Registered at the G.P.O. Meíboume for trartsmission by post as a periedical

HLAS DOMOVA
ČESKOSLOVENSKÉ

Ročník VI.

NOVINY

FREE

CZECHOSLOVAK NEWSPAPER

Mélbourne, 9. ledna 1956

Číslo 1.

Shromáždění zvířat kdysi rokovalo o otázce
odzbrojení. První promluvil lev. Dívaje se na
orla, navrhoval, aby byla zakázána křídla. Orel
si zmmil tyg -- a p.ohlas 1. že se nemá užívat
d-ápů. Poslední mluvil medvěd. Navrhl úplné
zrušení všech prostředků útoku a obrany, aby
mohl pojmout všechna zvířata do své milující
náruče.
Salvador de Madariaga

PO ZASEDÁNÍ SPOJENÝCH NÁRODŮ

Proces se opakuje

TŘI DEFINICE
a jedno řešení

V roce 1955 oslavila desetileté výročí svého trváni organisace Spojených národů. Ná-lj
Jak si mírové soužití svobodného a nesvobodné
zory na činnost této organisace ;e dnes velmi různí. Když byly ispojené národy založeny,
ho světa představují dnešní neutralisté, vyjádřil
byl si každý vědom toho, co je v sázce: zdar nebo zmar druhého pokusu o kolektivní bez
nedávno lapidárně Pandít Nehru, Řekl, že vstupu
jeme ve spojenectví s někým nikoli proto, že máme
pečnost světa.
Skutečnost, ze k takovému pokusu vůbec došlo, je sama o sobě důvodem k radosti. Nelze
společného nepřítele, ale protože máme rádi jeden
druhého. Podle této poučky- patrně Indie počká, až
také popřít, že Spojené národy pokročily v tom, co jejich předek. Společnost národů- začal.
bude obsazena útočníkem, protože Nehru nemá rád
Na druhé straně však nelze přehlédnout opakování úkazů, které přivedly ženevského před
Američany, které pqtírá vně Indie, ani komunisty,
jež zavírá v Indii.
chůdce do hrobu.
Zubožené a utahané Evropě přišla vějička souži
Spojené národy dostaly lečnosti národů, Hitlero nosti národu. Každá moc vé duvéry před dra- tí ještě víc vhod jako šikovná výmluva, jak se vy
hou
světovou
válkou.
do vínku chartu, jejíž vu Německu a Mussoi. nost s imperialistickými
zout za závazku, jež klade dnešní zápas na svobodné
úmysly se bojí myšlen Nepotrestaný útok na národy. Pro západní neutralisty platí (trochu po
f orm ulace naplňovala mho Itálii.
ky kolektivní bezpečno Habeš v roce 1934 byl změněný) výrok Winstona Churchilla; "Neutrademokratický svět opráv Všechno se ovšem v
st:. Bály se ji mocností jeho pokračováním. Re- lista je ten, kdo krmí vlka v naději, že bude se
světlí
zásadami
’
reálněnými nadějemi do bu
žrán poslední.”
militarisace Porýní a ob
doucna. Jenomže tři hla politiky". Ani ta nemůže Osy a bojí se jí Sovět
Rakovina "mírového soužití" zapustila v Ameri
čanská válka ve Špa
vní sudičky u kolébky, nic změnit na faktu ? ský svaz. Podlomení dů
ce kořeny celkem nehluboké. Loni na jaře, tedy v
Spojené státy, Anglie a je každá organisace ta- věry s> čta. především nělsku v r. 1936 byly době, kdy sovětské mírové tokání znělo velmi
malých národu, v zásadu jeho dokončením. Jak Masitě a nadějně, sešli se v New Yorku čtyři ame
Sovětský svaz, tvoř:!y ko >. jaci isou ;"jí č'
kolektivní
bezpečnosti, se projevila ztráta dů ričtí myslitelé, aby odpověděli na otázku: "Je
podivné nesourodou spo nové.
mírové soužití možné ? ”
věry ve Společnost ná
je
prvním
předpokladem
Srovnání
se
lečnost. Jedna věřila to
První
z nich definoval koexistenci takto: "Přijmout
rodů? Malé národy se
pechu útočníka
Společností národů
mu, co do charty vkláda
myšlenku mírového soužití znamená předstírat, že
začaly
zajišťovat
pří

