochovské školy nená
visti. Citát ze Zápotoc
kého: Krvelačné šelmy
nelze odvrátit od jejich
touhy po krvi hrozbami
i spínáním rukou. Uči
níme vše, aby žádné, vá
lečnými choutkami po
minuté šelmě nesmělo
vůbec napadnout poku
sit se beztrestné strkat
svůj krvelačný rvpák v
tvořivou práci milionů
občanů . . .”A z Čepičky:
'Američtí imperialisté a
jejich společníci usiluji
o uskutečnění svých svě
tovládných plánů a ob
novují útočný Wchr, matht. . . Mohutná síla
Rudě armády a ostatních
lidových armád ... je va
rovnou výstrahou všem
tiodněcovatelům nové
války ’ ”
Přelom přišel v kvét-

nu, kdy byla vyhlášena
amnestie. Od tohoto da
ta řeč medu sladší linula
se z úst československých
ministrů, kteří byli do
konce nuceni ztratit do
bré slovo i o zrádné titoistické konkurenci V
Jugoslávii.
Oficielní čísla česko
slovenského rozpočtu by
la tato: 86 miliard 209
milionů Kčs celkových
výdajů, z toho (ovšem
jen úředně) 10 a půl
miliardy na zbrojeni. Jak
známo, čísla v totalitních
státech nelze brát vážně.
Většina nákladů na zbro
jeni se skrývá pod pláš
tíkem různých průmyslo
vých investic.
V letošním roce byl
v Československu souzen
kdekdo. V prvním vel
kém procesu byli sou
zeni příslušníci skupiny
bratři Mašínů. kterým
se podařil únik na Zá
pad v roce 1954. Dva z
jejich společníků, jimž
se útěk nezdařil (Švéda
a Janata) byli odsouzeni
k trestu smrti. S nimi
byl popraven jejich po
mocník Novák a dalších
14 obžalovaných (z toho
několik příslušníků ro
diny Švédovy) bylo od
souzeno k mnohaletému
žaláři.
Nedlouho poté by
la souzena v Brně po
četná skupina bývalých
příslušníků lidové stra
ny a skupina národních
socialistů z olomoucké
ho kraje. Aby obraz byl
úplný, byli odsouzeni i
členové krajského vý
boru strany sociálně - de
mokratické na Karlo
varsku a v Bratislavě
skupina "luďáků”. To
byly procesy politické.
Jinak běžela po celý
rok naplno justice tříd
ní. Nejrozvétvenější snad
byla na Liberecku, kde
oylo jmenováno 12 od
souzených zaměstnanců
mlékáren a dalších 47
zapletených osob zůsta
lo odsouzeno anonvmné.
V nitranském kraji sou
dili zaměstnance cihelen,
zaměstnanci sýráren a
sběren vajec byli seuze-

ni v Českém. Těšíně, za
městnanci distribuce uhlí
v Chebu. Po celé republi
ce bez rozdílu odsuzo
vali šmahem kulaky.
Cenová politika zůsta
la v tomto roce stejně
protilidová jako v letech
předešlých. V tichosti
se odbylo 10 proč, zvý
šeni cen hovězího masa,
zeleniny, cukrovky, olejů
(v březnu), zatím co v
dubnu se vláda holed
bala snížením cen urči
tých druhů luxusního
zboží (televisni přijíma
če, ledničky atd.), jež
je beztoho
přístupné
jen stranickým parasitům a reklamním Úder
níkům. O neutěšené ho
spodářské situaci vede
me za svědky tajemníky
KSS a KSČ Bacílka a
Novotného, kteří pěli
své jeremiády na sjezdu
KSS v dubnu v Bratisla
vě. Spojíme-li obsah je
jich projevů dohromady,
dospějeme k jednodu
chému závěru: každé od
větví československého
hospodářství je na tom
špatně.
Vývozní ofensiva na
rozkaz ,Moskvy zhčala
v druhé polovině roku.
První takovou akcí by
la půjčka 316 milionů
Kčs Severní Koreji. Je
jím vyvrcholením byla
prozatím dodávka zbraní
Egyptu a jednání o po
dobnou sousedskou výpcinoc státům na Střed
ním Východě. Bylo to
nejvýmluvnější popření
veškerého mírového ha
lasu, jejž dokázali za
léta vypotit na minister
stvu zahraničí a vnitra.
Spartakiáda a ostatní
mírumilovná gesta ne
stojí za řeč.
-vm-

Zahradní terasy
onět v provozu!
Kavárenská restaurace
— KIOSK —
ST. K ILD A,
MELBO URNE
9. Esplanadc, 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
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Připravuje

se

PLÁNY

A V OSTATNÍCH SATELITECH

nové politické představení
Přesto, že Zápotockého amnestie skončila oficielně 9. listopadu, zájem
režimu o uprchlíky trvá. Nadpisy úvodníků pražského "Hlasu domova"
nepřestávají zdůrazňovat: "Cesta k návratu nadále otevřena". "Možnost
návratu stále zůstává’’, "Cesta je otevřená”.
Nemáme po ruce dosti informací, abychom mohli podrobněji rozebrat
výsledky akce Návrat. Redakce pražského HD v tomto ohledu není příliš
nápomocná. Prohlašuje sice o Svobodné Evropě, že "udává úplná hausnumera, kdykoliv blekotá, kolik je navrátilců”, ale sama se číslům vy
hýbá, jako čert kříži, ačkoliv je nejlépe informována. Není divu. Uprchlíci,
kteří se rozhodli pro návrat, dosud tvoří zlomek procenta z celkového
poctu. Budeme se asi nakonec muset přece jenom spokojit s odhady.
S amnestiemi ostatních satelitních států, o kterých se občas dočítáme
v tisku, je tomu nejinak. Forma těchto akcí se liší od případu k případu,
ale účel a výsledek jsou všude stejné.
Ve východním sekto
ru Berlína má sídlo or
ganizace, nazvaná Výbor
pro návrat do vlasti, kte
rá je obdobná čs. Výbo
ru pro zabezpečení osob,
které se na základě am
nestie vrátí do ČSR. Pra
cuje pod zastřou výcho
doněmecké vlády a roz.ciílá uprchlik ini z SSSR
časopis, který vychází v
ruském, litevském, lo
tyšském a ukrajinském
vydání, a který nabádá
k návratu do vlasti.
První amnestie
Amnestie pro politic
ké uprchlíky byla nej
dříve. vyhlášena v Bul
harsku, které také mělo
nejdrastičtější tresty pro
odpůrce režimu. Pokus
o útěk se trestal smrtí a
konfiskací majetku
a
příbuzní uprchlíků byli
přilítáni do vězení. V
listopadu 1953 byla vy
hlášena na rok amnestie
a znovu prodloužena o
dalši rok v listopadu

1954. Bulharští uprchlí
ci byli přesvědčováni k
návratu úředníky zastu
pitelských úřadů a růz
nými organisacemi, a do
pisy z domova. Bulhar
ská vláda se dokonce
pokusila poslat do Paří
že delegaci 50 matek
uprchlíků, žijících ve
F- ancii.
Bulharského přikladu
následovalo Maďarsko,
kde byla vyhlášena am
nestie v dubnu 1955,
Československo (květen
1955) a Rumunsko (čer
ven 1955).
Polská akce
Největší
úsilí vyna
kládají v tlaku na emi
granty polští komunisté,
kteří se soustřeďují na
kolonie Poláků v severní
Francii a v ruhrské pán
vi. Ve Francii jc usaze
no .'i milionu Poláků,
většinou předválečných
vystěhovalců, z nichž té
měř polovina má fran
couzské státní občanství.

Polské vyslanectví v Pa
říži rozesílá jim časopi
sy, pořádá zdarma před
nášky, filmy, výstavy,
vyzývá k návštěvě do
Polska. Účelem této čin
nosti bylo hlavně vytvo
ření páté kolony, ale v
poslední dobé se polští
komunisté ve větší míře
snaží získat navrátilce.
Byla dokonce otevřena
nová rozhlasová stanice,
která se soustřeďuje na
vysíláni pro emigranty
na krátkých vlnách.

Vnitřní koexistence

Mladoňova, se pak uka
zuje. že se vzdávají i ti,
kteří jsou bezprostředně
postižen i.
V poslední (lobe se
zdá, že se pozornost ko
munistů obrátila na do
mácí politická vězení, z
nichž doufají získat no
vý propagační materiál.
Rumuni nedávno pro
pustili bývalého minister
ského předsedu Tatarescu, který- západním no
vinářům vypověděl, že
se dosud cítí liberálem,
ale že musí uznat, že
nový režim dosáhl pro
nikavých úspěchů v ře
šeni hospodářských, kul
turních a sociálních
problémů.
Dá se očekávat, že se
komunistům i v jiných
zemích podaří získat pro
podobné divadlo starší
politiky, které zlomil ně
kolikaletý' pobyt ve vě
zeni a koexistenční vy
hlídky. Nebudeme tyto
ubožáky zbytečně kritisovat, ale nebudeme ta
ké z jejich případu vyvyvozovat nesprávné
důsledky. Naším měřít
kem nebude hrubá síla
postupujícího
materia
lismu, ale ideály, pro
které jsme svou vlast opustili.
-r-

VÁŠ

NA

DŮM

okna — dveře — nábytek
Vám spolehlivě a levněji zhotoví

ANTONÍN

SLABIK

65, Ising Sk, East Geelong, Víc.
Dříve dílny na výrobu nábytku
Rousínov u Brna, Nešovice a Komořany

ZORIN

V

BONNU

Bonnská vláda dr. Adenauera už mnohokráte do
kázala, že je si vědoma, čeho se může nadít od So
větského svazu a jeho východoněmeckých kašpár
ků. V Německu jsou však také jiné politické sku
piny (ne bez vlivu), které si mysli, že se obejdou
bez západní ochrany. V hlavě jim leží přímé jed
náni se Sovětským svazem a východoněmeckou
vládou bez západní pomoci, která podle nich stejně
k ničemu nevede.
Poslední události v Německu dávají těmto lidem
bohatou látku k přemýšlení. Navázání diplomatic
kých styků mezi Západoněmeckou spolkovou re
publikou a Sovětským svazem přivedlo do Bonnu
prvního komunistického vyslance. Je jím náš sta
rý známý Zorin, který jenom tak mimochodem,
zatím co přehlížel ruskou pšenici, dirigoval ko
munistický puč v ČSR.
Němečtí optimisté, kteří si zahrávají s myšlenkou
neutralismu, by měli hledat odpověď na několik
otázek: proč jsou komunistické kádry východního
Německa cvičeny pro občanskou válku, čemu má
ji sloužit nové bolševické obstrukce v Berlíně a
proč byl do Bonnu poslán jako první sovětský vysla
nec kremelský expert na vyvolávání pučů ?
-n-

Berou,

berou,

soudruhu ?

Hlavním účelem am
nestie v satelitních stá
tech je zlomit morálku
odpůrců režimu. Komu
nisté poukazuji na že
nevský duch koexistence,
který má dokázat, že Zá
pad ztratil zájem na osu
du
východoevropských
zemí a že k osvobození
II,L EDAJÍ SE NALÉHAVÉ NAVRÁTILCI
nedojde. Získáním ně
kolika
význačnějších
uprchlíků, jako LaušmaTo jsme se alespoň dočetli v 23. čísle pražského "Hlasu domova", v němž
na, Poláky Hankeho.
Bulharů
Tritonova a se píše: Amnestie presidenta republiky Československé, vyhlášená dne

AMNESTIE POKRAČUJE

£1 května 1955, stanovila pro návrat všech osob, které opustily až do dne
vyhlášeni amnestie nedovoleným způsobem území republiky, šestiměsíční
REDAKCI
DOŠLO:
Původní anglické látky prvotřídní jakosti
lhůtu. Tato lliúta prošla dnem 9. listopadu 1955. Avšak vzhledem k tomu,
Dr. J. Kratochvíl: že je ještě velký počet dalších občanů, kteří se v této lhůtč přihlásili k
na zimníky, pláště, obleky a kostymy, dále
PROBLÉM HRY ZVlftAT návratu ... dále vzhledem k tomu, že příbuzní občanů, kteří se dosud zdržu
výbornou pletací vlnu a zimní trikotové prádlo
ji v zahraničí, žádají "Výbor pro zabezpečení navrátilců" o umožnění ná
dodá přímo z Anglie
(1. svazek II. dílu "Pro vratu těmto občanům.. .a se zřetelem k vlastním žádostem těchto občanů,
L E O P O L D P A L K A, 97, Circnccster St, blém zoopsychologie a kteří dosud dli za hranicemi, vyjádřených v dopisccli "Výboru", které
zoosociologie”). Vydala nemohly být do lhůty vyřízeny, navrhl "Výbor” po uvážení toho, že pře
většina těchto občanů byli lidé svedení, předsednictvu Ústředního
LONDON W. 2. ENGLAND
Edice Lucernička, Muen- vážná
výboru Národní fronty toto:
chen
23.
Kunigunden
Str.
Tclcgr. adresa: Lcopalka London.
1. těm občanům, kteří do 9. listopadu 1955 podali přihlášku k návratu
51/III, W. Germany. na čs. zastupitelských úřadech, umožnit s ohledem na výše uvedené dů
Vyžádejte si nabídku
Stran 34, cena -.50 $.
vody příjezd do CSR i po uplynutí stanovené lhůty,
Též všechny druhy léků za původní ceny
Kulturní rada v exilu 2. umožnit návrat po lhůtč, stanovené amnestií, i těm občanům, kteří
: ohodnotila v soutěži 1954 se rozhodnou pro návrat do CSR z různých důvodů teprve nyní (na př.
I. díl "Problému" 1. ce proto, že se o amnestii dozvěděli opožděně) - a to cestou milosti, na
Sdělujeme ( všem svým váženým hostům, že
nou za vědecké práce. I. základě individuelních žádostí, podaných u nejbližšich zastupitelských úřadů.”
ČS. RESTAURACE "MOR A V I A ”

695 Elizabeth St., Melbourne - City, bude v
době vánočních dovolených, t. j. od 24.12.1955
do 15, 1. 1956 uzavřena. Počínaje 16,1,1956
podáváme opět obědy i večeře od pondělí do
pátku (v letni sezóně nebude otevřeno v sobotu.)
Musílek & Trenda

S.

K.

SLAVÍ A

MELBOURNE

zábavní odbor

přeje všem návštěvníkům svých podniků
do nového roku vše nejlepší

díl "Problému" má 264
stran, četné ilustrace, ta
bulky a fotografickou
přílohu a prodává se za
$ 5.-. Te je jistě pro na
še exulanty drahé. Proto
při vydávání II. dílu bylo přistoupeno k svazko
vé formě. II. díl "Pro
blému zoopsych.ologie a
zoosociologie" obsáhne S
svazků. - Kratochvílovy
práce vyšly ve výtazích
i v ukrajinštině a něm
čině a připravují se v
, angličtině a švédštině.

Smysl tohoto oznámeni
je jednoznačný. Exil do
byl na této frontě asi je
diné neoddiskutovatelné
vítězství tohoto roku. Ná
vrh "Výboru” v prvním
bodu je naprosto bezpřed
mětný. Vždyť už víc jak
tři měsíce prohlašoval
"Hlas domova”, že platí
datum přihlášky konsulátu. nikoli datum pří
jezdu do republiky.
Československým ko
munistům šlo o to, aby
n a nhalilí

druhý bod prohlášení.
Jejich žatva na exilové
Jidáše byla hubená. Od
nějaké doby je "Hlas
domova” nápadně skrom
ný při uveřejňování jmen
navrátilců. Jména osob
nahrazoval obyčejně "vět
ším počtem” nebo "vět
ší skupinou” z té nebo
oné země. Jak to v praksi
vypadalo, mohli jsme se
přesvědčit tam, kde mů
žeme sami podat důkaz.
V "Hlase domova" č. 21
je řeč o "velké skupině

navrátilců, z nichž větši
na je z Austrálie". Jak
veliká to musila být sku
pina, lze si lehko spočí
tat. víme-li to, že se vrá
til Jaroslav Pechr s man
želkou a třemi dětmi. Jak
vypočítat zbývající men
šinu oné skupiny navrá
tilců, ponecháme předsta
vě čtenáře. Poučení z ce
lé "akce amnestie" je
stejně zřejmé: pro napro
stý neúspěch prodlužeje
se honební lístek na hej
ly.
HD

19. 12. 1955
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HLAS DOMOVA

Politický testament tohoto roku
ARTHUR

KOESTLER

Rok 1955 bude asi jednou zapsán do historie jako rok “ženevského ducha". V jeho první
polovině zahájily Sověty mocnou "mírovou” ofensivu, jež měla za úkol získat čas pro konso
lidaci sovětského hospodářství a pro vyzbrojení. Způsob, jakým se s touto ofensivou vypo
řádávali západní politikové, je už dnes věcí historie: Eisenhower s Duilesem kysele, Eden
s Macmillanem volky nevolky, Faure a Pinay chytrácky. Jediný ze západních vůdců, který
dal Sovětům diplomaticky a prakticky šach (nikoli šach mat), byl spolkový kancléř dr.
Adenauer. Víme, že kdybychom měli shrnout mezinárodní události a vyznám roku, který
právě končí, že bychom to nikdy nedokázali tak, jak to udělal Arthur Koesder ve své knize
"Neviditelné písmo”. V kapitole, nadepsané "Křižácká výprava bez kříže"’, hodnotí sedm
předmnichovských let. Co slovo, to argument proti 'ženevskému duchu .
HD
Státníci a občané na západě bylí po sedm let
slepí k tornu, co bylo zřejmé, neviděli hrozbu své
civtlisaci, a nedokázali ji odstranit, dokud to bylo
možné za poměrné malých ztrát. Tato sedmiletá
slepota, jež ranila Západ v letech 1932-1939, je
významným úkazem historie. Jako kdyby byly sti
ženy nějakou kletbou, spolupracovaly jednotlivé
národy a strany (pravicové i levicové) na zničeni
Evropy. Názory konservativcú sahaly od nespráv
ného pojetí Hitlerovy diktatury až k pasivním sym
patiím a aktivní spoluviné. Různé socialistické a
dělnické strany si libovaly v řečnění proti fašis
tickému nebezpečí, ale dělaly, co bylo v jejich si
lách, aby zabránily vyzbrojení vlastních zemí pro
ti ní. Komunisté zneužívali antifašistického hnutí
k svým vlastním cílům a skončili jeho nejkrutéjší zradou. Zdálo se, že všichni jsou partnery v
nějakém velkém sebevražedném evropském paktu.
Jediná polehčující okolnost pro Západ je psy
chologické povahy. Západ byl duševně neschopen
uvěřit pohádkám o nacistických ukrutnostech a
jejich fantastických plánech na dobytí světa, jež
zněly jako fantastické romány. Když byl Hitler
poražen, táž psychologická zábrana začala působit
ve prospěch stalinského režimu ...
V roce 1933 a v následujících několika letech to
bylo jen několik tisíc uprchlíků z Třetí
říše, kteří věděli přesně, co se v Německu děje.
V mučírnách paláce "Columbie”, v nově zřízených
koncentrácích v Oranienburgu, Sachsenhausenu,
Dachau a Buchenwaldu byly vražděny, mučeny a
doháněny k sebevraždě stovky našich soudruhů,
jež jsme osobně znali. Činy a záměry nacistického
režimu nebyly pro nás jen předmětem politické
spekulace a akademické kontroverse jako pro po
litiky na Západě, ale strašně intimní a drásavou
skutečností. To nás odsoudilo k nepopulární roli
křiklavých Kasander. Nikdo nemá rád lidi, kteří
běhají po ulicích, volajíce: "Připravte se, připravte
se, den hněvu nadešel!”. Mají je ještě méně rádi,
když to provolávají s cizím přízvukem a když
svým ustavičným obviňováním Berlína nebo Moskvy
zvyšují mezinárodní napětí. Jsou to docela zřejmě
fanatici, hysterlkové, maniaci.
Je to dvojnásob bolestné psát o těchto sedmi
letech v době, kdy panuje na Západě nálada svolná
opakovat tytéž sebevražedné omyly. Poučení z tři
cátých let by mělo být velmi živé v mysli Evropanů:
že útočná, expansivní mocnost s mesiášským kom
plexem samospasitelnosti bude postupovat všude
tam, kde je mocenské vacuum, že zlepšení sociál
ních podmínek (ať je jakkoli záhodné) nechrání
před útokem a neodstraší útočníka, že cena zá
chovy je obětování tísnivč velké části národního
příjmu po tísnivč dlouhý čas, a že appeasement, ať
jsou jeho argumenty sebesvůdnější a sebepřitažlivější, není náhradou za vojenskou sílu, ale že
přibližuje válku. A přece překvapivě velký počet
anglických, francouzských a italských politiků,
o milionech prostých lidí nemluvě, se zdají být
rozhodnuti spáchat tytéž omyly a znovu prožít tu
též tragedii....
I hesla, jichž tehdy útočník užíval, byla totožná.
Hlavni motiv byl mír. mír, mír. Hitler pořádal mí
rové kongresy a mírové sjezdy jako Stalin a nikdy
se neunavil žalobami na "spiknutí zbrojařů" a
"válečných štváčů z Wall-Streetu". Protifašističtí
uprchlíci z Německa, kteří mluvili o koncentračních
táborech a světovládných plánech Adolfa Hitlera.

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

byii považováni za fanatiky a rozsévače nenávisti
právě tak, jako jsou dnes pranýřováni jejich nástup
ci, uprchlíci z východní Evropy a ti, kdo se s ko
munismem rozešli. Kdyby jen ti Jeremiášové a Ka
sandry mlčeli, měli bychom mír po celý život! Kdy
koli se Hitler dopustil nové agrese, vždycky ne
zapomněl udělat mírové gesto, jež bylo dychtivě
přijato za bernou mincí zrovna tak, jako byla pozdě
ji přijímána mírová gesta Stalinova a Malenkovova.
Lidé, kteří před nimi varovali, bylí obviněni z to
ho, že sabotují mírumilovné narovnání...
Tehdy nebyly obětním beránkem podvedených
Spojené státy, ale "francouzský militarismus”.
Když Hitler obsadil Porýní a francouzský minister
ský předseda přiletěl do Londýna na porady, doK

HOSPODÁŘSKÝM

stalo se mu stejného přijetí, jakého se dostává
dnes americkým generálům v Evropě, neboť bylo
zřejmo všem osvíceným a mírumilovným lidem,
že mír doopravdy není ohrožen Hitlerem, ale fran
couzskou útočnosií ... Byl to stejný únik od sku
tečnosti, jaký pozorujeme dnes. Je daleko snad
nější postavit se mužně proti "francouzskému mi
litarismu” z roku 1936 a "americkéhu imperialismu”
z roku 1953 než proti nacistickému nebo sovětskému
impériu....
Vyskytovali se tak zvaní "nezaujati političtí znal
ci”, kteří sice neměli rádi nacistický režim, ale
varovali před "zveličováním nebezpečí”, neboť prý
Němci chtějí jen přivtělení německých menšin.
Němci, říkali, jsou příliš inteligentní, než aby po
hltili Československo, sousto, jež by nikdy nemohli
strávit. Od roku 1945 "nezaujatí političtí znalci"
užívají stejných argumentů ohledně ruských zá
měrů ve střední a východní Evropě. Výsledkem
tohoto myšleni bylo, že v roce 1936 se stali Bel
gičané, Rumuni, Jugoslávci atd. "neutralisty" a
systém kolektivní bezpečnosti se zhroutil, jako se
dnes hroutí Evropské obranné společenství.
Neurotik, který spáchá opětovně týž omyl a
doufá, že vyvázne beztrestně, není pitomý. Je cho
rý. A Evropan dvacátého století se stal politickým
neurotik em.

OTÁZKÁM

SOVĚTSKÉHO

BLOKU

POLITICKÝ VÝBOJ MÁ PŘEDNOST
Pamatujeme se ještě dobře, kolik politického kapitálu se naši komunisté
snažili vytlouci z "velkomyslného daru Sovětského svazu”, vzdání se ná
roku na závody na výrobu synthetického benzínu v Ústi n. L. (Stalinových
závodů). Podobným způsobem vzdaly se Sověty koncem minulého a v le
tošním roce některých společnosti, kontrolujících klíčové průmysly sate
litních států a nebo aspoň do vedeni takových společnosti přibraly i repre
sentanty místních vlád. Snaží se tak aspoň formálně zakrýt nejkřiklavější
vykořisťování lidových demokracií. Nadále však zůstává Rusům pevně v
rukách několik společností, jako Sovrompetrol”, která kontroluje celý
petrolejářský průmysl Rumuska, nebo "Wismut A. G.” s kontrolou nad vý
chodoněmeckým uranem (k této společnosti je připojena i správa urano
vých dolů v ČSR).
Druhou pozoruhodnou události roku je úspěch sovětského bloku v
hospodářské expansi do Asie a na Střední východ.

Předání společností
do majetku jednotlivých
vlád neděje se ovšem
bez výhrad. Rusové si
vesměs vymiňují další
"odborný dohled" a před
nostní dodávky za nižší
ceny. Velmi jasně se to
ukázalo na př. při jedná
ní o předání uhelných do
lů v západním Polsku a
při stanovení ceny uhlí
pro vývoz do Ruska.
I v cenové politice běž
ného zboží došlo ke změ
ně. Až do roku 1954 se
ruští odborníci snažili
vtloukat do hlav satelit
ních národohospodářů, že
socialistické země musí
směřovat k tvoření vlast
ních cenových základen,
které by byly v souhlase
s vlastní sociální struk
turou. a že nemají brát
zřetel na světové trhy ka
pitalistických států. Pod
le nich byl také jedině
rubl dostatečně stálou
měnou a všechna závaž
ná ujednáni mezi satelit
ními státy se děly proto
v jejich měně. V letošním
roce se naproti tomu už
začalo oficielně tvrdit, že
se všechna hospodářská
ujednáni satelitů se So
větským svazem uskuteč
ňuji dle cen na světových
trzích, prý jen s tím roz
dílem. že se ceny stanoví
ročně a že se nebere zře
tel na cenové výkyvy,

způsobené spekulací ka
pitalistů. Háček je v tom,
že země sovětského bloku
nezveřejňují t a (k o v á
hospodářská
ujednání,
takže lze těžko kontrolo
vat, jak budou tyto nové
zásady dodržovány.
Setkáváme se dost
často s názorem, že SSSR
je průmyslovým kolosem,
který napomáhá zprůmyslnění zaostalých ev
ropských satelitů. Víme,
že opak je pravdou. Rus
ko dovezlo na př. loňské
ho roku ze satelitních ze
mi stroje v hodnotě 700
až 750 milionů $, zatím co
tam vyvezlo strojů asi za
200 mil. S. Odhad na le
tošní rok je přibližně
stejný. Průměrně třetina
všeho průmyslového za
řízeni. které vyvážejí sa
telitní země do ostatních
států sovětského broku
jde přímo do SSSR a dal
ší třetina z ruského pří
kazu do Číny, Mongolská
a Severní Koreje. Nejví
ce strojů do Ruska vyvá
ží Východní Německo (za
400 mil. S) a ČSR (200
mil. $). Daleko za těmito
dvěma státy je Maďarsko
(lokomotivy a elektr.
itroje) a Polsko (lodě) a
ještě dále Rumunsko s
Bulharskem. Hospodář
ská důležitost Východní
ho Německa pro sovětský

blok pomůže vysvětlit
ruskou neústupnost v otázce sjednocení Němec
ka. Rusové ovšem dodali
v minulých letech sateli
tům zařízeni pro několik
průmyslových podniků.
Všechny tyto dodávky si
však zdaleka nezaslouži
ly fanfáry, které je pra
videlně provázely, zatím
co se o větších a pravi
delných dodávkách stroj
ního zařízení, které šly
opačným směrem, zacho
vávalo cudné mlčení
Obchodování Ruska s
asijskými komunistický
mi státy se nevyvíjí pro
SSSR příznivě. Z politic
kých důvodů si tam Ruso
vé žárlivě střeží trhy a
jsou proto nuceni k do
dávkám i takového za
řízení, které by sami nut
ně potřebovali. Tak se
na př. zavázali vybudo
vat v Číně 156 velkých
průmyslových podniků,
na což poskytli Číně dlou
hodobý úvěr ve výši 520
mil. rublů. Zavázalo se
Rusko, ale největší část
ddávek uskuteční evrop
ští satelite. Nedostatky
v zařízení podniků vlast
ních a podniků satelitů
snaží se krýt dovozem ze
Západu.
V letošním roce nevy
nechali komunisté ani
jednu příležitost k pro
pagaci zvýšení obchodu

se Západem. Předbíhali
se v hoštěni početných
obchodních delegací, v
obesílání výstav a vele
trhů, v plamenných ře
čech na konferencích.
Také hospodářské ná
mluvy Sovětů u nekomunistických států Asie
a Středního východu ne
jsou takovou novinkou,
jak se zdá z poplachu zá
padního tisku posledních
měsíců. Zvýšený tlak
Ruska tímto směrem trvá
již přes rok. Zajímavé je
jen vědět, proč tentokrát
asijské země a Egypt tak
ochotně na ruské nabíd
ky přistupují. Odůvodňu
jí to nejen výhodnými
cenami Sovětů (dodávky
často za dumpingové ce
ny, juk je tomu nu př. se
zbraněmi z ČSR), nejen
tím, že jim šetří valuty,
protože jsou ochotny uza
vírat obchody v měně
dotyčného státu, ale i
n eš i k o vi i os t í západních
států, které se 1 v hospo.
dářských otázkách nera
dy přizpůsobují změně
ným podmínkám.
Budou-li chtít Sověty
plnit Chruščevovy a Bulganinovy sliby dodávek
Indii a Burmě a přísliby,
které si vezli zástupci
států Středního východu
z Prahy, Berlína a Buda
pešti, bude to na úkor
další průmyslové výstav
by komunistických států
a vzhledem k sjednaným
podmínkám i životní
úrovně ve Východním
bloku.
Potvrzovalo by to také,
že pro nejbližší dobu dá
vají Sověty přednost po
litickému výboji před bez
prostřední přípravou ke
skutečné válce.
-sv(Prameny: U. N. Economic Bulletins, Econ. Survey of Europe, Voprosy
Ekonomiki a New Tirnes
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měrů. Vyhlídka na ně
jaké podstatně zlepšeni
situace je nevalná.
Na severovýchodě za
čal dělat vážně potíže
Egypt, který přijal do
dávky komunistických
zbrani, převážně z Čes
koslovenska. Napětí me
zi Arabskou ligou a Israelem se nebezpečně zhor
šilo a komunistický vliv
ná Středním východě se
zvětšil.
V Jihoafrické unii po
kračuje rasistická čin
nost vlády. Nový mi
nisterský předseda Stryjdom dobiji
poslední
zbytky demokracie. Pou
ta s britským společen
stvím národů slábnou.

politiky se bohužel nic
nezměnilo: Sovětský
Churchílí kdysi označil atomovou bombu za nejjistejsí zámku mim? jakou kdy lidstvo mělo*
svaz si podržel iniciati Uplynulý rok mu dal za pravdu. Ničivá kapacita nejnovějších vodíkových bomb dosáhla stadia, i
vu, Na krátkou dobu se kdy možnost zničení celé
ávílisace přestává být lamasií. Vseobecne uznám této skutečnosti
zdálo, že jí konečné pře bylo jedním z důležitých znaků Letošního roku. Na Zapadé prořidly siky posledních zastanců
jímají západní demokra preventivní války- Na Východe byla myšlenka útočné války odložena až do doby, kdy by snad
cie. Rovnováha sil se Západ sám odložil svůj atomový štít. Vysoká politika i vojenská strategie obou stran přehodily
naklonila jejích směrem výhybku na novou kolej atomového véku. Rozpačitý mír byl zachován, ale studená válka pokra
a Sovětský svaz prochá čuje.
zel vlnou vnitřních potí
ží. Příležitost 1. diplo došlo v SSSR. Stalinův nápravě dosud nedošlo. lo. Důvodem hvL odváž mezí jiným také v Česko
Malen- Komunisté se snaží in ný postoj
antíkomu- slovensku.
matické ofensivé byla {první• nástupce
S »» ’
' ti
Afrika
ztracena ženevskou k n- kov oy: resjgnovan a filtrovat vládu pomoc: nistických delegátů, kte
íe:erjci ’ na vrcholku . nahrazen dvojící Chruš- Nenniho soupumickvch rý nevyvážila ani mra
Ohniskem nepokojů
Sovéry o!-a:nžité využi cev-Bulganín, která sym- socialistů, zatím bez ů- venči
prokomunistická byly francouzské kolo
ly klamného uvolnění bolísuje dva zdroje síly spéchu.
pile Pandita Nehru.
nie na severu. V TunJugoslávie normalisonapét í a zaznamenaly v Sovětském svazu: stra
Indie uvítala koncem nisu došlo sice k určité
důležité úspěchy v Asií nu a armádu. Zasedání vala styky se Sovětským roku nadšeně návštěvu mu narovnáni- ale nepo
a na Středním východě. Nejvyššího sovětu. k svazem. Chruščev a Bul- Chruščeva s Bulgani- koje v Alžirsku a Ma
Konec roku je zastihl němuž má dojít ještě ganin navštívili Běle nem. Pandit Nehtu byl roku vyústily v krve
znovu ve .ýhodném po tento měsíc, může při hrad, Tito Moskvu. Ju před tím v Moskvě a prolití mimořádných roznést nové změny.
goslávská spolehlivost je
stavení.
V Anglií odešel stát
hlediska západního
NACISTÉ A DEMOKRATÉ V ZÁPADNÍM NĚMECKU
Dnešní situace není
ník - velikán Winston světa čírn dál tím po
horší, než byla před ro
Churchill. Přišel Eden, chybnější.
kem. Ale také o nic
ale nevyhnutelný roz
írpší, Ignorance velké
Amerika
pad impéria pokračoval.
části svobodného světa
Často si klademe otázku, zdali po odchodu osmdesátiletého Konráda
Nejvýznamnější
udá
Největší trhlina se uká
který odmítá z pohodl
Adenaucra
z politiky nepřijdou zase v Západním Německu ke slovu na.
zala na Cypru a bylo losti v USA byla nemoc
nosti vidět, v jak bez
čisté. Abychom si to mohli odpovědět, pokusme se zjistit na několika pří
presidenta
Eiscnhowera,
mnoho jiných.
prostředním
nebezpečí
kladech z poslední doby, jak dnes západní Němci smýšlejí.
Francie, spojenec za ' ttrá téměř vyloučila
se ocitl, zůstává násil
jeho
kandidaturu
v
kanálem, jc na tom ne
Sársko
literatury. Jedno z nich Ambergu jistého generá
nější zbraní komunismu.
poměrně hůře. Plán Ev příštích prcsidentských
vydalo dokonce znova la SS a jeho společníky,
Nuže
je
pravda,
že
Komunisté vědí, co chtě
ropského společenství se ’. olbách. S největší pravultranacisticky
štvavou kteří dali v posledních
německé
strany
Sárska
ji. Svobodní lidé tápou
rozbil na její tvrdošíj c ěpodobností to znameknihu "Das Volk ohne dnech války nesmyslně
a jenom uhýbají útokům
návrat demokratů vedly kampaň proti tak R a u m ” (Národ bez
nost* a byl na rychlo i á
postřílet řadu nevinných
nepřítele. Jejich morálka
do
Bíiého
domů.
zvanému
' evropskému prostoru).
nabraz n podřadnou náobčanů. Všichni obžalo
je nahlodána. Cilcm je
V Argentině byl ko- statutu” dost neurvale
1 ražbou. Vláda reformá
vaní byli osvobozeni.
Ale
když
dotyčný
vy