Nepotrestané italské
Sovětský svaz nebojuje na život a na smrt s moc
la. Druhá věřila v malé Na začátku bylo řeče
bombardování
ostrova mým jednáním s Němec nostmi svobodného světa,"
okliky. Třetí se smála do no. že se začínají obj
Druhý pravil: "Mírové soužití existuje, když není
vovat stejné úkazy, kterc Koríu začalo systema kem a Itálií.
stalinských vousů.
vedly k zániku Spole:- tický proces ničení tako- /pokračování na str. 2/ světová válka. Neznamená mír. Neznamená vzá
Pochybný přírůstek
jemnou důvěru ... Znamená prostě jen to, že ná
rody mohou žít v jediném světě, aniž by vyvolaly
Spojené národy dosta DRUHA ČS. PĚTILETKA
atomovou válku.”
ly koncem roku 1955 16
Z AĆÍNÁ
Třetí se zcela shodl s definicí druhého a připojil
nových členů: Albánii,
k ní několik poznámek, k nimž sě vrátíme doleji.
Jordán, Irsko, PotugalČtvrtý shrnul situaci takto: "Termín mírové sou
žití pochází z nakažlivého slovníku džugašvilštiny,
sko, Maďarsko, Itálii,
onoho jazyka, v němž diktatura se nazývá demokra
Rumunsko,
Bulharsko,
1. ledna zahájila komunistická Evropa novou pětiletku, která je ve zna cií, ustavičné čistky kolektivním vedením, válka
Finsko, Ceylon, Nepal,
mení horečné výstavby těžkého průmyslu a dává tak definitivně zápornou mírem, zotročení osvobozením a svoboda otroctvím."
Libyji, Kambodžu, Laos,
Třetí mluvčí šel o kus dále než ostatní. Neza
odpověď na otázku, zdali to Stalinovi dědici myslí se svými poddanými mýšlel se nad významem termínu koexistnce, ale po
Španělsko a Rakousko.
a okolním světem lépe než polozapomenutý generalissimus.
ložil si otázku, proč se najednou stalo "mírové sou
S Albánií, Maďarskem,
žití
nejoblíbenějším exportním artiklem Sovětské
Do roku 1960 má p evahy socialistického ho svazu.
Rumunskem a Bulhar
Koncem minulého ro
skem se dostaly do Spo ku se sešli v Budapešti vzrůst celková výroba v sektoru-’. Letos má vzrůst
Svoji otázku zodpověděl takto: kdykoliv se vy
jených národů další lout zástup'i státu Kouli’-- Československu nejméně průmyslová výroba o 9 nořila teorie o koexistenci svobodného světa se
o polovinu "při zajiště proč., z toho v těžkém světem sovětským, vždy to bylo známkou sovětské
ky velmoci, která se od
formy, aby své plány
ni přednostního růstu průmyslu o vic než 1C slabosti. V příštím desetiletí bude Sovětský svaz
samého začátku snaží zni
zkoordinovali. Pár dři výroby výrobních proproč., ve výrobě spotřeb musit_ čelit zásobovací krisi, neboť ročně přibý
čit pravý účel organisace.
• i-i
- >
vají tři miliony obyvatel a zemědělská výroba kulhá
Přijetím
fašistického f. cti ir : c.n a ur p: . .1. . i.tředků
ního zboží o něco přes 7 na obě nohy. Komunistická struna pomalu, ale
vlád.',
hospodáískt
p'
i.
Španělska se tam dostal
Stavební výroba se ma proč. . Produktivita prá jistě zahnívá. Místo proroků a revolucionářů do
režim, který vděčí za svůj na I- tošni rok 1 t-rv i • zvětšit stejnou měrou, ce v průmyslu má stou sedli na trůn sobečtí byrokrati. Změny po Stalinově
.mědělska o třetinu, a pnout o 7.1 proč. . V smrti naznačují, že vládcové Ruska nevědí, jak
vznik výhradně oběma první etapou druhé žetuto krisi řešit. Co víc, Sovětský svaz je nenáviděn
pětiletky. tu "na z klade naprosté některých oborech stro v satelitních zemích.
hrobařům bývalé Spo- koslovcnské
jírenské výroby jsou sta
Závěr úvahy klade tři požadavky: "Nepředvídám,
noveny úkoly "vysoce že se komunistický režim už už hroutí. Ale tvrdím,
m ob ilisační”. tak třeba i že muži v Kremlu jsou poděšeni dnešní krisi .. .
dieselových motorů se Nám ve svobodném světě zbývá jednat: vytvořit
a udržet silnou Ameriku (i kdybychom nemohli
má vyrobit o 52 proč, vyrovnat rozpočet, protože naše bezpečnost je dů
víc. pojízdných kompre ležitější). Podniknout sociální ofensivu v zaostalých
soru dokonce o 1444 zemích a vyložit na ni miliardy. Za třetí podniknout
proč., soustružnicých au velkou ideologickou a psychologickou ofensivu pro
ti komunistickému světu ... .Nejstrašlivější slabostí
tomatů a poloautomatů komunistického světa je jeho lid. Získáme-li tento
o 145 ptcc. . Celkový lid, zvítězíme."
jun
objem investiční výstav
ba bude o pětinu větší
Začátek nové reportáže
než loni.
"LÉKAŘEM U VELRYBA Ř O’’
Jakmile úřední zpráva
na straně G .
přejde ke spotřebnímu
z'.-o’; přestává hýřit pro
centy. Dovídáme se jen.
Published by
:e se "dále zvýší” výro
Fr. Váňa, 4. Erin St., Richmond, E.l, Víc.
ba v textilu a kožeděl
Printers: Bussau & Co.,
ném průmyslů, že bude
6
Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
. pokračování na str. 3/ i
"VŠICHNI T Á HNEME TUTÉŽ KÁR U ”

VE ZNAMENÍ
TĚŽKÉHO PRŮMYSLU
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PO FRANCOUZSKÝCH VOLBÁCH

EISENHOWEROVA PROHLÁŠENÍ

SMUTNÁ FRAŠKA

Poselství naděje

Vnitropolitická situace Francie před volbami byla tak shnilá. že se už
Jedním z komunistických cílů ženevské konfe
celkem žádné další zhoršení nedalo čekat. Novoroční volby nám ukázaly,
rence ' na vrcholku"’ bylo zničení nadějí poro
že jsme v tomto sméru Francouze škaredé podcenili, a daly nám do budoucna
bených národů sovětského bloku na osvobození.
jedno užitečné poučení: ve francouzské politice není nikdv raL- zle, aby přes
Mírová koexistence je hotová věc, nikdo po nás
noc nemohlo být jesté hůře.
ani neštěkne”, rozhlašoval z komunistických vy
sílaček a tiskáren "ženevský duch”. Nadšení oby
Kv, do nynějška jsme mérech něco změniío.
měli ve Francii silnou ko Pravicové živly středu,
vatelé dělnického ráje na zemi tak měli být pře
svědčeni, že se budou musit chtě nechtě smířit
munistickou stranu s 98 t.j. pravé křídlo radikál
s komunistickým peklem.
mandáty a rozhádané ních socialistů, křesťan
Západní vysílací stanice prorážely před kon
strany středu, které se ští demokraté /MRP/ a
většinou dohodly na tom, konservativci pod korou
cem roku 1955 Železnou oponu jiným poselstvím:

že je blaze tomu, kdo se
drží u žlabu. Jejich ve
škerá energie se pak vy
čerpávala důsledným sle
de-/'ním této ušlechti
lé zásady.
Umírněné levicové ele
menty středu, t. j. levé
křídlo radikálních soci
alistů a socialisté, se
před časem pod vedením
Mcndez - France rozhod
ly, že by bylo na čase,
aby se na stávajících po

hví ministerského před
sedy Faura, trvaly napro
ti tomu na tom, že jim
nic nechybí.
Výsledek se dostavil.
Od nynějška máme ve
Francii ještě silnější ko
munistickou stranu s nej
méně 148 mandáty a ješ
tě rozhádanější síly stře
du. Faurova skupina do: tala přibližné 180 man
dátů. Mendczova 155 160. Navíc jako nová