klid, za který jsou často
tora Mendes-France by : cčně svržen diktátor a že někteří jejich vůdci davatel přišel s touto
Rozsudek vyvolal ta
ochotni platit nepřimě
la poražena, vnitřní hni 1 erón.
jako třeba svobodný de literaturou
na letošní kový rozruch, že se pro
řenou cenu.
loba pokračuje, ze zá
Do jaké míry se tím mokrat Schneider, máji frankfurtský knižní ve ti němu oficiálně posta
Z jednoho jediného mořských držav létají ; yřešily argentinské po
nacistickou minulost.
letrh, popadli ostatní vila i celá bavorská vlá
důvodu není situace tak třísky.
tíže, není zatím jasné.
Je také pravda, že až vystavovatelé celý jeho da. V druhé instanci to
úplně zoufalá, jako to
Německo zůstalo roz
do léta letošního roku stánck i s knihami a s už bezpochyby dopadne
Asie
mu bylo v době nacistic děleno. Dr. Adcnauer
postupovaly francouzské pomocí diváků jej vy jinak.
Komunistická
Čína
kého nebezpečí. Tim dů přivezl z Moskvy slib
a Hoffmannovy sárské nesli na čerstvý vzduch.
Je také nutno přiznat,
vodem jsou Spojené stá propuštěni válečných za . ískala ostrovy Tačen, úřady proti těmto stra
... v tisku . ..
že mezi hlučně oslavova
ty americké. Jejich re- jatců, za který zaplatil I terč nacionalisté vy- nám
ještě
neurvaleji
1 lidili bez boje po doJestliže dnes v Ně nými navrátilci ze so
akce 11a sovětskou agre navázáním
diplomatic
(nedovolily jim činnost)
1
iluvě
Spojených
států.
mecku
vychází několik větského zajeti bylo ně
si se nám zdá často ne kých styků se Sovětským
a že dr. Schneider sc
Útok
na
Quemoy
a
Matnconacistických
časopi kolik ryzích válečných
ohrabaná a pomalá. Rá svazem. Pouta k Západu
může taky vydávat za
di bychom také viděli, zůstala jeho zásluhou : i byl zatím odložen. oběť nacistické perseku- sů, pak jen proto, že zločinců.
Ale jeden z nich, lé
kdyby . • už přešlo od neporušena. Obavu pů I Jvnitř Číny přikročili ce, protože hájil před je udržují naživu štědré
pouhého reagováni k sa sobí Aden.auerův zdra pckinšti komunisté k ag- soudem židovské klient' subvence východoněmec kař. který proslul po
kusy na vězních v Osmostatným akcím. Ale ví tm stav a otázka jeho irni kolektivisaci po so- t upadl proto u Hidera kých komuni tu.
t irském vzoru.
Když Matúši Černí věnčn, i. byl už. v polo
konec hrnců nesmíme nástupe *.
v nemilost.
Ngo Dinh Diem ukovi vybuchl na |edné vině li .top.-.du zatčen a
přehlížet nesnadnost si
V kalendáři Rakouska
tuace,
nevyhnut 'lnou bude rok 1955 zazname pevnil svou posici v Již- Neonacisté v politice... mnichovské poště v ru půjde před soud.
Je rovněž pravda, že kou baliček s pekelným
pomalost
demokracie nán červeně. Cesta i:n Vietnamu. Po poPro a proti
vzbouřcneckých svobodní demokrate strojem a při tom při
tváři v tvář diktatuře a vládni delegace do . ižce
Myslím, že všechny
komplikovanost vztahů Moskvy skončila podep- ’kt přikročil k plcbis- jmenovali nedávno na šlo lt úrazu několik
tyhle
příklady vedou k
k evropským spojencům. sánim mírové smlouvy ‘ tu. ktervm sesadil cí- misto ministra osvětv v Němců, spustily mnohé
tomuto závěru: nacis
Dolním
Sasku
neona:
aře
Bao
Daie.
Vietnam
listy
nevraživou
kampaň
Jisté je. že v době na za cenu neutralisace ze
ti v Německu nevymřeli
cistické hrozby nebyl v mě. Okupační armády e stal republikou a cistu Schluetera. V zá proti všem exulantským
Diem jeiim prvním pre- pětí se však preti tomu organisacim. Ale když ani neončmčlí, ale de
táboře demokracie nikdo, odtáhly.
: identem s tcinéř diktá- vzbouřila notná část ve sudetští Němci rozdá- mokraté -e už nedají tak
kdo rozeznal nadcháze
Situace Itálie se od
t irskou moci. Vietminh řejného míněni (mimo v-.li na koncertech České lehko ukříčet ani okla
jící nebezpečí tak jasně smrti
De
Gaspcriho
letáky o mat.
jako dnes Američané. soustavně zhoršuje roz- ■ a severu žádal prove jmé i celá universita v f.iharmonie
/• - Adcnauer odcidc.
Nikdo také nevládl ta štépenostt ksesťansko - deni voleb, jak je za Goettingen se studenty zvěrstvech v roce 1945,
učilo ženevské primé- i profesory) a že svo připomněl jim mnichov /"stanou pořád ještě mi
kovou silou.
demokratické stranv. Po
"i. Diem odmítl. Situace bodni demokraté muse ský ”Sueddeittsche Zei- liony občanů, kteří volí
Evropa
Scelbov: přišel Segni,
X ietnamu je stále kri li svého chráněnce po tung". že by tedy ně jeho demokracii křes
K velkým změnám ale k nějaké skutečno
třech tvdnech odvolat. mečtí umělci nesměli už ťanskou a Ollenhauetická.
WARBURTON HOUSE - WARBURTON. VIC.
nikdy vystupovat vlastně revu demokracii sociál
.... v kultuře . . .
X Bandungu v Indot e I ef o n 1 2
•■esii došlo k historické
V Německu dnes za v žádné evropské zemi ní, která je v tomhle
Vám nabízí prvotřídní pobyt v krásné krajině
Xtroasijske konferenci. se existují nakladatel
... a v soudnictví.. .
ohledu ještě úzkostli
v zimě i v letě, u řeky, vlastni tennis.
Komunisté nebyli tak ství. která se specialisuii
Nedávno soudila Do vější než. vládní koalice.
T é i jen w e e k - e n d ,
úspěšní, jak se očekává- r.a vydávání nacistické rota v bavorském městě
J. L. Mnichov

JEN CO JE PRAV D A

19. 12. 1955

HLAS

Dr. Juraj Slávik

DOMOVA

-7-

MOJA PAMÄŤ - ŽIVÁ KNIHA

Rumunom povalil Tisza určitě výhody, ked' však
posl. Juriga žiadal to isté pře Slovákov, strhol sa
v parlamente hrozný kravál. Na memorandum
ziadajúce slovenské školy, ministerský předseda
ani neodpovedal.
Niektori slovenski politici, na čele Milan Hodža,
dufelí že vláda následníka trónu, nepriateťa Ma
ďarův, přinese nápravu. Hodža bol častým
návštevnfeom na Belvedere a na Konopišti. Sa
rajevo však zničilo tuto nádej a v "Národných
novinách” Hodža označil rúto událost' za pohromu
Dr. Slávik sa právom domnieva že toto obdobie
VeáTa právnického studia na peštianskej uni pře Slovákov.
Dr. Slávik vtedy už vojančil v Bratislavě u ”peby mohlo zaujímat’ mladšíu generáciu. Veď len verzitě mohol potom zblízka sledovat' politický
historici poznajú tieto události ktoré sa odehrávaly vývin Uhorska. Hrstka slovenských posiancov tam károv”. Zásobovací oddiel. v ktorom dr. Slávik
před 40 rokmi! Zvlášť tu v exile je takéto čitanie vtedy máme bojovala proti maďarskému šovinizmu. služil, ostal za vojny v zázemí, za ruskou a potom
vítaným. Pútavo písaná kniha obnovuje spomienky Slávik a iní slovenská študenti sledovali horlivo taliánskou frontou. Až pozdejšie začaly prenikať
na domov a poučuje o dějinách. Žívá osobná nóta, boj o zavedeme všeobecného hlasovacieho práva v chýrv o zahraničnom odboji. Vtedy už slúžil v
hlavně v prvej části, zpestřuje celkový obraz, do Uhersku proti ktorému sa pochopitelné bránila Budapešti. Autor dobré zachycuje náladu občianvládnuca klika. Proti nej bojovali nejaktívnejšie stva v tomto čase: armády Rakúska stoja hlboko
dávej úc mu autentičností.
Slávik pochádza zo starej národne-uvedomelej Rumuni a Juhosiovama, kým slovenskí poslanci i.a nepriateťskont území, kým dontáca fronta sa
slovenskej rodiny. Spolu s niekoVkýrni inými niekedy neuspokojili horlivých mládencov na tri rozkládá. Poslechly boj o slobodu začina opnovenínt
parlamentného života v roku 1917, V liberálnejšom
rodinami tvořili Slávíkovci '/tedy elitu Slovákov. bune.
V Paříži sa stretol s prof Pražákom a s inými Rakúsku českí poslanci v Rišskej Radě už nezaFara na Dobronivej, kde působil otec, bola stře
diskem společenského a národného života kraja. Čechmi. Tieto styky obnovil na Luhačovických tajujú žiadosť o samostatný štát Čechov i Slo
Predplácali si vsetky slovenské a české časopisy. poradách, kde sa zástupcovia inteligencie oboch vákov. V Uhorsku panuje teror do posledního
Sk dra idylicky popisuje autor prázdniny na národov radili o užšej kultumej a hospodárskej okamihu.
Následkom českého vyhlášenia volajú Maďaři
Dobřenivej: výlety slovenských spolkov, archeolo spolupráci. Slovákom išlo hlavně o štúdium na
gické výpravy s otcem, každoročně martinské českých školách a o investiciu českého kapitálu na poplach. Slováci majú poslat' k Tiszovi depuslávnosti, kde sa šišla celá slovenská inteligencia. na Slovensku. Maďaři proti tomu ovšem protesto táciu věrnosti uhorskému Státu. Rušné zasadanie
Už vtedy prispieval Slávik do "Národných novin" vali. 1913 přerušili martinské slávnosti a vypove- Národnej strany pokládá takýto krok za zradu.
Dvoch vyslancov Tisza nepřijímá. 1. mája 1918
kde i uveřejnil v mnohých pokračovaniach dojmy dali českých a polských hosťov.
Nový volebný zákon uhorský parlament konečne formuluje Šrobár v Mikuláši žiadosť Slovákov o
z cesty do Ženevy na ktorej odbočil na Brač, len
aby sa dozvěděl že Kukučín právě odcestoval do schválil avšak s toťkými reštrikciami že zas len sebaurčovacie právo. Pražských divadelných slávzaručil umelu převahu Maďarov nad "menšinami”. ností sa zúčastňuje slovenská delegácia, na čele
Ameriky.
s Hviezdoslavqnt, lctorí je unášený nadšením. Ma| ďarské súdne pokračovanie proti němu, alebo
AMERICKÁ STUDIE O KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU
rozpustenio slovenského shromáždenia eštc v septembri.nemóžu zastavit’ lavinu. Sám Hlinka sa vy
Skillingova studie se ..Americká floridská universita vydává čtvrtletní Předposlední ' kapitola slovuje energicky pre spojenie s Čechnti.
V týchto dňoch je dr. Slávik členom zasadnutia
dčlí na několik částí. revui ”The Journal of Folltics”. V jejím 3. čísle pojednává o Slovácích v
Národnej strany v Budapešti, v ktorom sa rozho
První se zabývá způso tohoto roku otiskuje studii H. Gordona Sklllinga jednotném státě Čechů a duje
utvorenie Slovenskej národnej rady, koalíciou
bem, jakým komunistic pod názvem "Czechoslovakia: Government in Com- Slováků a o postavení so stranou 1’udovou a soc.-dem., aby bol celý ná
ká strana řídí činnost čes munist Ilands”.
sboru pověřenců, zatím rod v kritickom momente jednotný a připravený.
koslovenské vlády a jak sednictví různých státních slušnosti poslanců k stí co poslední popisuje Poslanec Juriga sa lúči s maďarským parlamentem.
uplatňuje svoji generál výborů nebo plánovacích novým politickým stra funkce a administrativní Zběsilé výstupy ho nevedia umlčit’. Avšak až po 2
ní Unií v českosloven úřadů, jejichž úkolem je nám (bohužel poslední úkoly národních výborů. mesiacoch, 30. októbra, dochádza v Martine po
Skillingova studie je bo
koordinovat činnost jed
sporoch, k prvému zasadnutiu rady. Jc to
ských úřadech.
jsou z roku 1952) a zmi hatě dokumentováno jak dlhých
velký deň na ktorý čakal národ tak dlho: vyhláV druhé části si všímá notlivých ministerstev
ňuje se o praksi jmeno citáty z komunistických senie odtrhnutia sa od Uhorska a pripojenia k
Samostatná kapitola je
postavení
českosloven
ských presidentů před ko věnována československé vání, výměny, odvolání publikací, tak z materiá novému československému Státu.
munistickým pučem a po mu "parlamentu bez opo- a zmizení jednotlivých lu který vydal Výbor pro
Toto objektivně a jasnou rečou písané dielo by
svobodnou Evropu. -pt- málo zaujímat’ široký kruh čitatel’ov.
něm. Dochází k závěru, sice”. Uvádí číslice při poslanců.
H. Stáván
že tradice silných presi
dentů v Československu
z doby předmnichovské
byla příliš silná i pro ko
munistickou stranu, kte
rá proto spojila funkci
presidenta s funkcí před
prve nedávno, zase jako Hrubin, v rámci plá
Básník Vladimír Holan, jeden ze slavného
sedy strany.
Činnost a úkoly jed souhvězdí tří velkých H (Halas, Hrubin, Holan),
nované kulturní oblevy, a to, do třetice jako
notlivých členů vlády se nedávno dožil padesáti let- Jako každý dobrý
Hrubin, sbírkou veršů pro děti, nazvanou 'Bashirln li Je pod pojem
jaja . Hle, jak básník zmoudřel:
"správní rady". Rozezná básník napsal si životopis sám ve svém díle.
Před válkou se představil jako svérázný alchy
vá "silnější” posice jed
”Však knížky, ty dál zůstávají,
notlivých resortních mi mista slova a básnického obrazu:
ty dobré ničí každé zlo.
nistrů a dočasná před”C'odial’ to viacej myslím na rodný kraj, na rodičovský dom, na rodná obec, na mladost na minulost’ - na tých čo sů doma, i na tých z nich, ktorí sů vo vážen iach a v nebezpečí...."
Týrnito slovami zahajuje dr. Slávik prvý svázok svojic-h pamatí, v ktorom opisuje obdobie 1890
- 1918.
Má to byť iba úvod k velkému dielu siahajúeom až po přítomnost. Autor musel váčšinou
spoliehať na znamenitá paměť, nakolko za války prišíel o celý osobný archív. Jedinými po
můckami mu boly staré časopisy v ktorých si ověřil rozličné podrobnosti a data. Celé rozprávanie možno rozdělit’ na osobné spomienky, zážitky a na politické dějiny posiedných rokov
Rakúska - Uherska.

Básníkův vlastní portrét

Evropské lahůdkářství
EDA SLATIN
31, Glenhuntly Rd.,

ELSTERNWICK, VIC.
( u nádraží )
Tel.: LF 8279

1 Parní lázeň, masáž,
horské slunce
pro pány a dámy
* SAUNA **
4. patro Manchester
Unity Bldg.
93 Swanston St.,

Mclbourne- C. 1.
Dle telef. dohody'
C 47S2
Ma j. Luděk Horák

” Ó kniho, napětí a tlaku ! Ano,
neslyším, neslyšíš.
Vnitřní vedeni zpřetrháno,
je zpřetrháno již.
...................... Havran klova
sraz vykřičníků, jež tě vznčcují ..."
(Kameni, přicházíš .... .1937)
Po roce 1945 byl Holan jedním z mnohých,
kteří se nedočkavě opíjeli nastávající družbou
se Sověty:
'Mam děkovat ... A hlas se chvěje .. .
Chvěje se ale úžasem.
který, ač nebyl bez naděje.
Přec jenom žasne: přišli sem!
Přišli sem všichni, všichni, v které
věřil náš jazyk v hloubi šeré.
přišel Alešův maladěc!”
(Dik Sovětskému svazu - 1945)
Po únoru 1°4S Holan zmlkl - podobně jako
jiný zpražený sovětomilec Hrubin. Ozval se te-

Dítě chce ještě zůstat v ráji
a proto knížky zůstávají
a posiluji, když je mdlo.
Kačenka dneska řekla tiše:
Básník jc tedy ten, kdo píše,
aby to pevné drželo ....
Jc tomu tak, ó Bajajo ?”
Kdo by si snad nebyl jist pravým smyslem této
montáže, ať si přečte tento úryvek Holanova
rozhovoru s redaktorem Z. K. Slabým:
A co období vaší poesie po druhé světové
válce ? ”
Budu upřímný . ■ .Vždyť osvobození Sovětským
svazem - to byla víra mnoha a mnoha lidí A
já jsem tu lásku k Rusku prožíval léta. Musil
jsem ji vyzpívat. ”

Vladimír Holan

"Dik. Sovětskému
svazu......... ”

A vaše další tvorba ? ”
Již léta píšu lyriku, ale vlastně víc pro sebe.
Píšu, a je toho dost...” (Nový život, č.9, 1955).

jes
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DOMOVA

STOUPÁME VZHŮRU
EVA SLAVÍČKOVA — MEDKOVÁ
Vydáváme se na cestu. Taťka, pes a já. Venku je mlha, kterou proniká
podzimní slunce, je to tajemný závoj, do nehoř se bs-í a skrývají všecky
věci kolem. Domy vypadají, jako by neměly střech. Stromy mizejí a
jen obrysy jejich větví se vzpínají a hadovité vinou v našedlé záři pod
zimních mlh.
Vycházíme, je chladne, můj otec si ohrnuje límec u kabátu, zastrčí si
ruce do kapes černého zimníku. Jdu vedle a jsem velmi šťastna, snad
ani nevím, jak jsem šťastna. Pes pobíhá a na jeho chlupatých zádech se
usazuje mlha v droboučkých krůpějích.

Nevánoční povídám
Vašek, jehož bratr kdysi utíkal s tlumokem na
zádech šumavskými lesy a skončil někde v Austrá
lii, přitiskl v Písku, Třebíči a Košicích hlavu k
studenému oknu. Závan severáku zabubnoval déšť
proti jeho tváři. Díval se upřené do štědrovečerní
noci, ale neviděl. Snil o zemi na druhém konci svě
ta, kde vánoce isou vánoce - , nic není všední,
všechno záhadně romantické. Snil o zemi, do níž
se dostal jejích Pepík..........
I
Nocí zní čarovná melodie ckád, 'kořicovnlky vo
ní vánočné, na světélkující hladině moře kolébají
se koráby i: nákladem z dalekých krajů. Ukulele
lká tmou pomerančových hájů svou tesklivou pí
seň, noc .álá
nnbi září Jižní kříž. Kennst du
das Band. v/o dř Zitronen bluehen? Fluoreskující
rybky z neznámých hloubek : ’-ítí ve vlnách oceánu
jako tisíce svíček a prskavek ohromného vánočního
í tromu ... .Na .stožáru vlaje vlajka, dnrs v noci
odpluje loď .... Z katedrál, kostelů, kaplí a přijí
mačů duní varhany, hlaholí zvony a vánoční písně. .
A palmy šumí . .Ten Pepík si to doved vybrat . ..
II
...Pepík si v Brisbane, Adclaíde, Perthu, Sydney
a Melbourne po stodvacáté setřel s obličeje potoky
potu a napil se zteplalého piva. V koutě stál
výsměch jehličnatého stromku, ověšený čokoládou,
u světla bzučely dvě masařky s velkými břichy.
Z radla zněla píseň o "vánocích bílých" a nevánoční
hlas vychvaloval kvality prvotřídních pilulek
doktora McKenzieho, zvaných "menthoids”, pře
vratný to vynález v boji s podágrou.
Pepík si rozplácl na krku komára a otočil knoflí
kem u radia. "Jingle bells, jingle bells...”, ba
soval jednotkový "Fnther Christmas" z jednotko
vého obchodu v City. "... Fine wine Tintarra .... ”
přidal se k štědrovečernímu rozjímání další hlas
s neuvěřitelně idiotským přízvukem. "Don’t argue",
hádal se Jiný, "Pincapple ham is tlie best ham!"
"...Jingle bells ..Fine wine Tintarra.. Jingle
bells, jingle bells . . . "Pepíkovi se vybavil neucti
vý rým, vyskočil a zavřel rádio s temným za
mumláním..
Vytáni okno a vyklonil re ven. Noc sálala pro
tivným vedrem, od palmy před domem se přihnal
roj komárů, cikú Iv příšer íč řvalv n horký severní
vítr spaloval tváře. Pepík zavřel křečovitě oči a
začni namáhavě přivolávat minulost... Vítr po
maloučku ztrácel horkost, zvlažněl, začínal chladit.
Jedna ... dvě ... tři sněhové vločky dosedly na
rozpálené čelo. Pepík snil...................
lil
.... Že se narodil Spasitel . . Z katedrál, koste
lů, kaplí a přijímačů . , Pepík se zastavil, jak mu
to pod nohama chrupalo. Zvedl hlavu. Kolem po
uliční lampy svítila svatozář. Jedna, dva. tři...
deset. . . sto vloček dosedalo a hladilo jeho tváře.
Ve tmě se rýsovaly sněhem bachraté střechy
domků jako zbělelé hlavičky buclatých hřibů,. . .
Syn boží a syp člověka ... Pokoj a mír. Doma čeká
zářící strom a ještě zářivější oči těch, kteří da
rovali. protože je o tolik radostnější dávat než
přijímat. Za městem i za vesnicí jsou zasněžené
pláně a sněhem obtížené smrky a jedle... Že se
narodil .. . Pokoj a mír ... Hlahol zvonů a duněni
varhan .. Pokoj a mír ...
Pepík neslyšel cikády a necítil horký vítr....
IV
.... Vašek se v Pardubicích, Olomouci a Pezinoku
s trhnutím probudil, jak jim zalomcovala zima.
Pokračování na str. 9

Cesta, kterou jdeme,
není schůdná. Stoupá
úzkými uličkami, vine se
po úpatích zelených strá
ní, ztrácí se v houštinách
parků, vede nás s míst
tajemných na místa ješ
tě tajemnější, až stane
me na nádvoří pražského
hradu. Tak divné zde
zní naše opuštěné kroky,
jako by umíráčkem zvo
nily v tichu, které se po
nurým. večerním svitem
sklání nad minulostí dnů.
Chodí me a mlčíme, můj
5tec, pes a já. Z mlh
vyrůstají svatovítské ve
le, a ta nejpodivuhodnějších z nich, zářící mělěnkou, vzácnou zeleni,
přitahuje zraky méhc
itce, který se pojednou
z tichého, pozorujícího
člověka proměňuje ve
vodopád vroucích slov o
tom všem, jak to zde
kdysi vypadalo a jak ne
smrtelné je uměni, jež
toto vše vytvořilo.

Hrad se kolem mne
točí a točí. Nádvoří se
míhají,
vysoké
věže
chrámu jako by se na
kláněly, vrány přeletu
jící
šedivou
rouškou
mLhv sem a tam příšerně
krákorají, ticho nad pohutnvmi
stavbami je
hluboké jako jícen krá
teru. Nevíš, co bude za
chvíli, nevis- jak v příš
tím okamžiku promluví
hlas těchto kamenných
úst.
A pak již není pojed
nou nic. Jest jen chrám
sv. Víta a královské ná
dvoří, v jehož klíně sto
jí nejkrásnější katedrá
la. Pak už není nic, ani
město pod oblouky je
jich gotických pilířů,
žádný zvuk nerozetne
ticho staletí, pak už jest
jen duch těchto posvát
ných míst, který našel v
duši mého otce právě
toho, jehož mu bylo za-

VÁNOCE

potrfebí, stavitele chramu, jehož věže se do
týkají až božího trůnu
a jehož stupně vedou od
pozemských,
neschudr.vch cest do modrého,
bezedného prostoru ne
bes. kde sviti zelená a
zlata svatovítská věž.
A tak stávali v rohu
královského nádvoří na
proti starobylé věži a
rozestavenému lešení ti
to tři nepatrní tvorově.
Ale dodnes záři nad pomíjejícností
všedních
dnů nesmrtelný obraz
mého otce, který se tehdy
počal v jeho duši zvedat
z kamene, lešení a klád
jako veliký, přečistý sen
božího stvoření.
Domů jsme putovávali v družných a pros
tých rozhovorech, kde

se dětská duše ptala a
ta veliká, ta jemná duše
umělcova ji odpovídala.
Bylo to tak hezké, až
žalno vzpomínat. Ces
tou se táta zastavil ně
kde pro uzená kolínka,
neboť dobří lidé a uměl
ci, jako velicí svati, ni
kdy nepohrdají prostý
mi dary tohoto světa.
Netváří se
vznešeně,
ale upřímné se radují
z každého sousta božího
daru. Přicházeli jsme do-

JANA

Strůmek se pro mne nestrojil nikdy, ale měli
jsme jesle. Papírové, dosti veliké, že by pokryly
stolek. Nahoře nad skalou Betlem, se zcela ev
ropskými ovšem domy a věžemi, pak cestičky
po skále a dole chlév se svátými figurkami a na
prostranství venku pastuchové, nesoucí dárky,
i někde nějaká pasoucí se ovečka - i kousek skla
c tu leskl stranou a pod nim na žlutém písku
Ivě bělounké, vápenné rybky ■ rybr.ík! Nové jsem
v jesle ovšeiů nepamatoval - Pánbůh ví, odkud
k nám přišly ■ byly pak už také zašlé, prachem
polepené ■ Ježíšek vypadal věru už jako hotový
mouřeninek ■ ale jaká to přece jen krása.
Přes léto a na podzim byly na půdě, před vátoccmi jc pak tatínek snesl, venku na průjezde
zfoukal, oklepal, a hned nato začlv správky. Ty
se děly ale na moje prosby vždycky jen za poledne, když jsem byl ze školy doma. Starý mech
se odhodil k pecí a naložil všude čerstvý. Na
tnděla "gloria ’ udělala se nová, sněhobílá pauka. X cnočky, berani a jiné daiy na ramenou
pastuchů se pěkně narovnaly a třeba i nažehlily.
•X kde které dobrý venkov an nebvl na nohou
■iz dost: pevný, podlepdo se mu nové placatéšpičaté dřiko. - X sude po stole plno zajímavých
titérek - od kamen šířil se zapach vařícího se
klihu . . . . . rozkoš!
Konečně byly jesle upravenv. Vyklečel jsem
na židli před nimi, opřen o prádelník, na němž
stály, a mlčky jsem se díval. Mech voněl. Z ”vo-

mů, kde pod zeleným,
porcelánovým stínidlem
petrolejové lampy nám
tatínek po večeři četl o
Štědrém dni, který již,
již byl za dveřmi:
Toč se a vrč můj ko
lovrátku, — ejhle ad
ventu již na krátku — a
blízko, blizoučko Štědrý
den. •
Kytice od Karla Jaro
míra Erbena byla naši
dětskou četbou a mne
provází od dětských let
celým životem. Byly to
dlouhé večery, kdy nám
tatínek předčítal drama
ticky a barevně, a někdy
tak, že nám až mráz po
zádech přecházel, Vod
níka, Svatební košili, Záhořovo lože, Štědrý den
a tlumočil s ní celým
svým srdcem, abychom
na ni nikdy nezapomně
li.
Z knihy Vzpomínám
na Antonína Slavíčka.

NERUDY

dy” zrovna jako by vanul letní chládek. Pastuchové vyprávěli. Ovečky se nechaly hladit. A
ze svatě rodiny šla na
mne taková posvátná
hrůza.........

A když nadešel večer - "Tatínku, já si vezmu
trochu lampičku ■ jenom trochu!” a směl jsem
se stolu vzít 'noční lampičku”, jež svítila ke
všemu a všechném, a postavit si ji na prádelník.
Nerozlila se z ní po jeslích sice žádná záplava
světla, ale zato bylo po nich více tajuplných stí
nů a dumavých koutku
jako by byl ve všech
těch postavičkách vzbudil se teď skutečný život. ..
Pojednou jsem to ale už. nemohl vydržet a
spustil jsem vroucně a zbožné:

Ejhle, co to v Betle mé,
zdá se. že tam něco je - ”
Drž hubu! zaznělo to od okna. "Zrovna do
uši to řeže! A pomalu, volně začal tatínek krás
ným svým tenorem - ach. žc mi ho nezůstavil! sám; Ejhle, co to-.-.-.-. Z počátku jsem přizvu
koval jen ostýchavé, ale když, došlo na "Lukši,
kop. hop hopl”, už jsem dostával kuráž, a když
přišlo:

Zlosti bych se hned rozpuk’:
kde je Ferda malej kluk?”
už jsem zrovna vřískal - vždyť byl Ferda také
kluk šenkýřův vedle a já už ho po čtrnáct dni
všude obskakoval a dráždil tím "Ferda, malej
kluk . . .. ”

19. 12. 1955

HLAS

DOMOVA

-9-

Vánoční tradice
ZDENĚK

Nevánoční

porostem a pak vyšli na
holou pláň. "Vidíš tam
ten křivý strom, co jsme
šli okolo ?”, zaradoval
se Milan. Přišli jsme ke
stromu, od stromu ke
skále, kterou jsme také
poznali, od skály k dal
ším stromům. Šli jsme
hodinu, dvě, měli jsme
žízeň.
Nějakou dobu
jsme vůbec nemluvili.
Pak při malém odpočin
ku pod keřem jsem si
nahlas vzpomněl, jak
se kdysi na Štědrý den
zřítilo na Šumavě le
tadlo a jak při tom za
hynulo asi třicet lidi.
Tahle vzpomínka byla
signálem, abychom si už
neskrývali, v jaké jsme
situaci. Zabloudit v Se
verním teritoriu zname
ná ze tří čtvrtin jistou
smrt hladem a žizní. Pře
ce jsme ale šli dál. Totiž
jestli jsme šli dál a nebo
bloudili dokola, dodnes
neviní. Vím jen, že se se
tmělo a prudce ochladi
lo. Najednou byla tako
vá tma, že se nedal udě
lat ani krok. Oba jsme
byli hrozně
unaveni.
Praštil jsem sebou na
malý kopeček a zavřel
oři. Jak dlouho jsem le
žel, nevím. Probudily
mne Milanovy výkřiky:
” Oheň ! Oheň ! ” Ani
jsem se neotočil. Úpal.

povídání

Pokračováni se str. S
.
.
Venku byla vlhká, studená noc. Po cestě domu
zapadl do bláta a nabral si do bot. Ponožky ležely
na stydnoucích kamnech, v koutě stála krásná
jedle, plná papírových ozdob. Z radia hřměl sbor
Rudého praporu. Vašek prohrábl v kamnech uhlí
ky. přiložil lopatku, zaklel a změnil stanici. Hlasatel oznamoval, že se hornici na Ostravsku vzdali
dobrovolně oslav "Dědy Mráze" a místo toho na
kopají při štědrovečerní směně tuny uhlí jako vá
noční dar bratrskému Sovětskému svazu. A ašek
divoce zanadával a přejel po škále. Z rádia zaburácel sbor Rudého praporu. Nová stanice: ".. -na
Ostravsku se rozhodli nakopat..." Vašek se za
úpěním vyrval zástrčku z kontaktu.
Venku začalo znova pršet. Přitiskl hlavu k stu
denému oknu a pokoušel se vrátit za Pepíkem do
země, kde vánoce jsou' vánoce, nic není vsedni,
všechno záhadně romantické.................
V
.... Děda Mráz - Rudý- prapor ... Father Christmas - Dr. McKenzies Č.Ienthoids ...syn člově k a
-pokoj a miř......
Kadiík

Jaroslav Seifert

R.

Loňský Štědrý den nás zastihl asi 30 mil od Tennant Creeku v Se
verním teritoriu, kde jsme dolovali zlato. Roy odjel již před dvěma
dny na nákup jídla a hlavně pití, takže jsme v místě zůstali s Milanem
úplně sami. Široko daleko nebylo živé duše. Uvařil jesm snídani a začali
jsme být sentimentální. Milan prohlásil, že měl dosud vždycky na Štědrý
večer rybu a že bychom ji měli mít dnes také. Třeba jen docela malou,
třeba jen sousto, vždyť je to tradice! Zasmál jsem se jeho nápadu.
Milan však prohlásil, že mu náš zaměstnavatel Roy vyprávěl o dvou
potocích a jezírku mezi skalami, kde se prý celý rok drží voda. Není
to prý ani deset mil daleko. Tak jsem tedy přikývl.
Horko bylo hned po
ránu opravdu vánoční.
Červené skály před ná
mi svítily nad piskem a
chomáčky spálené trá
vy jako ohromné ohně.
Kolem dokola plochá
země, sem tam přiškrce
ný gumovník, skalka ne
bo keř . . .Prostor, který
působí až teskně, jak jc
veliký.
Šli jsme několik mil,
než jsme se dostali ke
kopcům. Tam někde me
zi nimi měly být oba po
toky. První jsme našli
dost snadno. Byla to ale
jen malá stružka a k to
mu ještě úplně vyschlá.
Dalo nám Jiráci najit
druhý potok, ale tam by
ly aspoň známky po vo
dě. I jezírko jsme našli,
a byla v něm voda. Kal
ná, nažloutlá a páchnou
cí, jak se Milan vyjádřil,
po rybách.
Nezdálo se mi to, ale
přece jsem také sedl k
prutu a čekal. Po několi
ka hodinách, když jsme
nic nechytili a ani rybu
nespatřili, nás to omrze
lo a vydali jsme se na
zpáteční cestu. ’’To ne
má cenu, jit podél poto
ka”, povídá Milan, "ten
kroutí. Když půjde
me rovně bušem, bude
me do pěti doma." Pro
dírali jsme se hustým

Novoroční píseň

halucinace, myslel jsem.
Milan se mnou neurvale
zalomcoval: "Koukej !”
Otočím se, hledím vyje
veně. Na mou duši, ně
jakých tři sta metrů od
nás hoři táborák.
Nevím, kde se v nás
sebralo tolik energie, že
jsme k ohni přimo le
těli. Oheň znamenal li
di, vodu, jídlo, bezpečí.
Kousek před ním jsme
se ale zastavili, podívali
se zaraženě na sebe a
pak koukali zpytavě na
černé tváře asi 20 na
hých domorodců, rozsazených kolem ohně. Je
jich ozářené zarostlé ob
ličej? vypadaly hrozivé.
Vrátila se nám ale úna
va a s ní apatie. Opatrně
jsme se přiblížili. "Do
you speak
English ?,
ptám se. Jeden mladší
vousáč přikývl Začali
jsme mu vypravovat, jak

Sněhem a hvězdami třpytivými
v půlnočním čase rozmezí
navracel jsem se pod bezy,
jež hřebnou teď pod okny mými.

jsme šli na ryby a za
bloudili, jak jsme rádi,
že jsme je našli, protože
nam jistě pomohou najit
cestu domů a daji nám
hlavně něco pit a jist.
Černý živě přikyvoval,
ale brzo bylo jasné, žc
nerozumí ani slovo. Při
šli jsme na spásný ná
pad: namalovat jim to
Malovali jsme do pisku
ryby, dům, stromy. Vo
du jsme neuměli, tak
jsme vyplazovali jazyk,
polykali, mlaskali. Do
morodci přihlíželi s vel
kým zájmem. Konečně
se jeden z nich usmál a
přinesl misku s vodou.

Byla špinavá, ale chut
nala jako nektar. Pak
nám ukázal abychom si
přisedli a za chvilku při
nesl jakousi kaši odpu
divého vzhledu. Pozdě
ji jsem se dozvěděl, žc
v ní byly asi larvy vel
kých mravenců. Hlad
isme měli příšerný, ale
to jsme jíst nemohli. Je
den z hostitelů poznal,
že nám nechutná. Za
čal se obřadně hrabat v
popelu a pak z něho vy
táhl něco dlouhého, ně
co jako uherský salám
nebo jako uzený úhoř.

A v oříšku jich černých poupat,
až, zimo, sc zas nachýlíš,
sukénky květů vidina již
ve vlahém slunci jara stoupat.

Jc půlnoc noci sněhobílé,
však ponocni už netroubí,
jen malostranská podloubí
výskají v noci rozmařile.

*

Hlas laskavý, jako by sváděl,
tu velí stanout, domove.
Šeptají vločky sněhové:
to jsi se letos nnvyvádél !

Vy,
hle,
A s
kde

které slyším za sklem spáti,
z jakých sc to vracím cest !
pláčem padám na pelest,
bych chtěl jednou umírati.

Mil an se dětinsky zara
doval: "Tak přece ry
ba !”
Domorodec nám kaž
dému ulomil kus. Voně
lo to nádherně, ale chut
nalo to trochu podivné.
Nemohl jsem přijít na
to, jaký jc to druh ryby.
Však ryb jc velká spou
sta a kdo ví, nedélá-li tu
příchuť voda z pouštních
louží. Byli jsme upro
střed jídla, když mne Mi-

MIKULÁŠSKÁ

lan chytil zděšeně za ru
ku. Oči měl vytřeštěny
a ukazoval na místo za
oheň. Plamínek tam ozá
řil dvě hadí hlavy a kus
žíhané hadí kůže.

o o o o
Letos zůstaneme
lanem na vánoce v
laidc. Na Štědrý

o
s Mi
Adcvečer

jsme si už zamluvili
dvojnásobnou
porci
kapra. Z tradice 1

NADÍLKA

EVA VRCHLICKÁ
Večer před svátým Mikulášem přišel tatínek velmi brzy domů a ta
juplně nám svěřoval, že zahlédl na schodech čerta. Čert mu prý kynul
rukou, zahihňal se a řekl: Servus, hudry, hudry. Obešla nás hrůza a
přála jsem si, aby ta nebeská návštěva už z?se byla pryč. Když prudce
zadrnčel zvonek v předsíni, div se mi srdce nezastavilo.
Ztmule a vážně veš.s
Mikuláš a anděl, a ba
bička a maminka se s
nimi srdečně vítaly, kdež
to tatínek se honil a rá
musil s čertem po všech
pokojích, až maminka
prohlásila, že si čert pří
liš dovoluje, a tu čert
odešel, zřejmě uražen.
Patrně si šel postěžovat
do kuchyně k pani Kli
kově, protože ta se pak
po celý večer chovala .<
tatínkovi a k mamince
nápadně odměřeně.
Mikuláš rozdílel dár
ky a přidával k nim dat
le. fíky a ořechy z koše,
který držel anděl. Napo
mínal nás jímá1. čin. la
hodně
jednotvárným
venským hlasem nikoli.

abychom sc polepšily,
nýbrž abychom zůstaly
tak hodně jako dosud a
poslouchaly babičky a
rodičů.
Anděl ani nepromlu
vil- ani se nepohnul.
Měl bílé šaty', skrze otvo
ry pro oči v jeho škra
bošce. poněkud nakřivo
nasazené,
zářily dvě
hvězdy a všecku jeho
majestátní postavu za
halovaly temně kaštano
vé -. lasy jako hedvábný
nlášť. Jakmile Mikuláš
s andělem chešli, přišly
tetič.cv Atiinka a Marinka. Tetický, tetický, vo
lala jsem zarmouceně,
proč jste nepřišly c chvi
linku dřív ?. Byly byste
vtdělv Mámláše. Právě

Patrné si je honem vy
půjčil, když k nám při
sel. Přece nemohl před
stoupit před tolik dam
bez kalhot. Ale Vrchlic
jsme se s ním setkaly pře ký, řekla maminka.
de dveřmi, ujišťovaly te
Hned po Mikuláši
tičky. A víš, tetičko vzala Klička uhel a v
Aninko, že měl Mikuláš kuchyni nad truhlíkem
docela tvůj hlas ? Anin- načmárala tolik čárek,
ka se zardéla. tvrdíc, že kolik dní ještě chybělo
má svátý Mikuláš jisté do
Štědrého
večera.
hlubší a krásnější hlas. Každého rána jsme se
Márir.ka stála nehnuté šly podívat, zdali už za
vedle ní a oči jí zářily. se zmizela čárka. Miladě
Tatínku, proč musí mít bylo jisté samozřejmé,
Mikuláš a anděl škra že ji smazala Klička,
bošku ? Protože . . .pro kdežto mné bylo samo
tože protahoval poněkud zřejmé, že ji přes noc
Vrchlický, protože jejich pohltil trochu příšerný,
tváře mají takovou záři, ale přátelský truhlík, ve
že bychom osleplí. A kterém, ostatně, podle
čert ? Ten je tak strašli všeho také mizely uply
vý, že by se ti udělalo nulé dny mezi uhlím.
špatně.
Bývaly pak asi spolu s
A tatínku, proč mél uhlím přikládány do ka
čert rvoie kalhotv? men, aby se uvařil oběd.
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DOMúVA