ZE DNE NA DEN
19. 12. Bulganin a Chruščev se vrátili clo Sovět
ského svazu po návštěvě
Afganistanu.
— V sárskýoh volbách
získaly proněmecké stra
ny téměř dvě třetiny hla
sů, Žádná ze šesti stran
nedostala dostatečný po
čet hlasů k vytvoření
vlády.
— V jordánském hlav
ním městě Ammánu byla
vyhlášena všeobecná stáv
ka na protest proti ná
vrhům, aby se Jordán
připojil k bagdndskému
paktu. Král Hussein roz
pustil parlament a naří
dil nové volby.
20.12. Za nepokojů v Al
žíru přišlo o život 52 lidi.
21. 12. Britský minister
ský předseda Sir Anthony Eden sestavil novou
vládu, která má 9 nových
členů. 11 ministrů resignovalo.
23. 12. Bývalý vedoucí
zápndoněmecké protiŠpionážní služby Dr. Jobu,
který se nedávno vrátil
z Východního Německa,
byl zatčen a bude obža
lován ze zrady.
Singaporský minister
ský předseda David Marshall se vrátil z Londý
na, kde jednal o uděleni
samostatnosti singapurské
kolonii,
Sýrie požádala formál
ně o vyloučení Israele ze
Spojených národů.
28.12. V malé vesnici v
severním Malajsku bylo
zahájeno vyjednávání me
zi malajskými komunisty
a malajskou a singapur
skou vládou. Jednání se
účastni malajský min.
předseda Rahman. singa
porský min. předseda
Marshall. předseda svazu
malajských Číňanů Dato

Sir Čeng Lock Tan a ko
munistický vůdce Čin
Peng s dvéma pobočníky.
29. 12. Malajským komu
nistům se za jednání s
ministry Rahmanem a
Marshallem podařilo vy
dat prohlášení, že nepře
stanou bojovat, pokud
Britové nevyklidí zemi.
Vyjednávání bylo skon
čeno.
— Na zasedání Nejvyššího sovětu promluvil mar
šál Bulganin. Podal zprá
vu o asijském zájezdu a
zmínil se m. j. také o tom,
že sovětští vědci pracují
na raketách, kterými bu
de možno dosáhnout jiné
světadíly.
30. 12. Sovětští a austral
ští diplomaté v USA začli
neformální vyjednáváni
o znovunavázánl diploma
tických styků obou zemí.
1. 1. Sudan byl m-ohlášen
za nezávislý stát/
2. 1. V Saarsku byla vy
tvořena koaliční vláda tří
proněmeckých stran.
Předsedou vlády je křes
ťanský demokrat dr. Hu
bert Ney.
3. 1. V Argentině bylo
zatčeno přes 150 lidí pro
negativní poměr k nové
vládě.
5: 1. Ve své roční zprávě
kongresu žádal president
Eisenhower revisi imi
gračního zákona a
zvláštní plnou moc pro
hospodářskou pomoc svo
bodným státům (nový
"Marshallňv plán").
6.1. Radikál Mendes France a socialista Mollet se pokoušejí sestavit
novou francouzskou vlá
du.
7.1. Ve vojenské nemoc
nici v Nicosii na Cypru
vybuchla časová bomba.

M. POUJADE

” Nebezpečný extrém ”
perla francouzské poli
tické klenotnice, přibylo
asi 51 mandátů skorofašistické strany Pierra
Poujadea, který omráčil
veřejnost brilantním pro; amem, že by se nemě/ platit dané.
Člověk ani neví, múže-li z toho všeho vinit
francouzského voliče,
který dost dobře nevěděl
má-Ii se rozhodnout pro
nebezpečný extrém, po
šetilý extrém a nebo po
litickou ssedlinu.
-n-

'Osvobozeni porobe
ných národů střední a
východní Evropy zůstá
vá jedním z hlavních cí
lů naši politiky”, říkalo
prohlášení
presidenta
Eisenhowera. Soudruh
Chruščev měl pro změnu
jednou pravdu, když to
označil za torpedování
"ducha Ženevy”. Presi
dent Eisenhower vystře
lil další torpédo o něko
lik dní později novým
prohlášením:
"Mírové
osvobozeni porobených
národů bylo, je a - až
do dosažení úspěchu bude větším cílem zahra
niční politiky Spojených
států .... Americký lid
cítí silně, že některé ná
rody východní Evropy,
mnohý s dlouhou a hr
dou historií, pořád ještě