Vánoční anketa ”HIasu domova’’ podle osvědčených vzorů

TŘI NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KNIHY ROKU

19. 12. 1955

KAINOVO ZNAMENÍ

Jeden z kandidátů australské Labour Party
napadl v předvolební řeči v Qucenslandu vládu,
2. Slroupcžnický: Naši protože prý přijímá do Austrálie jako přistěho
Jak sí mnozí čtenáři jistě ještě z domova pamatují, bývala v "Lidov furianti
valce jenom antikomunisty. "Antikomunistieký”,
kách’’ slavná tradice. O vánocích se všichni naši slavní mužové- nebo 3. Shakespeare: Mnoho dodal, "znamená často aníidemokratický.” Kdy
bychom měli trpět nespavostí pro každý ne
aspoň ti, jež. za slavné o-važovala reclakse '"Lidových novin’’, zpovídali povyku pro nic
zvědavému publiku, co za ten boží rok nejzajímavějšího přečetli- V Pekelský, Vladimír, před smysl, 'který vypadne z australských politiků,
seda Českých federalístů dlouho bychom nevydrželi. Potíž je, že australští
exilu se ujala této tradice dnes už zaniklá "Skutečnost”.
a dorostenecký státník. labouristé nejsou sami v ztotožňování antikoRozhodli jsme se, že tuto tradici ještě jednou obnosíme.
munisinu s něčím nedemokratickým. Hořejší pří
Německo:
Podotýkáme výslovně, že:
1. Klicpera: Čech a Ně pad nám jenom připomněl skutečnost.
Antikomunisinus není sám o sobě žádná ctnost,
mec
příspěvky jsou přísně autentické,
to
jsme řekli několikráte. Nechápeme ale, že
2.
Jirásek:
V
cizích
služ

. nikoho jimi nemíníme urazit,
někteří demokraté pořád ještě nepřišli na to,
bách
nic jimi nemyslíme.
že to pro ně musí být úplná nutnost. Holubář
3. Gorkij: Na dně
Varujeme neméně výslovné, aby:
Peron, Juan, diktátor v. bude "antieokoliv” pokud to něco bude mít ve
svém programu vyhubení holubů. Jaký potom
nám byly prominuty eventuelní chyby v citaci autorů (měli jsme k v„ t. č. v Paraguayi:
disposici dvě historie literatury české - obojí v angličtině -: ta tlustá 1. Vavřincové: Eva tropí má byt pro, pána krále, vztah demokrata k
něčemu, co vytrhlo clo pole přesně proto, aby
končila Václavem Kosmákcm, v té tenké (vydané za druhé světové hlouposti
zničilo demokracii ?
2. Elstner: Tango Argen
války), byl jako poeta uveden i František Klátil),
Ztotožňováni antikomunismu s fašismem za
tino
tuto anketu brali naši čtenáři tak vážné, jako byla brána anketa ”LN”
3. Kravčenko: Zvolil vedli komunisté. To je konečně přirozené. Ne
přirozené je, že se k takovému nesmyslu přl(nebo aspoň jako každoroční příspěvek Jana Wericha; který za nej jsem svobodu
zajímavější knihu roku soustavně označoval "Dobrého vojáka Švejka”). Peroutka, Ferdinand, re , dalo tolik demokratických socialistů. Historie se
tu podivně opakuje s malou obměnou. V tři
daktor, USA:
Adenauer Konrád, dr., 3. Huxley: Raněný sle 1. Maurierová: Živá a 1. Graves: Já, Claudius cátých letech obviňovali příslušníci pravicových
stran socialisty z nedcmokratlčnosti a komu
spolkový kancléř, Západ potou
mrtvá
2. Machotka: Poučení z nismu pro jejich antifa.šismus. V letech padesá
ní Německo:
Faure, Edgar, po větší 2. Rice: New York vládne exilu
tých vypalují zase někteří socialisté Kainovo
1. Davenportová: Údolí část roku 1955 minister 3. Fallada: Občánku, a co
znamení
fašismu těm, kdo se "proviní" otevře
3.
Kaufmann-Hart:
Vese

rozhodnutí
ský předseda, Francie:
teď ?
ným
anti
komunismem.
le
se
točíme
dokola
2. Houghton: Hodiny bi 1. Jelínek: Zpěvy sladké Majer, Václav, předseda
Kde hledat důvody takového úkazu? Je prav
Prchala, Lev, generál v.
jí dvanáct
Francie
Čs. strany sociálně - de v. a předseda prchalov- da, že konservativní strany často ‘v.vtloukájty
3. Gallsworthy: Stařec a 2. Henriquez: Bez meče, mokratické,
USA:
ze svého antikomunismu přehnaný volební ka
ců. Velká Britanie:
smrt
bez štítu
pitál. Ale socialistické strany mohou za to v
1.
Renč:
Císařův
mim
1.
Forrester:
Generál
Černý, Josef dr., předse 3. Sartre: Počestná děvka
mnoha případech děkovat jenom samy sobě a
da Čs. strany republikán Franco, Francisco, t. č. 2. Gunther: Amerika ja zemřel na úsvitě
ká je
2. Fabrizius: Lvi řvou v nikomu jinému. V době, luiy demokracie zápasí
ské v exilu, USA:
diktátor, Španělsko:
| s bolševismem o holý život, nestačí zahánět ko1. Vrba: Zelené šero
1. Němeček: Ďábel mluví 3. Listopad: Umazané po Neapoli
| munismus výročním prohlášením, že jsou proti
vídky
2. Tráven: Zelené peklo Španělsky
3. Gogol: Mrtvé duše
3. Wallace: Zelený lu- 2: Curwood: Údolí mlčí Maocetun. t. č. diktátor. Procházka, Ailolf, dr., němu. Jestli jejich vnitřní i zahraniční politika
prohlášení vůbec neodpovídá, pak to
c/-N.K.V.D.,Čína:
čištník
předseda Čs. strany lido | takovému
cích mužů
samozřejmě
teprve nestačí. P ř t| k L a <1 ů Jc,
Dulles, J, F., ministr za 3. Gay: Žebrácká opera
1. Mathesius: Zpěvy sta vé v exilu, USA:
|
zejména
v
anglosaském
světě, dostatek. V Au
hraničí, USA:
Chruščev, Nikita, přítel ré Číny
1. Světlá: Kříž u potoka strálii máme monumentální případ přímo u
1. May: Na válečné stezce míru, C/-N.K.V.D., So 2. Mathesius: Nové zpě 2. Dowdey: Odtroubeno ■ nosu
(dr. Evatt), v Anglii to zabíhá clo všech
2. Dickcns: Velké naděje větský svaz:
vy staré Číny
3. Winter: Bitý nebitého 1: Březina: Svítání na 2. Maocetun: Staré zpěvy 3. Kovtun: Blahoslavení odstínů (Bcvan, Attlee).
Podivný vztah některých .socialistických
Ripka, Hubert, dr., býv.
nese
nové Číny
západě
fturčanský, F-, dr., před 2. Nezval: Schovávaná Menzies.přeaseda Robert, ministr zahraničního ob stran ke komunismu jc nesnadno vysvětlit. V
mnoha případech se podobají žábě, která je
chodu, USA:
seda největší frakce slo na schodech
venských separatistů, Ar 3. Koestler: Temnota o vlády, Austrálie:
1. Hoffmeister: Turistou fascinována hadem do té míry, že se ani nehne
1. Knickerbocker: Ru proti
až clo chvíle, kdy se stane hlavním chodcm jeho
gentina:
své vůli
polednách
1. Allen: Meč od admi Jostcn, Josef, redaktor, dý obchod hrozí
2. May: Třemi světadíly hostiny. Jistě na tom mají podíl společní předci
2. Lockhart: Návrat do 3. O’Neill: Smutek sluší a možná také nechtěný obdiv faktické moci,
rála
Velká Britanie:
které se těší jejich nepovedený bratr.
2. Drnák: Hlavou proti 1. Třebizský: Pod doško Malajska
Elektře
Obrázek by nebyl ani úplný, ani objektivní,
3. Hrubín: Říkejte si po Slavik Juraj, dr., velvy i
zdi
vými střechami
3. Nižanský: Spišské ta 2. Kisch: Zuřivý repor hádky
slanec, státník a osob kdybychom si nepovšimli těch případů, kdy
antikomunisté sami špiní jméno antikomu
Molotov, Vjačeslav, mi nost, USA:
jemství
tér
nismu. Typickým případem byla ve Spojených 1
Eden, Anthony. Sir, mi 3. Josten: Českosloven nistr zahraničí, C/-N.K.V. 1. Kukučin: Mladé létá
státech vlna toho, co jsme se naučili znát jako |
nisterský předseda, Vel sko žaluje
D„ Sovětský svaz:
2. Deyl: Světská sláva, maccarthysmus. To jc antikomunisnrius neukáz
ká Britanie:
Klátil, František, redak 1. Varré: Smějící se diplo polní tráva
něný, bez hrázi, který smete nevinného s vin- I
1. Burnetová: Malý lord tor. USA:
mat
3. Vachek: Bidýlko
ným.
Takový antfkomunismus nemá s demo- |
Faimtleroy
1. Čapek: Mlčení s T. G. 2. Povídky starého zbroj Stryjdom. Hans, předse kracií co dělat, protože nezáleží na tom, z kte- :
2. Fujtnanová: -Lidé na Masarykem
noše
da vlády. Jižní Afrika: ré strany se jí ubližuje. Ve svých důsledcích '
křižovatce
2. Světlá: Černý Petříček 3. Shakespeare: Veto za 1. Urban: Přítel domo 'e stává, i když to zní absurdně, spojencem
S. Fiker: Nejdřív já
vetem
(r.ejmodernější rodců
3. Tumlíř: Hořká voda
komunismu. protože mu více prospívá než škodí.
Eisenhower. Dxiglít D.. Kubiíschck, . Juscelinos . překlad)
2. Cronin: Očistec
Rozumný antíkomunísmus, který se neutrhl
president. USA:
president brazilský a kra Nasser, Abdel, t č. diktá 3. Čech: Písně otroka
s řetězu, není rozhodně nic, zač bychom se měli
1. Willmot: Zápas o Ev jan, Brazílie:
Švestka, Miroslav, před hanbit. Právě naopak. Hanbení přenecháme
tor, Egypt:
ropu
seda čs. strany živno těm, kteří proti komunismu .nejsou. Protože
1. Honner: Kubíček a 1. Kniťtel: Hakim
2. Gunther: Asie jaká je děti
2. Lawrence: Sedm pilí stenské středostavovpké nejsouce proti komunismu, nejsou proti otro
3. Dyk: Zmoudřeni do
v exilu, státník, spisova kářům dvacátého století, nejsou proti nesvobo
2. Sekora: Kubula a Ku řů moudrosti
na Quijota
3. Beauvoirová: Krev těch tel a výroba psacích stro dě, nejsou proti persekuci nevinných, nejsou
Evatt, Herbert. do 10. ba Kubikula
jů:
proti Iegalísovaným vraždám, nejsou proti zná
prosince t. r. vůdce opo- 3. Rukopisy zelenohorské druhých
silňování všeho, co považujeme za slušné a
1.
Váša
-Trávníček:
Mluv

a Krásnohorskě
Nehru. Pandit, minister
sice. Austrálie:
důstojné v lidských životech.
nice spisovné češtiny
1. Steinbeck: Hrozny hně Lettrich. Josef, dr., před ský předseda, Indie:
Je mnoho barev na světě. Ale žádné zmatení
seda Slovenské strany 1. Olbracht: Podivné přá 2. švestka: Právo na prá
vu
pojmů nás nepřiměje I: tomu, abychom přestali
ci
2: Čech: Motlitby k ne demokratické v exilu. telství herce Jesenia
rozlišovat černou cd bílé
’■ ->
USA:
známému
2. Peroutka: Tak a r.ebo 3. Brňák: Blázny ž.vi Bůh
Tito. Josef, t. č. diktátor,
tak
ZLOBÍ VÁS OČI?
3. Stevenson: Klub sebe Jugoslávie:
Je prosinec
1. Cíhracht: Níkola ŠuPotřebujete hrýl>d
vrahů
haj, loupežník
Navštivte s důvěrou krajanský
Osuský, Štefan. dr„ vel
F. X- Salda
Jirásek: Mezi proudy
optický
závod
vyslanec. státník a c-sob- 2.
3.
Golňoni:
Benátská
Je
prosinec,
však
po trávníku zeleném
r.sst. USA:
hrá
ještě
mihotavý
svit.
1. Neff: Malý velikán
Zenkl, Petr, dr., předseda
A nenechá se dlouho rozpíašit
2. Bozdéch: Žkzuska stát Čs. strany nároúně-soníkova
ta mléčná mha, co spadla přede dnem.
-řaíisťcké v exilu, USA:
109 Swanston St, /9. poseli. ,
3. Němec: Soudničky
1. Gráf: Budu se na vás
A černá hlína voní, zář spí nad městem,
Mdboume /proti Melbourne Town Halí
Papánek, Ján. dr_ vel- dívat
a tep.e a n e svítí v parku Ve uše . ..
vyďanec a předseda Ame 2. Ženatý: V zemí prahů
Mluvíme česky i slovenský
I eď tknut strohou všeho do auše
rického fandu, USA:
a hvězd
Otevřeno denně 9 - 1S. v sobotu 9-13 hod.
se musíš usmívat všem světa bolestem.
1. Šafařík: Slovanské sta -3. Scheinpůiugová: Bala
Telefon: Cent. 1S19
rožitnosti
da z Karlina
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INDONÉSIE
Indonésie je jeden z asijských států, které dnes stojí jednou nohou v
komunistickém bloku. Pro Austrálii je ovšem osud nejbližšího asijského
souseda bezprostředním problémem, zvláště jde-li o 80 milionů lidí s nízkou
Životni úrovní. Dějiny moderní Indonésie jsou poučné a typické pro ce
lou jihovýchodní Asii. Ukazují úpadek koloniálních mocností a nedostatek
rozhledu koloniálních správ v rozhodujících okamžicích, vývoj asijského
nacionalismu, vliv japonské okupace a okolnosti, za jakých se tyto země
vzdalují od západního tábora.

Zlaté časy kolonialismu
Ostrovy, ze kterých se
dnešní republika skládá,
byly pod holandskou
správou po 300 let. Ho
landská východní Indie,
která byla šedesátkrát
tak veliká, jako Holand
sko, a měla sedmkrát to
lik obyvatel, byla vzornou
kolonií. Díky holandské
mu smyslu pro organisaei. dobrým silnicím a
železnicím a neobyčejně
úrodné půdě uživil tro
pický ostrov Java asi to
lik obyvatel, jako britské
ostrovy. Holandská Vý
chodní Indie však také
měla své stinné stránky.
Koloniální správa dala
obyvatelstvu sotva více
než minimální vzdělání,
a myšlenku politické emancipace kolonie ani ne
připustila. Ještě dlouho
po válce nechtěla řada
holandských činitelů uvě
řit, že je země zralá pro

samostatnost. Toto nepo
chopení přineslo tragické
následky.
Japonsko a rozvoj
nacionalismu
Když Holandská Vý
chodní Indie kapitulovala
v březnu 1942 - 3 měsíce
po vyhlášeni války Ja
ponsku - nacionalističtí
vůdcové Sukarno, Hatta
a Sjahrir byli ve vězení
nebo v exilu.
Příchod Japonců dal
podnět mocnému rozma
chu
nacionalistického
hnuti. Holanďané byli
před očima indonéského
lidu poraženi asijským
národem, nahnáni do
koncentračních táborů a
donuceni k potupné prá
ci. Japonská propaganda
mluvila o velké budouc
nosti Asie bez bílých kolonisátorů. Sukarno a
Hatta byli postaveni v
čelo místní samosprávy,
která postupem času na

/Pokračování/
Za jednu noc jsem
jich utloukl přes tři sta. Bylo přísně zakázáno
vyhlížet z oken. Kdo se ukázal u okna, podstupo
val risiko, že na něho stráž začne okamžitě stří
let. Bylo tam s námi spousta španělských republi
kánů, kteří teprve tehdy byli souzeni. Ti chodili
k soudu ráno. Většina se jich nikdy nevrátila. Ti,
kteří dostali doživotí, byli radostí bez sebe.
Strávili jsme v tom domě hrůzy dva měsíce.
Ze začátku jsme si přilepšovali v jídle tím, že
jsme se přihlásili jako kanadští Francouzi u repre
sentanta kanadské vlády, který měl povoleno od
španělských úřadů vyvarovat pro kanadské státní
občany. Zkazili to Frantíci, kteři se šmahem pro
hlašovali za Kanaďany. Lepší zhcházeni měli
zaručeno také Poláci, protože ti platili u osvícené
španělské vlády za katolický národ.
Podařilo se mi prostřednictvím jednoho španěl
ského bachaře propašovat dopis našemu konsulá
tu. Nedoufal jsem ve velký ús’pěch, protože jsem
si myslil, že bachař jen bere úplatek a dopis za
hodí. V mém případě však byl strážce charakter.
Za dva měsíce jsem byl já i můj společník volán
k výslechu. Bvl tam přítomen tlumočník z an
glického konsulátu z Barcelonv. Po výslechu se
k nám přitočil a povídá: "Dneska půjdete ven."
Držel slovo. \ rvchlosti jsme musili odevzdat
drahocennou konservu, jinak nebylo co vracet.
Naše franky si přirozeně nechali. Jenže to jsme
už byli našimi spoluvězni varováni. Jak jsme vy
šli ze "semináře", zašli jsme na úřad pro uprchlí
ky. kde nám (v přítomnosti anglického zástupce)
museli vrátit i naše francouzské valuty. Angličani
se ukázali jako kavalíři. Tlumočník nás zavedl
do konfekce, kde nás od hlavy k patě oblékli

bývala vlivu a moci. Ko
nečně v r. 1945 se Ja
ponci rozhodli udělit In
donésii samostatnost a
pozvali
nacionalistické
vůdce do hlavního stanu
pro Asii v Saigonu. Sa
mostatnost měla být pro
hlášena v den vstupu
SSSR do války a Japonci
snad doufali, že svobodná
Indonésie bude bojovat
po boku Japonska. Když
se však Sukarno a Hatta
vrátili do Batavie, byla
náhle oznámena japonská
kapitulace. Republika by
la prohlášena nikoliv
jménem japonského císa
ře, ale indonéského li
du.
Kritická doba
Japonská kapitulace
opět zastihla spojence
nepřipraveny. Na postupimské konferenci bylo
rozhodnuto, že Anglie
přijme japonskou kapitu
laci v Holandské Vý-

chodni Indii. Angličané
přijeli na scénu se znač
ným zpožděním a rázem
se ocitli mezi dvěma
ohni. Zatím, co holandský
generální guvernér van
Mook odmítl v austral
ském exilu uznat nacio
nalistické hnuti, Angliča
né už přijeli do fungující
republiky. Okupaci se ne
zavděčili nikomu. Indor.esané byli rozhořčeni,
protože Anglie váhala
uznat republiku a pro
tože použila japonské od
díly k zavedení pořádku.
Holanďané vyčíhali, že
Angličané zdržují nasto
lení normálních poměrů,
aby dali na světovém
trhu náskok své vlastni
kolonii Malajsku.
Holandsko - indonéský
spor
Po odchodu Angličanů
se situace stala kritickou.
V březnu 1947 byla podepsána
linggadjatská
úmluva, kterou Holand
sko uznalo republiku de
facto a souhlasilo s vy
tvořením Spojených stá
tů indonéských jako sou
části holandsko - indoneské unie. Brzy nato
Pokračování na sir. 12

na účet Jeho veličenstva. Té noci jsme už spali
v hotelu. Ráno pro nás přijelo auto a zavezlo nás
do opravdové ozdravovny, kde se zotavovali spo
jenečtí uprchlici z útrap útěku a španělského po
hostinství.
Tam jsme si pobyli týden. Pak přišel rozkaz:
všichni Čechoslováci a Jugoslávci pojedou do
Barcelony. Na anglickem konsulátě nas formálně
sepsali a popsali a ubytovali v hotelu "Marina”.
Jídlo bylo výtečné, vino ještě lepši, děvčata taky
nebyla špatná- Byli jsme pani: Brali jsme žold
(25 peset denně) a cigarety zdarma, na konsulá
tě jsme dostali všechno, co jsme potřebovali na
sebe.
V Barceloně jsme si pobyli přes čtyři měsíce.
Musili jsme čekat, než nám obstarají z Londýna
pasy. Přirozené, že jsme si nestěžovali. Nechybělo
nám k blaženost: nic. Oblekli jsme se od hlavy
k patě, debužirevali po hotelích a vinárnách a
• ; ťcukali pochybné loká!v. Když konečně naše
papíry došly, skoro ním bylo lito opustit naši
idylku.
Naši novou zastávkou b.-l československý konsulát v Madridu. Ta tam byla štědrá pohostinnost
britského konsulátu v Barceloně Přivítala nás
pani konsulová- Dostali jsme několik dobrých
ponaučení a žádné peníze, jen poukázku na uby
tování v hotelu a na stravu. Jídlo bylo ubohé a
hotelem hýbaly štěnice. Naštěstí jsme se tam
zdrželi jen týden. Ještě větší štěstí bylo, že
jsme si v Barceloně něco ušetřili.
Den předám, než jsme odřeli z Madridu. do
jela skupina asi osmí jiných Čechoslováků z
různých španělských kriminálu a koncentračních
táborů. Nejvíc jich bylo z pověstného rábora
Miranda. který byl znám jako nejhotší díra. Mně
stačila basa v Lettdé, abych navždy ztratil chuť
zkoumat vězeňské poměry ve Francových kri
minálech zevnitř.