PROCES SE OPAKUJE
(pokračování se strany 1)

Důležitým mezníkem
byla ozbrojená akce Spo
jených národů na Kore
ji. Byl to první případ
zásady kolektivní bez-pcčnosti, dovedené do
důsledku. Ale, co tak
i libně začalo, skončilo
mirem v Panmunžonu,
kde byla téměř všechna
dobrá práce znovu ztra
cena.

Pro nás to skončilo
rozkladem Malé dohody,
který dal Němcům volrou ruku ve střední Ev
ropě. Jugoslávský mif
nistr zahraničí Stojadirovič se dohodl s Itálii,
v Rumunsku padl nejv ětší zastánce kolektivní
bezpečnosti Titulescu a
král Carol začal jednat
Tím se znovu vrací
s Němci. Beckova pol me k otázce, jak se sta
ská vláda se přes pakt vět k výročí organisace,
s Francii začala klonit
která se narodila jako
k Německu.
zdravé dítě a která dnes
Rakouský anšlus. Mni před námi stojí jako
chov a útok na Polsko předčasně zestárlý mr
bvly již jenom přiroze- zák. Jisté je, že přesta
la být schopna plnit úrými důsledky.
koly. které ji byly před
Proces se opakuje
určeny. Nesmíme však
Myslíme, ■ že dnešní zapomenout, že plní s
paralela je jasná. Řada částečným úspěchem, ce
nepotrestaných
agresí lou řadu úkolů sociál
po španělském vzoru ních. Jako symbol ko
znovu pomalu rozleptá lektivní bezpečnosti pře
kw
vá důvěru v kolektivní ci jenom ještě žije
bezpečnost. T. zv. neutralistické státy se za
DOPORUČTE
čínají zabezpečovat pří
HLAS DOMOVA
mým jednáním s útoč
níkem. Další začínají ko
svým přátelům
lísat.

nedosáhly dobrodiní sa
movlády ...”
Eisenhowerovo pevně
a opakováním zdůrazně
né prohlášení znamená
pro nás alespoň trochu
radostnější
zakončení
roku 1°55. Nemyslíme,
že by se před jeho za
troubením hradby bolše
vického Jericha okamži
tě sesuly, ale budou-li
za slovy následovat skut
ky, t. j. zvýšený diplomatický a hospodářský
tlak, neni budoucnost
tak docela černá.
Sami nesmíme zůstat
nečinní. Musíme vystup
ňovat své úsilí, ať již
jsou naše možnosti sebe
menší a musíme se také
poučit, jakým směrem
má naše činnost směřo
vat. Slovo "mírové” ne
ní v Eisenhowerově pro
hlášení náhodou. Vyply
nulo z pečlivého uváže
ní celé situace, veřejného
rrínéní a hlavně stude
ných faktů atomového
věku. Má-li být naše
úsilí alespoň částečně

úspěšné, nemůžeme již
déle žádat a propagovat
nějakou ozbrojenou kři
žáckou výpravu proti ko
munismu. Tím bychom
jenom utvrdili názor zá
padního občana, který
nás často považuje za
skupinu
nebezpečných
fanatiků, která vidi je
nom své vlastni úzké
zájmy. A musíme si při
znat, že by v tom bylo
zrnko pravdy. Konec
konců, stojíme opravdu
o osvobozeni nějakého
zbořeniště a hromady
mrtvol?
LTkol mírového osvo
bození Československa a
ostatních oběti komu
nistické agrese je splni
telný. Naší snahou mu
sí být rozptylování kaž
dé budoucí "ženevské
atmosféry” a provádění
důkazů, že bezpečnost
západního světa je ne
dělitelně spojena se svo
bodou zotročených ná
rodů.

Komunisté se pokou
šejí vepsat do oblohy
svého obrovského impé
ria nápis Dantova pekla
"Zanechte všech nadě
jí ... ” Jenomže Danto
vo peklo bylo věčné. Ko
munistické peklo je do
časné a "zanechte všech
nadějí” platí spíše pro
ty, kteří je chtějí udržet
na věky.
-kw

Naše rovy
JISKRA

V

POP E L U

Teraz navrhncm niečo, čo iste vyvolá v nasej
veřejnosti širšiu debatu. Odpo.úc.nn, aby vódea,
Horý Slovensko oslobodí a vyinóže mu neodvislosť,
E >1 vyvolený za krála, s obvyklým dědičným právom.
Niektorí iste povedia, že v dnešnej době, ked’
monarchie miznu, bolo by nesmyslom za'ožiť no
vá. Já som inej mienky ....
Viem z vlastncj skúsenosti, že i medzi našmi
SJovákmi holi mnohí, ktorí na bývalého císara
Franca Jozefa hladcli s akousi posvátnosťou. Či
tc bol Franc Jozeí. alebo iný, císař bol císař a i
při spomienke naňho složili si klobúky.
.. . Očakávám posmesky aj od Čechoslovákov.
Nemožno však zakryt’ fakt, že najváčšia sláva a
rozvoj Čiech udal sa za doky, ked’ na Hradčanoch sedeli četl.i králi a nie vytrimiskári, ako to
mu bolo za posledných desaťročí.
My Slováci budeme potřebovat mnoho vódcov,
pracovníkov a obetavcov. Aj tito dostali by potom
žasl úženú odměnu za svoju príčinlivesť.
"Slovenská Obrana” č. 99, Scranton, Pa., USA,
14. 12. 55 v pravidelném sloupci ’’Iskry”.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Vánoce v Českosloven
sku byly letos o trošku
vánočnější než minulá lé
ta. Děda Mráz sice zase
strašil za výklady i v pro
pagandě, ale rozhlas neskrblíl koledami a stanice
Praha II. vysílala /jako
loni/ o půlnoci na Štědrý
večer Rybovu vánoční
mši. O křesťanském smy
slu vánoc se ovšem ani
neceklo a 25. prosinec se
jmenoval suše "vánoční
neděle”.
— V pražském kině "Bla
ník” uvedli 21. prosince
k 71. narozeninám Zápo
tockého "Rudou záři nad
Kladnem” a vánoční pre
miérou pražského Tylova
/ Stavovského / divadla
byla hra východoněmecké
autorky Zinnerové "Ďá
belský kruh” /o požáru
Reích^tagu v roce 1933/.
-Na vánočním knižním tr
hu se objevily verše Vítězvala Nezvala "Chrpa
a město”, Viléma Závady
"Polní kvítí” a Oldřicha
Mikoláška "Divoké kače
ny". V próze vyšel romá
nový životopis Josefa Má
nesa od Františka Kožíka
a druhý díl "Dějin národa
českého” od Zdeňka Ne
jedlého.
— V letošním roce se má
vyrobit 18 dlouhých hra
ných filmů, tedy o 6 víc
než loni. Mezi nimi bude
třetí díl husitské trilogie
” Proti všem ”, Drdovy
"Hrátky s čertem” a Gla
zurové "Advent” pod ná
zvem "Františka”.
— Svaz čs. skladatelů sla
vil 65. narozeniny Bohu
slava Martinů, který žije
v U.S.A., a poslal mu gra
tulaci.

— Ostravské pivovary za
čaly vyrábět světlého 14-stupňového "Ostravské
ho baníka”.
— Prcí. dr. ing. Emanuel
Šlechta, ministr staveb
nictví a předseda čs. stra
ny socialistické, dostal
Řád republiky.
— "Kulak” Michal Sokol
z Trebišova byl odsouzen
na 5 let do vězení.
— Pražské Realistické di
vadlo připravuje na únor
hru Františka Pavlíčka
"Chtěl bych se vrátit”.
Odehrává se v západoněmeckých uprchlických tá
borech.
— Národní shíromáždéni
schválilo vládní návrh,
podle něhož může soud
zrušit manželství bez sou
hlasu manželů, "jestliže to
odpovídá zájmům společ
nosti a jestliže manželé
spolu dlouho nežijí”.
— V Lupči u Banské Bys
třice s® staví druhá továr
na na penicilín. /První je
v Roztokách u Prahy/.
— Nové město Havířov na
Ostravsku, které vzniklo
sloučením sídlišť šanov-Šumperk-Bludovice, má
18.000 obyvatel a bude
prý mít přes 60.000. Před
sedou MNV je František
Podoba.
— Vladimír Kočí a Vladi
mír Bačkovský byli v
Praze odsouzeni pro pa
dělání padesátikorun a
dvacetikorun na 12 a 14
let žaláře.
— V Prešově byl otevřen
zimní stadion. Je to už
patnáctý v republice a
třetí na Slovensku.
— V Litoměřicích byl in
stalován Fr. Klapuch na
sídelního kanovníka ka
pituly .