-11.

Carmen Jonesová
\ íděl jsem umírat
Carmen. V továrně na
padáky se ji ještě tak
dařilo.
Onemocněla
v nočním baru, v Chi
cagu vůčihledně chřad
la. Dokonala na žíněnce
boxerského ringu o pět
minut dříve, než kapral
Joe uškrtil mezi lahvemi
kořalky Carmen Jonesovou. Bizetovu Carmen
škrtili téměř dvě hodi
ny, Carmen Joncsová
nevydržela stisk kaprá
lových rukou ani 10
v teřín.
Filmová kritika přija
la Carmen Jones příznit ě, ale přijde na to,
jak sc na to kdo dívá.
Pytlíky šusti v každé do
bě, davy dítek rvou při
odpoledních představěnich. Pokud vám to ne
vadí a pokud vás neznepokojí, že se z toreado
ra stal rohovnický mistr
světa v těžké váze, který
zpívá o tom, kolik soupe
řů srovnal se zemí na
body a kolik k. o., není

důvodu, proč byste Carmen Jonesovou neměli
vidět. V době nejvyšši
nouze vás vždycky za
chrání muzika, protože
Georges
Bizet udělal
pro Carmen Jonesovou,
co bylo v jeho silách.
Co udělala Carmen Joncsová Bizctovi, je jiná
věc.

Dorothy Dandfidgovou, která je v titulní
roli velmi dobrá, ani
ostatní černé herce nel
ze celkem z ničeho vinit.
Pachatele tPeba hledat
jinde. Proto bych také
natočil závěrečnou scé
nu dvakrát: 1, Kaprál
Joc škrtí Carmen Jone
sovou, 2. Oscar Hnmmcrstcin (Thc amazing
O s c a r Hnmmerstein)
škrti
Carmen. Anebo
třetí verse: Georges Bi
zet škrtí Oscara 1 lammersteina. V posledním
případě bych změnil ná
zev na "Zločin a trest”..
Carmen, Carmen, já rád
tě měl ....
Kadlik

V Madridu nám dali adresu lisabonského kon
sulátu a informaci, že nás na peronu bude někdo
čekat z konsulátu. aby nás zavedl do hotelu. Při
rozeně, že v Lisabonu na nádraží nečekal nikdo.
Složili jsme se mezi sebou na taxíka, opatrně vy
jednali cenu, strčili taxikáři pod nos adresu a
šťastně jsme se dostali na konsulát. Když sc
otevřely dveře, vystrčil hlavu nějaký pán, který
se tvářil, jako když naše přítomnost mu není pra
nic po chuti. Začal jsem patlat trosky své španěl
štiny. Vyštěkl na mně: "Co tu chcete ?” To mne
dopálilo- Tak předně, povídám, zaplaťte tady ten
taxík, protože jsme si ho najali služebně jen za
tím účelem, abychom nezmeškali příležitost dát
se zabít v Anglii místo všelijakých pobudů, kte
ří zaclánějí v Lisabonu.
Nevím, jestli na něho udělal dojem můj pro
slov nebo skutečnost, že musil čelit deseti silné
rozmrzelým chlapům, ale vím, že si asi uvědomil,
že vzduch byl téhoten fackami.
Změkl, vypadlo z něho 50 escudú, dal nám
adresu hotelu a nařídil, abychom zase přišli ve
tří hodiny odpoledne.
Když jsme se podle rozkazu dostavili, vytma
vil nám situaci. Hotel a jídlo zaplatí konsulát
přímo, protože takových, jako jsme my, už tam
bylo víc a všichni udělali na konsulát velké se
kery po celém Lisabonu. Dostaneme jen 5 escudů denně na osobní útraty. Pak držel další před
nášku o nebezpečí pohlavních chorob; kterou za
končil prohlášením, že jemu je osobné jedno, co
si kdo z nás uloví, aíe s takovým že si to spraví
vojenské úřady v Londýne.
Denně jsme se po tři týdny musili na konsuláté hlásit. To a skutečnost, že pět escudú na den
je hrozné málo, nám zabránilo utvořit si jaký
koli příznivý dojem o Lisabonu povšechně a o
panu konsuJoví zvlášť.
Antipatie to byla z'ejmé vzájemná. Vybral pro
naši p-^olavbu do Gibraltaru malou a nepopsa
nu. Na hranicích bvla s>ce osobní prohlídka, ale telné špinavců belgickou Icď, která zdaleka
nijak ostrá, a my jsme stejně cestovali na lehko.
Pokračování na str. 12
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ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VICTORU A
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V MELBOURNE

pořádají

dne

31.

prosince

1955

SILVESTROVSKOU
VESELICI
v dokončené hale br. Kaliny, 266 Bridport Sc., Albert Park
Začátek v 8 hod. večer
—
—
konec v 6 hod. ráno
Vstupné £1/1/—
včetně večeře
kabaret
*
hojnost jídla i piti
*
vepřové hody
Reservujte
si
včas
stoly.:
tel. MX 2143
Venkovští zájemci mohou reservovat stoly písemně na adr.:
B. Kalina, 266 Bridport St., Albert Park, Vic.
Spojení: drahou do stanice Albert Park, ^odtud 5 min. pěšky,
elektrikou č. 1 a 24, stanice 25. nebo 26
autobusem Elsternwick - St. Kilda - Port Melbourne
zastávka 48.
— “ A RE K_ K _ VANO o ů m ?
BRITANIA
HOTEL
VINÁRNA
” U PEPÍKA”
roh Bourke, SC Queen Sts.
MELBOURNE - CITY
Vám dodá bez příplatku až do domu

nebo zašle kamkoliv poštou na dobírku
vína a lihoviny z celého světa
Nezapomeňte objednat včas také pivo k vánocům

Volejte: MU 1408

O splnění Vašich přání se postará
Pepa Blahovcc

SALUT

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/

Pokračováni se str. 11
došlo k sporům a potyč
kám mezi holandskými
a indoneskými orgány, a
Holandsko přešlo k plné
vojenské ofensivě. Au
strálie a Indie daly indoneskou otázku na pořad
jednáni bezpečnostní ra
dy Spojených národů,
která zprostředkovala
příměří a novou úmluvu.
Porady se konaly v
lednu 1948 na palubě lodi
Renville za účasti mezi
národní komise, složené
z Austrálie, Belgie a Spo
jených států. Avšak ani
nová 18bodová úmluva
neměla trvalý účinek.
Ještě téhož roku ji Ho
landsko zavrhlo, zatklo
indoneské vůdce a zahá
jilo novou vojenskou ofensivu.
To už byla labutí pí
seň holandského kolonia
lismu. V prosinci 1949
byla v Haagu konečně
převedena suverenita do
rukou
republikánských
vůdců. Na tento obrat
měla vliv komise bezpeč
nostní rady SN, hrozba
arabských a asijských
států přednést otázku na
valném shromáždění Spo
jených národů, a hlavně
americký tlak. Americké
veřejné mínění se obrá
tilo proti Holandsku a
vláda vypověděla hospo
dářskou pomoc, ze které
Holanďané
financovali
vojenské operace.

rozum stát nad tím, když sc začali naloďovat
Američani. Naše lod’ byla přeplněná, když jsme
smrděla petrolejem a rybinou. Z nás byl zase opouštěli Gibraltar. Byl to asi optický klam, pro
cítit na deset honů mizerný koňak, jimž jsme se tože na cestě z Alžíru do Liverpoolu jsme žili
obrňovali před mořskou nemocí. Směs těchto stejně pohodlně jako piedtimtři vůní v nás explodovala hned, jak loď vy
Z Alžíru do Liverpoolu jsme se plavili skoro
plula. Honili jsme Davida dva dny a dvě noci.
čtrnáct
dni. Byli jsme částí obrovského konvoje.
Bylo to celkem jednoduché, protože kabiny jsme
neměli a spali jsme na palubě. Vlastně ani jsme Kam oko dohlédlo, všude transportní lodi,
nespali. Pořádně jsme vystřízlivěli až v Gibral nákladní lodi, cist er nové lodi. Ří
tarukali nám, že v našem konvoji plují sto dvé lo
Na gibraltarském mole na nás čekal polský di. Plavba to byla, Pánbůh zaplať, velice nudná.
důstojník, který byl zodpovědný i za Čechoslo Cvičili jsme poplachy, převalovali se na palubě,
váky. Celni formality byly opravdu jen formali okouněli v kantině. Třikrát se pokoušely na
tami. Z mola nás zavezl do kasáren, kde nám padnout náš konvoj německé ponorky. To jsme
hned dali cigarety a jidlo. Po obědě jsme šli do vždycky musili navléknout záchranné’ vesty a
skladu, kde se uskutečnil okamžik, na který- jsme stát u svých člunů, ale torpédoborce, které chrá
musili čekat od roku 1940: oblekli jsme anglický nily boky našeho konvoje, vždycky Němce od
razily. Neztratili jsme po cestě ani jedinou lod.
vojenský stejnokroj.
Pokračování se str. 11

Život v Gibraltaru byl příjemný. Službu jsme
žádnou neměli, jedinou starosti bylo, kde a kdy’
se co fasuje. Od dne příjezdu do přístavu isme
měli nárok na žold: 2 šilinky denně, Gibraltar
byl přeplněn vojskem a námořníky’. Do pevnosti
samé nás přirozeně nepustili. V životě už neuvi
dím tolik drátěných překážek jako tam.
Za měsíc už jsme zamávali Gibraltaru na
posled: byli jsme na palubě americké transport
ní lodi, která plula do Alžíru. Byla to už pod
statně příjemnější cesta, než byla ta z Lisabonu.
Ačkoliv byla loď přeplněna britskými vojáky,
byl jsem umístěn- jako poddůstojník českoslo
venské armády, v slušné kabině a stravoval jsem
se v poddůstojnické jídelně.
Na druhý den odpoledne jsme přistáli v Alží
ru. Na břeh jsme se nedostali. Zůstával nám

19. 12. 1955

DOMOVA

INDONÉSIE
Problém samostatnosti

Republika, vyhlášená
v r. 1945, měla zahrno
vat všechna území, kte
rá byla před válkou sou
části Holandské Východ
ní Indie. Během 4 let
sporu o indoneskou bu
doucnost se odtrhlo 15
států, takže se federace
v době haagské dohody
skládala ze 16 států. Ten
to vývoj se po nabytí sa
mostatnosti opět obrátil
a původní republika, kte
rá byla daleko nejsilnější,
během prvních 7 měsíců
1950 pohltila všechny
ostatní státy. Sjcdnocovaci proces narazil na
odpor vysokých státních
úředníků, kteří ztráceli
zaměstnání, a bývalých
koloniálních oddílů, kte
ré měly být začleněny
KOUPE,

PRODEJ,

do indoneské armády.
Oposice proti centrální
vládě vyvrcholila Westerlingovou revoluci a pro
hlášením republiky Již
ních Moluk.
Nemenším problémem
bylo uspořádání hospo
dářských poměrů v nově
republice. Nacistický fi
nanční znalec dr. Iljalmar Schacht, který byl
v r. 1951 pozván na po
moc, ve své zprávě pou
kázal mimo jiné na dů
ležitost získání cizího ka
pitálu.
Situace je choulostivá.
Jestliže Indonésie nemá
být pohlcena komunis
mem, bude ji třeba po
skytnout více hospodář
ské pomoci (akcemi, jako
je colombský plán, i pří
mými půjčkami) a pře
svědčit ji, že komunis
mus není jediným řeše
ním pro Asii.
-rVÝMĚNA

AUTA

JE VĚCÍ DŮVĚRY!

Spolehlivě Vám vše obstará

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

pro vojáky). Ačkoli byly tři hodiny ráno, vo
lali nás hned po příjezdu do jídelny, kde se
už kouřilo z talířů. V oné škole jsme se zdrželi
dva dny. Nechybělo nám nic, jediné omezení
bylo, že jsme nesměli ven.
Pak jsme zase jeli autobusy na jiné místo.
To už jsme věděli, že sc tomu říká "patriotic
school”, že jc to ryze vojenské středisko a že
nás tam budou vyslýchat.

Než nás vyslechli, uplynuly tři neděle. Já jsem
byl u výslechu jen jednou. Můj případ byl
docela jasný a měli tam o mně sepsán docela
slušný svazek. Jiní mládenci, u nichž to tak jasné
nebylo, se zdrželi ve "vlastenecké škole” řadu
měsíců. Někteří z nich se ani do armády ne
dostali.

Nečekané bylo setkání s jedním z mých kama
rádů z Francie, se kterým jsem se rozešel ještě
v Bellegarde, když s rozhodl, že se přihlásí Něm
Jednoho večera, zrovna když se smrákalo, jsme
cům jako dobrovolník na ruskou frontu, pro
poprvé zahlédli břehy Anglie. Bylo mně. jako
bych jel domů. Tolik jsem se napřemýšlel, jaké tože si myslil, ze z Německa se uteče lip- Dostal
to asi bude. A teď to bylo: břeh jako každý se do Anglie zrovna v týchž dnech co já,
jiný, za ním země. která je pro mně cizinou. jenomže jmou cestou. Jeno útěk byl stejné do
brodružný a komplikovaný jako můj, ale to
Ale uvnitř strašně sváteční pocit: tak tohle je
odměna za čtyři roky útěků, strádání, koncen není moje historka a nemám právo jí výpravovat' Zbytek už vás nebude zajímat. To zajímavé
tráků a nových útěků- Od tohoto okamžiku už
Končí na československém mínístersvu národní
nejsi mezi ztraceno:. Už jsi v jedné řadě s ostat
obrany v Londýne* kde mi dali týdenní dovolenou.
ními. Už konči útěk. Začíná cesta dosnů2 pét liber na útratu.
Liverpool nás uvita! po anglicku deštěm a
Konec
mlhou. V příštích třech týdnech jsem žil usta
vičně někde v Anglii. Hned z lodí nás nějací
civilisté naložili do autobusů a zavezli nás na
v PŘÍŠTÍM ČÍSLE NOVÁ REPORTÁ2
nějaké nádraží- Vlakem jsme jeli někam, kde
nás zase naložili do autobusů a zase zavezli ji
Lékařem u velrybářú
nam. Tam jsme se ubytovali (byla to nějaká
škola, která teď sloužila za záchytné středisko
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ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ ROK 1956

VEČERU VÁNOČNÍ
POESIE A HUDBY,

pořádaného 16.12. Čs. ná
rodním sdružením a T. J.
Sokol v Melbourne, se
zúčastnilo jen něco přes
30 diváků. Celý pořad,
připraveny J. Beranem a
společníky, i když z části
jen improvisevaný, by si
býval zasloužil větší zá
jem místní čs. veřejnosti.
Největší úspěch měli
nejmenší účinkující, To
máš Kalina a Eva Kolská
a z dospělejších M. Celnarová ml.. Z dospělých
recitovali a četli úryvky
prosy M. Celnarová, Z.
Průšová a J. Páchl.
Rodičovské sdružení
při čs. doplňovací škole v
Melbourne pořádalo sa
mostatnou vánoční oslavu
a nadílku dne 18.12. ve
čer (po uzáv. II11).

všem svým přátelům, známým a zákazníkům
srdečně přejí:
ACMA CAMERA SUPPLY, český fotozávod, 145, V. A. GROSSMAN, účetní a daňový poradce,

Bayswater Rd., Rushcutters Bay, Sydney, FA 0905 26 Woodville Ave., Glenhuntly, L\V 3889
E. J. BAČA, pánský módní salon "Kníže of Sydney”, M. CHRPA, optický závod. 257 Elizabeth St, Mel
bourne, MU 2601
208, Victoria St., Kings Cross, FA 8480
ČH. RESTAURACE "PRAGUE”,
P. JABORNÍK Sc V. JIRÁK, The Inlibrum Booksellers, 11 Arnold St.. Nth. Carlton, FW 5883
Pennys Lané, Kings Cross
V. JOKL, koupě, prodej, výměna aut, 55 Nepean
C8. RESTAURACE "PREMIER”
QUEENSLANDSKÝ
Highway, Elstemwick, LF 1676
1 Premiér Lané, Kings Cross
SYMFONICKÝ
ORCHESTR.
EBNEIl & NĚMEC, Swiss Traíned Watchmakers,
JAROSLAV KAFKA, -19 Brunswick St., Fitzroy, Vic.
15, Hunter St., Sydney, BL 3970
BÉĎA KALAŠ, řezník a uzenář, 127 Gertrude St., řízený Rudolfem Pekár
kem, uvedl po prvé v Au
Fitzroy, JA 5995
8. HANZAL, insertní zástupce HD v Sydney,
strálii Dvořákovu Symfo
c/- Bunnerong Ilostel, Matraville, MU 4164
BOHUMIL KALINA, 266 Bridport St., Albert Park, nii č. 3 F-dur opus 76.
MX 2143
J. & V. HARTMAN, Groceries & Delicatessen,
Brisbanské 1 i !jt y vy
80, Fovcaux St., Sydney, BA 4516
STANDA KOTMEL, prodej, koupě a výměna aut, zdvihly při té příležitosti
83 High St., St. Kilda, LA 7762
KONTINENT. LÉKARNA,
Pekárkovy mimořádné ú13 Darlinghurst Rd., Kings Cross, FA 3476
MANŽ. KOŠŤÁLOVÍ, čs. cukrárna ” Sugar & Špice”, spěchy v interpretováni
315 Toorak Rd., Sth. Yarra, BJ 4518
Dvořáka.
T.
PACIFIC FUMIGATING CO., 113 Sussex St.,
Sydney, BX 2491
EMIL KOŽĎAL, Exclusive Tailoring. 108 High St.,
St., Kilda, LA 7697
8. RVSIITON, papírnictví,
Darlinghurst Rcl., Kings Cross
LYONS CONTINENTAL SMALLGOODS,
1316 Malvern Rd., Malvern, BY 1885
S. & A. SLAVÍK, obchod kolon, a delikatesní,
203 Hay St., Haymarket, MA 2430
J. a R. MATYSOVI, 5 Eltham St., Newmarket, Vic.
WASHINGTON H. SOUL — PATTINSON & CO. O. MEISELS, Američan Contin. Suit Co., 50 Bourke
Australské volby skončily očekávaným vítězstvím
LTD., drogisté, 313 George St., Sydney, BX 1061 St., Melbourne, FJ 2245
V. UMLAUF, majitel kavárny a cukrárny "Tatra”, V. MUSÍLEK & S. TRENDA, restaurace "Moravia”, vládní koalice liberálů a leinčtlěíské strany, která
získala několik dalších míst v parlamentě a v se
201 Victoria St., Kings Cross, FA 5236
695 Elizabeth St., Melbourne, FJ 4373
nátě téměř dosáhla většiny. (Sčítání ještě není u
*
*
NECHVÁTAL & VOZABAL, krejčovský závod,
konce, ale zdá se, že vládní koalice bude v s< nátč
J. MIKULKA, čs. restaurace "Slavia”,
466-468 Bridge Rd., Richmond, JB 3841
záviset na podpoře antil . munistické Lakotíc Party).
115 A Gouger St., Adelaide
OPTO, The Contin. Optical Service, 109 Swanston
Kdyby byla zvítězila im itnanost od dočas
VIKTOR ŠČOTKA, 131 Hindley St.,
St., Melbourne, Cent. 1819
Evattova Labour Party, ní kle i . Nedostatek
Adelaide,
ZDENĚK PELAŘ, kavárenská restaurace, "Kiosk”, která šla do voleb s to úvěru už způsobuje ome
*
*
9 Esplanade, St Kilda, LA 8389
lika sliby, bylo by těžko zování veřejných prací a
E. T. CORBETT, knihkupectví, 183 Queen St.,
J, PHILIP, Rádio - Electrical. 119 Gardenvale Rd., předpovědět hospodářské soukromý průmysl může
Brisbane
důsledky. O situaci za být postižen nedostatkem
A. SCTIOENPFLUG, výroba alb a zásobníků na Gardenvale, XM 2542
.1. L. POLÁK, pekařský závod, 705 Glenhuntly Rd., Menziese si můžeme udě surovin, který se proje
známky, 21 I-Ieytesbury Rd., Subiaco, W.A.
lat lepší představu. Mi ví, až importní restrikce
Caulfield, Vic.
*
*
F. & M. KORIS, kontin. knihy a gram, desky,
5IKTOR SOCHA. 155 Cecil El., South Melbourne nisterský předseda nic začnou účinkovat.
nového neslíbil a patrně
Přistěhovalci by ovšem
P. O. Box 255, Geelong, Vic.
EMIL SVOBODA, tiskopisy všeho druhu, 46 Gordon počítá s možností, že bu nesli hlavní tíhu takové
ANT. SLABÍK, zhotov, plánů a výroba nábytku. St., Newport, Vic.
de třeba učinit nepopu situace. Je snad proto na
65 Ising St., East Geelong, Vic.
JIŘÍ ŠVEC, český švec, 126 Johnston St.. Colling- lární kroky, aby se zasta místě varovat před opouš
*
*
wood, Vic.
vila inflace.
těním dobrých míst po
E. A. BAŠTA, zástupce pojišťovny The Austr, Pro- DR. V. VOŘÍŠEK, čs. advokát. 44 Qneen St., Mel
Je docela pravděpo několik příštích měsíců.
vincial Assurance Assoc., 36 Torbay St.. Macleod - bourne, ?JB 5039
dobné, že v novém roce
-ecMelbourne, JF 1841
PEPA BLAHOVEC, vinárna ”U Pepíka”, Britania
Hotel, roh Bourke & Queen Sts., Melbourne, MU 1403 Velký výběr prvotřídního
kontinent, pečivá
MANŽELÉ ČERNÝCH, čs. restaurace. 258 Church
St., Richmond
OXFORD CAKE
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VICTORU, c/- jed
SER VÍCE
natel O. Mikulčák, 441 St. Kilda Rd.. Melbourne
439 Oxford St., PadMELBOURNE
DANKO & SLAMÉNA, kontin. řeznictví a uzenářství
dington, Sydney
"Slavia", 364 Lygon St., Nth. Carlton. FJ 5039
"FA 7947
EMIL FUČÍK S RODINOU, 3 Carrum St., Oukleigh.
Vás srdečně zve na
Vic.

PO VOLBÁCH
V AUSTRALII

sportovní
S L A V I A

VESELÉ

SVÁTKY

VÁNOČNÍ

A VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE
přeje všem svým zákaznr.ium

J. PRAZAK

majitel firmy

* P 0 R C 0 *
SMALLGOODS
5S

DAPHNE

STREET.

BOTANY, SYDNEY,

TELEFON

MU

2188

NSW.

klub

SILVESTROVSKOU
ZÁBAVU
kterou

pořádá

v sobotu dne 31. prosince 1955

ve Forrester Halí, 1. poschodí, 147 Swan Streefc Richmond
Začátek v 8 hod. večer
Konec ve 4 hod. ráno
Čs. hudba
—
Zpívají sl. Hájková a p. Jelínek ze Sydney
Likérová licence
pivo od ledu
Spojení: všechny elektriky od Princes Bridge do Richmor.cu
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, Vic.

HLAS

- 14DROBNÝ NAPSAL

19. 12. 1955

DOMOVA

SVŮJ ŽIVOTOPIS

CHAMPIONV

EXILU

V těchto dnech vyšla v jednom londýnském nakladatelství kniha, která má svou cenu, i když není
žádným velkým literárním dílem. Autorem knihy je sběrač míčků ze Štvanice, jemuž nebylo nic
dražšího než tenisová raketa a brusle. Jako patnáctiletý hrál svůj první Wimbledon, v šestnácti
porazil v Berlíně výborného Němce Henkla a o něco později dokonce trojnásobného finalistu Wim
bledonu von Cramma. Československo representoval nejen v Davisové poháru, ale také na hockejovém mistrovství světa a olympijských hrách. Tennis hrál v Americe ve Forest Hills, v Australij v Melbourne i Sydney, ve Francii na Roland Garros v Paříži, v Itálii na Forrum Italico v Ří
mě. Hrál v Hamburku, Kahýře, Indii i Již. Africe a na kdejakém turnaji v Jižní Americe i Evro
pě,
______________ ____ _________________________________________________________
Autor knihy CHAMPION IN EXILE, J. Drobný nici, které mu tak přirostly k srdci, nevěděl, jak
dlouho je neuvidí. Rozhodl se, že se nevrátí až
píše v úvodu:
"Když jsem v roce 1949 opustil Československo, z Ameriky, kam měl jet později.
"Dva dny po našem příjezdu” - píše Drobný byl jsem slušným hráčem; pokud jsem byl právě
v dobré formě, mohl jsem porazit kdekoho. Má "nám z Československa zakázali pokračovat v tur
hra nebyla však ani dokonalá, ani soustavná. Měl naji, poněvadž tu hráli i dva hráči Německa a
jsem dobré podání, dobrý forehand a dobře jsem žádali, abychom se okamžitě vrátili. Odpověděli
směšoval; byl jsem silný, uměl jsem dobře a dlou jsme, že to nemůžeme pohostinným Švýcarům
ho běhat a hrál jsem - jak se říká - hlavou. Ale udělat a že budeme v turnaji pokračovat. Druhý
teprve možnost cestovat a hrát většinu roku proti den přišli za námi dva úředníci československého
nejrůznějtim soupeřům a za nejrůznějších podmí vyslanectví v Bernu a trvali na tom, abychom se
nek, teprve to ze mne udělalo hráče, jakým jsem okamžitě vrátili. Dokonce vyhrožovali, že nás po
teď. Musil jsem zlepšit základní údery; musil jsem sadí do letadla do Prahy sami. Nakonec jsme sc
ovládnout metody a hru svých hlavních soupeřů. dohodli, že nebudeme hrát, a že se vrátíme v ně
Z počátku to nebylo lehké. Připravoval jsem se kolika dnech. Tu noc se mi Černík svěřil, že sc
však soustavně, neboť jsem si hned na začátku již nehodlá vrátit, a že je na vše již připraven. Tu
uvědomil, že bez dokonalého ovládnutí všech úde jsem pochopil, proč si vzal sebou dva velké kufry,
rů nebudu nikdy moci vyhrát Wimbledon, či hrát které mi před tím připadaly na tak krátký zájezd
podivné. Já měl jen pár košil, kartáček na zuby a
vůbec opravdu dobrý tennis."
Tomu však předcházelo mnoho jiných událostí. 50 dolarů. To bylo všechno. Druhý den jsme si
V roce 1939 vypukla válka. Pro Drobného to zna vysoko v horách, kam jsme si zajeli lanovkou, vše
menalo konec mezinárodního tennisu. V té době znovu objasnili a později jsme překvapeným orga
se věnoval ještě druhému sportu, v němž stejně nisátorům turnaje oznámili, že jsme se rozhodli
vynikal, lednímu hockeji. Již jako 17ti letý se vy zůstat ve Švýcarsku....... "
Po cxilním cestování a dalších úspěších přišla
pracoval mezi naše nejlepší hráče a v roce 1945
hrál už v národním mužstvu proti Švédsku ve slavná chvíle. Svět se dozvěděl, že Drobný - konečně
Stockholmu. Rok na to hrál svůj poválečný Wim vyhrál Wimbledon, když už to nikdo nečekal.
Šéfredaktor největšího denníku v Itálii "Corriere
bledon. Kdo by se nepamatoval na sensaci, když
mezinárodně neznámý a nezkušený Čechoslovák sportivo” o něm tenkrát napsal: (Drobný)... se
porazil v třetím kole tehdy nejlepšího světového pro smutné příčiny naši doby stává Egypťanem,
hráče favorita mistrovství Američana Kramera. ale celý svět v něm vidí stále Čechoslováka, kte
Následovalo cestováni po celém světě, další Wim rý bude nyní Angličanem, ale každý ví, že Čecho
bledon - ne příliš úspěšný, daviscupová utkáni slovákem být nikdy nepřestane, poněvadž jeho
proti Austrálii, americká mistrovství ve Forest srdce tomu nechce a jeho národ ho nyní tolik
Ilills, kalifornské turnaje, všeamerické championáty potřebuje .... ”
J. Drobný zůstal přes všechny úspěchy typickým
v Mexico City, zájezd do Argentiny, do Brazílie,
a konečně pozvání do Sovětského svazu, kde zažil čs. exulantem, jako kdokoliv z nás. Jeho kniha
únorový puč a události, které následovaly. Drobný "Champion in exile” to dokazuje každým řádkem:
"Za svých cest jako exulant jsem byl často ne
o tom píše:
"Jednoho večera jsem poslouchal v našem moskev šťastný, zvláště ze začátku mi bylo smutno. Ni
ském hotelu rádio a ve zprávách bylo oznámeno, kdy jsem však nelitoval, že jsem opustil Česko
že Jan Masaryk spáchal sebevraždu. V anglickém slovensko. Příliš dobře jsem znal život za želez
vysílání, jež se nám podařilo zachytit, jsme se nou oponou. Kdybych byl zůstal, kdo ví, zda bych
dověděli, že to sebevražda nebyla. V této chvíli nyní nebyl ve vězení či v jáchymovských dolech
J. Tětiva, Mnichov
jsem si uvědomil, že komunisté odstranili posled jako tolik mých kolegů.”
ního člověka, který jim stál v cestě a že úplně
ovládli naši zemi....”
Prvotřídní ručně šitá obuv na míru i ze skladu
Po svém návratu se Drobný připravoval na od
chod do exilu a čekal jen na vhodnou příležitost.
VICTORIA
SHOES
Hrál za Československo v Davis Cupu proti Bra
3 ROYAL ARCADE,
SYDNEY
zílii. Itálii a Švédsku. zúčastnil se francouzského
mistrovství, Wimbledonu a odjel na další zájezd
Telefon BM 6789
do Spojených států a Jižní Ameriky .... Přišel rok
1949, tak důležitý pro jeho další život. Po svém
Zpracováváme pouze nejlepší evropské kůže
úspěchu ve Wimbledonu, kde se probojoval do
Rychlosprávkárna
finále, odjel s Černíkem na švýcarská mistrovství
v Gstaadu. Když opouštěl Prahu a dvorce na Štva
FOTOAPARÁTY — FILMOVACÍ APARÁTY — PHILIPS RADIA

CROSS CA3IERA CENTRE, 261 Williams St, KINGS CROSS, SYDNEY
Lay - By
—
Mírné splátky
—
Telefon FA 7455

NÁVRHY
NA
POŠT.
Z N A 51K U

Ministerstvo přistěho
valectví sděluje, že má
být vydána zvláštní ”přistěhovalecká’’ známka.
Obraz na známce má zná
zorňovat něco ze spole
čenského, hospodářského
a kulturního přínosu při
stěhovalců a vyzdvihnout
důležitost imigrace. Po
kud možno má být na
zr.ámce i zmínka o tom,
že Austrálie přijala po
válce již přes 1 mil. při
stěhovalců. Návrhy na
známky mají být zaslány
do 15. ledna 1956 na adr.
The Directcr - Generál.
Posés ar.d Telegraphs,
Treasury Gamem. Melbourne. C. 2, Tic. Použi
tý návrh bude odměněn
£ 100.
Depu oř "mmigr.. Canbema.

Chccte-li dát nejlepší dárek - darujte

nej 1epší

košili

DIGNITY
PŘÍJEMNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ

ROK

NOVÝ

přejí

BŘÍ

Dobře

GILECAKOVÉ

Vás

obslouží m c .

budctc-li kupovat maso a uzeniny u firmy

MEAPRO
Kontinentální

výsek

masa

Na telefonickou objednávku dodáváme do domu

Otevřeno v sobotu
Naše kvalitní maso a uzeniny dostanete
vc všech vedoucích lahůdkářstvích
M E A P R O

P T Y.

L T D.

455 Parramatta Rd., Leichhardt, Sydney
Telefon LM 5336, LM 7947, LM 7836

KRÁTCE Z EXILU
— Kulturní rada udělila
svá letošní uznání: E. Hostovskému za román "Půl
noční pacient”, prof. O.
Odložilíkovi za vědeckou
a osvětovou činnost a
zvláště za 12 svazků je
ho "Národní klenotnice"
a prof. O. Petrů za pře
klad Nového zákona.
— Předsedou přípravného
výboru odbočky Svazu čs.
důstojníků v exilu v Chi
cagu byl zvolen plk. Pejša.
— Dcera zpěvačky Jar
mily Novotné se provdala
za P. Packarda.
— Eva Líková (t. j. bý
valá elévka Národního
divadla v Praze Eva
Prchlíková) zpívala rolí
Mimi v Bohémě v New
York City Center Opera.
Na zájezdu do Kanady
zpívala v Eaton Audito
riu v Torontu.
— Podle britské statisti
ky žije ve V. Britanii
3.359 Čechoslováků.
— Dr J. Papánek byl na
rok 1956 opět zvolen více
-presidentem organísace
CARE.
— Karel Sehv/arzenberg
byl promován na vídeň
ské universitě r.a dokto
ra filosofie.
— V Marapykové dome
v Torontu byla ustavena
jednota Slovenského So
kola.
— Čs. sochaři J. Zach a
jeho žák R. Pravda vy
stavovali ve Vancouvem.
— V Londýně zemřel
dlouholetý komorník Ja
na Masaryka, Klíma.

— Politická rada "Slo
venské národní rady v
zahraničí" (septir.) usta
vila nové vedení: dr. J.
Kirschbaum je předsedou
politické rady a dr. F.
Hrušovský
předsedou
SNRvZ.
— Předsedou Sdružení čb.
polit, uprchlíků v Němec
ku byl opět zvolen J.
Némečt-k, místopř. J.
Mikl (Sl.) a jednatelem
R. Růžička (Sl.). Mikl a
Růžička ale pak oznámi
li, že ze sdružení vystu
pují, protože valná hro
mada nepřijala jejích ná
vrh, aby členy mohli být
i Maďaři a Němci, kteří
opustili ČSR po Únoru.
— Nový výbor F. C. Spar
ta, Toronto: R. Seger
(předs.) A. Daičar, J. An
toš, Z. Schmidt, M. Svo
boda, M. Trska, Z. Brydňák, J. Polanský, Žukovský, Staněk, Hnilička,
Čuda. čestní předsedové:
Myslivec a Zvěřina.
— Dr. O. Machotka byl
jmenován řádným pro
fesorem sociologie na
Harper College Univer
sity v Nev/ Yorku a ve
doucím tamního oddělení
sociologie a anthropolovie.______________ Č/JL
Desinfekee balíčků
PACRIC
FUMIGATING CO.

113, Sussex St,
SYDNEY

BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

19. 12. 1955

HLAS

Radia - elektr. přístroje - pračky - vyssavače

gramof. desky (též DVOŘÁK a SMETANA)
Výhodné podmínky .. — . . též na splátky

K.