DEFINICE KULAKA
Bylo jednou jedno družstvo v Udrči na Toužimsku a to mělo podařeného předsedu: Vojtěcha
Maříka. A ten předseda divně hospodařil. Zašan
tročil hrabačku, obracečku, travní sekačku, mlá
tičku, vyoravnč brambor, dobytek nedal do spo
lečné stáje, ponechal si ho doma a krmil ho ze
společného. V družstvu sám nepracoval a vymlou
val se, že je nemocný. . . .
(Kulak - p. r.)...je chytrý jako liška, je vy
chytralý až rafinovaný, hrabivý a chamtivý, pro
tože bez těchto vlastností by neobstál v kapita
listické konkurenci. Tyto jeho vlastnosti jenom
znásobují kulakovo nepřátelství k pokroku na ves
nici. Proto u nás existuje na vesnici ostrý třídní
boj. Boj starého s novým. Proto se kulak nikdy
nesmíří s výstavbou socialismu na vesnici. To mu
síme mít na paměti při každém jednáni s kulakem.
Někdy se zdá, že v té či oné vesnici kulak vlastně
není. Řekněme, že tam není rolník, který by měl
víc než 20 hektarů půdy. Z toho rolníci usuzují,
že u nich kulaka nemají.
Ale určovat, kdo je kulak, jen podle výměru
půdy, to je velmi vážná chyba. Kulakem může být
i ten, kdo má jen 10 hektarů půdy. Záleží to totiž
na intensitě výroby. Není rozhodující ani výše
příjmu, protože dnes je běžné, že malí a střední
rolníci jsou zámožní, zatím co kulak ze sebe dělá
chudáka, aby vzbudil soucit.
Rozhodující pro charakteristiku kulaka je. zda
vykořisťuje či nikoli. . . Protože je ale dnes možnost
vykořisťování omezena, musíme se často vrátit do
minulosti, abychom pod jeho současnou tváří be
ránka odhalili nepřítele.
Z relace Miroslavy Bouzové "Kdo je kulak a proč
je nepřítel malého a středního rolníka ?" v praž
ském rozhlase.
RFE