REJF

(R. J. BRUČE)

4, Halí St., Bondi Bcach, Sydney
Telefon FY 4550

Příjemné prožiti
VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ
a vše nejlepší v
NOVÉM
ROCE
přeje
V. U M L A U F
majitel kavárny a cukrárny

TATRA
201, Victoria Str.. KING’S CROSS Sydney
Telefon FA 5236
Denně čerstvé kontinentální pečivo
Otevřeno denně od 8 hod. ráno do 12 hod. v noci
v neděli od 12 hod. v poledne do 12 hod. v noci
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DOMOVA

Dopisy redakci
O AMNESTII

— Bude to jednou zábava, až budou komunisté soui dit Klingra a cely jeho výbor. Sleduji jednotlivá
! čísla pražského HĎ a nemohu se ubránit dojmu, že
výbor umí své úkoly důkladně - sabotovat! Chtěl
■ bych poznat rozumného člověka, kterého by psaní
pražského HD přimělo k návratu !. .. Z Nového
Zélandu se nevrátil ani jediný uprchlík.
J. M., Wellington
— Zasílám opis dopisu, zaslaného do Prahy:
"Výboru pro amnestii, Praha. - Včerejší poštou
jsem měl tu čest dostat Váš HD. Laskavě zastavte
jeho další zasíláni a obnos, který- tvoři cena mně
určeného čísla plus 5.20 Kčs poštovného raději
posílejte .pravidelně na přilepšenou politickým
vězňům, pracujícím v jáchymovských dolech. Váš
M. Z., Sydney
UVÍTÁME SPOLUPRACÍ

— Bylo by zajímavě, kdybyste oznámili, kolik
"dobrých čs. novinářů, kteří se pro nedostatek
jim přiměřeného fóra odmlčeli”, se vám po uve
řejnění vašeho pozvání (HD 23/V., p. r.) opravdu
přihlásí. Nezajistila se už dávno valná většina z
nich ve Free Europe. Hlasu Ameriky a BBC, bez
ohledu na svou nezávislost a svou naprostou svo
bodu projevu.' Ale snad se přece jen tu a tam někdo
z nich objeví tam. kde je ho nejvíc potřeba: na
stránkách nezávislého tisku čs. uprchlíků.
B. H., Hawlhorne
ČS. SKAUTI ZE SYDNEY

Upororňuji vás, že na skautském jamboree, kte
ré bude o vánocích v Clifton Parku u Melbourne,
bude také skupina čs. skautů ze Sydney. Myslím,
žc byste měli věnovat pár řádek zvláště vedoucímu
WASHINGTON II. SOUL - PATTINSON & CO. LTD skupiny Vládo Balejkovi, který se po 3 roky věnu
je těmto chlapcům, takže si ho povšimlo i vrchní
vedoucí sydneyští drogisté
australské vedení. A to už je co říci.
J. H., Ryde
313, George St., Sydney /vedle Wynyardu/
CESTA
K
SOPCE
Telefon BX 1061
Mluvíme česky
V naši malé Bogii se mnoho nezměnilo. Sluníčko
praží, měsíc svítí a po vytouženém dešti ani zdání.
Jsme zde totiž odkázáni jen na dešťovou vodu, a
Pošleme na Váš příkaz do celého světa
naše tanky jsou už prázdné. Kámen úrazu bude,
prvotřídní
budeme-li nuceni pit místo vody pivo a nebo kulau
(mléko z nezralých kokosů). Je tu však znovu
PLETACÍ VLNU, RUČNĚ PLETENÉ SVETRY,
čistý vzduch. Leprosni byli odvezeni na samostatnou
LUXUSNÍ DÁMSKÉ PRÁDLO
stanici a jsou isolováni. Po velkých prosbách a de
přesně dle Vašeho přání a na míru
batách byli také konečně odvezeni zpět všichni do
”B L A C K
C A T”
morodci z Boamu (přestěhováni z obavy před ne
bezpečím výbuchu sopky, p. r.). Poslední transport
183, Burwood Rd., Burwood (Sydney), NSVV.
jsem doprovázela, poněvadž jelo mnoho žen s dětmi.
Telefon l’J 5117 (žádejte B. Kostínka).
Cesta trvala 5 hodin a moře bylo bouřlivější než
jindy. Když konečně boamské ženy spatřily svou vy
touženou sopku, tu všechny bez výjimky poklekly
palubě, modlily se a potom vyzdvihovaly své
Právě došly nové české desky: Smetana (Pro na
děti do výše, smály se a plakaly radostí. Malí kluci
daná nevěsta), Dvořák, Janáček, Kovařovic nic nedbali hromového hlasu kapitána Koro, a když
se přiblížili na dosah, naskákali s hlasitým
(Psohlavci), České vánoční koledy, Ježek, li jsme
- hurá - do moře.
B. S , Bogia, N.Guinea
dovky. - Nové 7” dlouhohrající a jiné kontin. AUSTRALSKÁ PRAVDA (HD 24/V.)
desky ve vel k é m výběru
— Resumé časopisu "Truth”, uveřejněné v minulém
čísle HD, je typickou šovinistickou polopravdou.
ELEKTRO
CENTRE
CO.
Je docela zbytečné se s nimi o tom hádat. Evropa
a evropské poměry jsou jim úplnou záhadou. Sou95 Oxford St., Bondi Junction. Sydney
hlasim jen s jediným bodem, totiž v tom, že každý
politický uprchlík nutně pokládá pobyt v zemi
FW 2367,
—
FW 2923
isylu za dočasný. Nemyslím. že jsme Anctraiij oši
Radia • televise - gram, desky - elektr. přístroje dili, když jsme sem přijeli. Náklady si za dobu
našeho pobytu odpracujeme. S Australanv se spo
lečensky stýkáme. Netajím se však lim, že bv mi
bylo
nepříjemné stýkat se s Australany, kteří 'mají
Cukrárna - kavárna
1 Kontinentální lékárna
co‘??^v. společného s novinami tak štvavými, ne
"M O N I C A"
kritickými a vulgárními. jako je zrovna 'Truth”.
' 13, DarUiighurst Rd.,
9. Kings Cross Rd..
i Kings Cross. NSW.
J. K_. Adelaide
KINGS CROSS
;
FA 3476
SYDNEY
lOtevřeno denně , i v neDarujte letos k Ježíšku českou knihu ’
1 děli.' do 8 hod. večer.
Tel. FA S660
DOVOLUJEME SI VÁM NABÍDNOUT:
Všechny evropské léky
t?andtnerová: Kuchařka 49
Vaříme zdravé a
iBalíčky s léky do Evrochutně 49/-. Plicka: Praha ve foto. 45
Plicka:
České vánoční pečivo.
1
py nejlaciněji!
Slovensko ve foto. 45
Vysoké Tatry /angl.
vánočky-dorty-bábovky
text 45 -. Bratislava ve foto. něm. text 45
objednejte včas u
České dějiny v díle Mik. Alše 75 -. Vík: Střed
REDAKCI DOŠLO :
CAPITOL CAKES
ní Čechy 55/- M. Aleš: Vlast 65/-. a mnoho
201, Hay St, Sydney,
.mycn. Máme též r.a sslase české grair.oí. desky:
Otakar Odložilik: "MI
tet MA 5S33
Prodaná nevěsta, Dalibor. Hubička A'ž-n---'
LÁČEK LIDU SVÉHO"
divadlo/. České koledy, hudba hradní stráže
A upomínka na Karolinu iinnniiiHiiiiiniiiiiiiniiiiii
Světlou. Stran 7.
a P°č _ \ Melbourne doručíme knihy až do
France. Cena neudána.
domu.
MONOGRAFIE ČS. MA SITUATIOX IN
THI
LÍŘE AL. LECOQUE - CZECHOSLOVAK PE
rHE IN LIB RUM BOOKSELLERS
KOHOUTA (franc.) se RIODICAL PRESS. Stra:
il. Arnold. St., Ncrth Carlmn. Mdboeme, Víc
60 reprodukcemi děl. Vy 33. Vydal Čs. aahraničn
dala edice ''Reneontres", ústav v exilu. Postbo:
Telefon FW 5883
7, rue St. Maře, Paris 2e, 91, Leiden, Holland.

VEŠKERÉ ZBOŽÍ KOLONIÁLNÍ A ZBOŽÍ
Z EVROPY zasíláme U. O. D.
po celé .Austrálii

S. & A. SLAVÍK
obchod s potravinami a lahůdkami,
203-205 Hay St.. Haymarkct-Sydney, NSW.

Telefon

MA 2430
W-VWVWW-

ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENI V SYDNEY’
Vás srdečně zve na
ŠTĚPÁNSKOU T A N E Č N 1 Z A B A V U,

která se koná v pondělí 26. prosince 1955
v 8 hod. večer v nově upraveném sále Sheridan
Clubu, 80 Oxford St., Woollahra.
Hraje soubor V. Solara —
Vstupné 10/Reservování stolů: FU 2186
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
15 Hunter St.. SYDNEY, tel. BL 8970

Ebner: 19 York St., Němec: 529A Miliary Rd.
Wynyard Stn., BX7543 Špit Junction, XM3308

VESELÉ

SVÁTKY
vánoční
A ŠŤASTNÝ

NOVÝ ROK
přeje všem
svým
zákazníkům
V A N II A

Prvotřídní pánský a dámský
KREJČOVSKÝ

ZAVOĎ

NECHVÁTAL & VOZABAL
466-468, Bridge Rd.. Richmond, Vic.
Telefon JB 3841

Nejnovější evropské a americké styly
MONTGOMERAKY S VLNĚNOU VLOŽKOU

Velký výběr pánského prádla

* KON llNr-NTALM LAHŮDKÁŘSTVÍ *
Bohatý rozšířený výběr zboží
225 BARKLY ST., ST. KILDA, VICTelefon LU 6228
Dříve M. Roznétínský, nyní manželé V/eislovi

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

J.

P H I LI P

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

TŘI smutné zprávy
— Josef Dvořák z Erisbane, který byl odsouzen
před 2 lety na 7 roků za
pobodání otce své bývalé
milenky. se ve vězeni oběsiL

— Viktor Sedláček postře
lil v Sydney děvče, s níž
naél dříve známost.
— Stan. Szejnar, zaměst
naný v Cooma, NSW, sé
zastřelil puškou z pouťo
vé střelnice v Sydney.
V tomto dvojčísle jsou prozaické úryvky: "Stou
páme vzhůru" fstr. 3.), "Mikulášská nadílka” (str.
»
a casne: Je prosinec' , Kolikrát” převzaty
z publikace proí, Otokara Odložilíka "Vánoce v Praze”- ísž vyšla jako 12, svazek "Národní klenotnice”

HLAS
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Sport doma i v cizině
Od našeho zvláštního zpravodaje J-~., Mnich-v

★ Kopaná v ČSR ★

Ve zkratce

Konečný stav československého přeboru v kopané:
1. Slovan Bratislava 31 bodů, 2. ÚDA 29, 3. Spar
tak Praha 27, -1. Tatran Prešov 25, 5. Dynamo Pra
ha 24, 6. Baník Kladno 23, 7. Rudá Hv. Bratislava
22, 0. Jiskra Žihna 20, 9. Baník Ostrava 19, 10.
Spartak Trnava 19, 11. Tankista Praha 16, 12. Jiskra
Liberec 7. Ze soutěže sestupují Tankista a Jiskra
Liberce. Novými účastníky jsou Spartak Hradec
Králové a Spartak Košice.
Výsledky posledních zápasů: ÚDA - Tankista
4:4, Baník Ostrava - Spartak Praha 1:3, Slovan
Bratislava - Rudá Hvčzda 3:1, Liberec - Baník
Kladno 3:1.

— Tradiční lehkoatletický závod Velká Kunratická
vyhrál letos Tomis z ÚDA.
— Československo porazilo v Praze nečekaně polské
rohovníky poměrem 12.8. Ze známých represen
tantů startovali Torma, Netuka, Majdloch a Koutnj.
— Do druhého kola nově založeného poháru mistrů
postoupila tato mužstva: Partizán Bělehrad, Vórós
Lobogo, Reál Madrid, Hibernians, Djurgarden a
Rapid Vídeň. O zbylém účastníku rozhodne od
vetný zápas FC Milano - 1FC Saarbruecken.
— Mistrem republiky v sportovní gymnastice se
stal Daniš před Růžičkou. V ženách zvítězila Eva
Bosákově.
— Mezinárodní asociace stolního tennisu vydala
oficielní světový žebříček. První je Japonec Tanaka, druhý Jugoslávec Dolinár a třetí náš Andreadis. Štípek je osmý a Tereba jedenáctý.
— Vzpěračské utkání ČSR - Rakousko skončilo ví
tězstvím Čechoslováků 6:1.
— DSO Baník porazil ve Švýcarsku mužstvo Ženevy 20:2 a Young Sprinters 7:3.
— Německo porazilo v Karlsruhe Norsko 2:0.
— L. Hoad vyhrál po mistrovství NSW také mistrov
ství Victorie. Ve finále porazil devatenáctiletého
Coopera v pěti setech 1:6, 6:4, 6:4, 5:7, 6:4. Cooper
byl největším překvapením turnaje. V semifinále
vyřadil v pěti setech Rosewalla a je největší na
dějí australského tennisu od dob F. Sedgmana.
— Sovětské národní hockeyové mužstvo sehrálo 3
vítězné zápasy v Anglii. Rusové porazili Harringay
Racers 5:4, Wembley Lions 4:3 a Brighton Tigers
3:2.
— Anglie porazila v Londýně v kopané Španělsko
4:1.
— Andreadis vyhrál mezinárodní table-tennisový
turnaj v Noerkoepingu ve Švédsku. V semifinále
porazil Angličana Leache a ve finále Vyhnanovského.
— Itálie prohrála v Budapešti s Maďarskem 0:2
(0:0). Maďaři vstřelili obě vítězné branky až v
závěru Puškášem a Tothem.
— Grasshoppers Curych remisovali s vítězem rus
kého poháru Torpédo Moskva 3:3.
— Československo prohrálo v Haagu s mužstvem
"evropských Kanaďanů" 3:4.

v

Cs.

h o c k e y

Národní mužstvo pokračovalo v zájezdu do Anglie,
který absolvovalo s jedinou porážkou. Po úvodním
vítězství nad Nottingham Panthers 9:2, porazilo
Wembley Lions, Paisley Pirates a Brighton Tigers
stejným výsledkem 6:2. Stejným poměrem však
prohrálo s mužstvem Harringay Racers.
Olympijská příprava nezůstala omezena na zá
jezd do Anglie, Baník Ostrava prohrál se švédským
klubem Norrkoepingem 2:7 a Baník Kladno pora
zil vybrané mužstvo Varšavy 6:4. Chomutovský
Baník vyhrál v Curychu t. zv. Precisa Cup. V
prvním zápase porazil HC Davos 9:1 a ve finále
Zuerícher SC 5:2.
CSR

-

NĚMECKO

8:G

a

5:2

Českoslovenští hockeysté sehráli v posledních
listopadových dnech dvě mezistátní utkání s Ně
meckem. V prvním zápase, který se hrál v Brně
zvítězili 8:6 (4:2, 2:1, 2:3). Branky vstřelil Bartoň
3, Vaněk 2, Vidlák, Návrat a VI. Bubník po jedné.
Československo representovali výhradně brněnští
hráči. Výsledek neodpovídá průběhu zápasu. Němci
vděčí za těsnou porážku brankáři ČSR Kolouchovi,
který pustil 4 školácké branky.
V Praze bylo Československo representováno
hráči pražského kraje a vyhrálo 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).
Střelci branek byli Zábrodský, Charouzd, Pantůček,
Vecko a Starší.
Provádíme veškeré práce optické
přesné, rychle a za levné ceny

2. poschodí
257 Elizabeth St.,
Melbourne - City

vchod drogerií
AMCAL
Telefon: MU 2601

Optical Service

Přijímáme objed
návky také poštou

Specialista nervových chorob
s dlouholetou praxí ve Varšavě
J. M A C K I E W I C Z
3. posch., 117 Collins St., Melb. - City
nebo - 25 Balston St., St. Kilda, VicNávštčvy telef. předem na č. LB 4083

HLEDAJÍ:

MUDr. L. šolerovou, R. Koplika, řezníka, Jaroslava
Skála, Jiřího Tillera, Ladislava Tykvarta z Klatov,
Viléma Webera (neb kdo o něm ví), "Charles Sudu”
(dopisy na P. O.). Emanuela Linharta (dř. kucha
ře v hol. Imperiál, Morr.), Jana Karase z Přerova,
Vladimíra Bosáka, nar. 26.10.23., Oldřicha Malinu
a Vladimíra Šinkoru.
Zjistime-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
ncsdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo náir.
sděite jejich adresu.
HD.
Malý oznamovatel:

Listárna

Poplatek za 1 řádku 1/-, V. K., New Lynn NZ: Dí
ky za inf,, výstř. a bro
tučnou 1/6.
žury. Velmi vítané.— L.
KAVÁR. RESTAURACE B., London: Žasl, do Ta
80 židli, vč. bytu, St. Kil hiti i South. Včetně do
da, se z osobních důvodů pisů.— Z. G., Rum J.:
prodá neb pronajme. Též Uveřejnit nebo neuvěř.?
2 kancel. místnosti. Na — J. M„ Eliz. Bay: Dík
bídky na zn. ”J. S." do za film. — J. II., Toron
HD.
to: Diky za výstř. a adre
ZDĚNA VILA, 8, Brenta- sy.
Anonym, Londýn:
ni Ave., Elsternwick, Vic. Potvrz. výstř. a oběžník
5 pok., kuchyň a přísl., S. B. II., Kingtown: Dí
bungalow, garáž, zahra ky za adr. a všechna přá
da, vše v bezvadném po tel. slova. — R. I<„ Kew:
řádku, se prodá. Bližší Hledanému J. jsme ozn.
informace: LF 2451.
Vaši adr. 24.10.. NechceVELMI KRÁSNÝ VELKÝ 11 se Vám ozvat, nemůže
POKOJ, k použ. piano, me ho nutit. — A. N„
kuchyň, koupelna a ga Mosman: Díky za adr..
ráž, pronajmu do 1. břez Ukázková čísla jsme žasl..
na 1956. Tel. (Melb. "Karel”, Sydney: Osobní,
jen s plným podpisem.—
BL 1312.
PRODÁM MOTOCYKL F. Š„ Adél.: Díky, zají
"VELOCETTE MAC" 350 mavé.— J. K., AdeL: Dí
ccm., v. r. 1951 a "JAWA” ky za noviny. — Ing. T.
Marrlckv.: Otevř. do350 ccm., v. r. 1951, oba
v prvotř. stavu, reg. 12 pis uvěř, v lednu p. r. IiD
! měs. 34 Regent Str. N. PRVNÍ ČÍSLO PŘÍŠTÍ
HO ROČNÍKU IID VY
Richmond.
DO KREJČOVSKÉHO JDE »■ LEDNA 1956.
ZPRÁVY OSOBNÍ
OBCHODU přijmu veř.
společníka s malým kapi Stanislav Vogt s chotí
tálem. Dobrého sakaře. Margaret roz. Mcw ozna
Leo Tailoring, 384 Punt mují svým přátelům, že
Rd., South Yarra, Vic., jeijcli sňatku bylo po
NEHAZARDUJTE S BUDOUCNOSTÍ! i 1 BM 3500
žehnáno dne 19. listopa
Přišlo Vám někdy na mysl,jak se Vám povede, n ODJÍŽDÍM 23.12. osob, du 1955 v Echuca, Víc.,
í autem z Melb. do Ade Melbourne. prosinec 1955.
jestliže náhle onemocníte nebo utrpíte úraz?
laide a mohu vzít 4 spoTHE AUSTRALIAN PROVINCIAL
luccntující. Hlaste se
Čs. cukrárna
ASSURANCE ASSOCIATION, inc. NSW i BM 2456 (Glett) do 22.J2. SUGAR & SPÍCE
HLEDÁM pro dobu neVám platí £ 10 podporu týdně a lékaře.
315 Toorak Rd.,
' přítomnosti paní domu
Při smrtelném úrazu obdrží pozůstalí
I (asi na 6 měs.) seriosní
South Yarra, Vic.
£ 1.000
paní střed, let k udržová- Várn dodá k vánočním
Podrobné informace i o životním pojištění
■ ní většího moderního by ' svátkům všechny druhy
Vám nezávazně podá
tu. Dobrý plat, byt pro 1
cukrářského pečivá
E. A. BAŠT A, 36 TORBAY STR..
nebo pro 2 osoby (s
vánočky * bábovky
. manželem nebo s dítě
MACLEOD - MELBOURNE.
záviny * dorty
tem). Písemné nabídky
Telefon JF 1841
co nejdříve na: 5. M^-de- * různé druhy cukroví *
ville Crem. TOGPAK.
za mírné ceny až do
JVIC.
Vašeho domu
VEŘEJNÉ
DRAŽBY
15 LETY HLEDÁ int. sl.
Volejte
BJ 4518
nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízení, neb. paní, která by chtě
M.
&
D.
KOŠŤÁLOVÍ
se konají každý patek od 10 hod. dop. u firmy
la néstí společné dobré i
zlé. Nab. na zn. "Foto
DECORATION CO., AUCHON GALLERY,
PŘUMU pomocníka do
zašlu zpět” do HD.
350 Little Collins St-, Melbourne, C. 1.
truhlářské dílny, zapra
Sydney Darke, ředitel
covaného i nezaprac. B.
PŘEDPLATNÉ ? i Hladký, 148, Auburn, Rd.,
Aubum, tel. WA 5098.
DOMOVA

vychází čtrnáctidenně

KOTMELA

Řídí redakční kruh

BEL AIR AUTOS
83, High St„ ST. KILDA, VIC.
Nej nižší deposit — Nejvyhodn^jší podmínky ;
KOUPĚ
PRODEJ
VÝMĚNA:

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

PŘÁTELÉ

HLAS

KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD

STANDY

19. 12. 1955

DOMOVA

!
•

Adresa: Hlas domova,
4. Erin St„ Richmond E, 1, Vic.
Telefon JA 3380 (jen mimo prac. dobu)

Předplatné: na rok s 37/-, na >
2 roku

s 19/-, na 7 čísel s 10/-, ě. 25-26 za s 3/-.