— Ůředr-íci n. p. "Stavoindustria” Ján Vaculík.
Júlíus Horný a Štefan
Dian kradli erámí pří
stroje a prodávali je živ
nostníku Fridrichu Jáno
šíkovi. Ten za to dostal
v Bratislavě 12 let. ostatní
tři od 4 - 10 roků žaláře,
— Vláda schválila plán
rozvoje národního hospo
dářství na rok 1956. Cel
ková průmyslová výroba
prý vzroste o 9% proti
roku 1955.
— Marie Zápotocká se do
žila 65 let.
— Československo podepsalo v Colombu obchodní
dohodu s Ceylonem.
— U Místníku byli zatčeni
"pachatelé četných krá
deží” 18-letý M. Bajčík,
19-letý O. Bartošek a B.
Václavík. Dále byl zatčen
klempíř J. Lacina z Dob
ré jako překupník.
— Vládní výbor pro vý
zkum a využití atomové
energie jednal o projektu
atomové elektrárny, jež
by měla být dokončena
v roce 1960.
— A. Zápotocký se zú
častnil premierv "Fausta
a Markéty" v Národním
divadle. Operu nastudo
val J. Krobholc, zpívali
M. Tauberová, I. Žídek,
K. Kalas, M. Veselá, V.
Bednář, E. Hlobilová a
K. Berman, režíroval Ha
nuš Thein.
— Ceny na vánočním tr
hu: dámské prošívané žu
pany 400 Kčs, 'dámské
šaty 150 - 400 Kčs. dám
ské večerní šaty 300-700
Kčs, večerní silonové šaty
600 - 800 Kčs.
— Na řece Moyavici u
Ostravy byla dokončena
kružberská přehrada.
— K výročí smrti Vikto
ra Dýka vyšly v Praze v
edici ” Odkaz" jeho se
brané básně v grafické
úpravě F. Muziky v re
dakci Viléma Závady a
s předmluvou A. M. Píši
— V D 34 byla uvedena
hra "Holá pravda”. Pře
ložil ji A. J. Liehm. re
žíroval F. Štěpánek, hlav
ní role: F. Vnouček. A.
Kreuzmannová a O. Brou
sek.
— A. Zápotocký vystou
pil na čs. televisi v po
řadu "Spisovatel Zápo
tocký". Přečetl dvě ukáz
ky ze svého nejnovějšího
románu.
— "Kovosvit n. p.” v Sezimově Ústí poslal do Ru
dé Číny mamutí hoblovku
HD 3150 o váze 200 tun,
dlouhou 25 m, s hoblovaci deskou 10 m a průtahy
na výšku 3 m.
— V Jinonicích byla od
halena pamětní deska A.
J. Puchmajerovi u pří
ležitosti 150. výročí vy
dání nrvni české příručky
ruského jazvka "Pravo
pis rusko - český".
— Svaz čs. skladatelů za
slal finskému skladateli
J. Sibeliovi pozdravnou
adresu u příležitosti je
ho 90. narozenin. JJL./Č
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Lev Sychrova v ČSR

Před vánocemi se vrátil z Londýna do Prahy bývalv šéfredaktor legio
nářského deníku ' Národní osvobození’ dr. Lev Sychravá. Jeho syn Jan
studuje dosud v Manchestru. Starý (67 let) Lev jednal před návratem
z Londýna s československými diplomaty’, kteří mu patrně slíbili aktivní
účast na politickém životě.

Sychravá přijel se sy
nem do exilu legálně:
Gottwaldova vláda mu
data pas. V Londýně
žil celkem stranou exilo
vého dění. Jen "Ústav
Edvarda Beneše” rozši
řoval občas jeho senilní
rozumy.
Československý zpra
vodaj” z 27. prosince
1955 sděluje o Sychravové případu další pod
robnosti:
"Během svého poby
tu v Londýně Sychravá
udržoval normální styty s komunistickým vysla
nectvím a dostával od
tamtud pravidelnou fi
nanční podporu, pokud
byl československým vy

slancem dr. Kratochvíl.
Tuto skutečnost Sychra
vá sám přiznal. Není
známo, zda-li podpora
mu byla vyplácena i po
tě. co byl Kratochvil z
Londýna odvolán.
Případ Sychravův byl
tak od počátku obestřen
řadou nevysvětlených otázek, pro které nebyl po
važován za politického
exulanta. Jeho hladký
odjezd z Prahy, oficiál
ní funkce (jako čs. dele
gát u Spojených národů
v subkomitétu pro infor
mace) i podpora z pro
středků komunistického
režimu vyvolaly názor,
že Sychravá byl do za

hraničí poslán Gottwal
dem úmyslně.”
Tohle všechno může
být svata pravda. Nejde
nám do h1 a v y jen
jedno: bylo-li toto všech
no známo, jak se to
srovná s tím faktem, že
Lev Sychravá příleži
tostně vystupoval jako
pohostinský mluvčí insti
tuce. která nese Benešo
vo jméno. Po zkušenosti
s Laušmanem byla jiště
na místě větší opatrnost,
a vedoucí "Ústavu Ed
varda Beneše" se ne-*
budou moci divit, shr
nou li sc na jejich hlavy
t-pké výtky exulantů.
j es/ vin

O dalších navrátilcích
Během prosince minulého roku a začátkem ledna se vrátily dj Česko
slovenska tyto osoby:
Alois Kratochvil z cie, Ladislav a Helma niho Německa, manželé
Francie, manželé Vítko Rubášoví, Jindřich Neu Novákovi a Rudolf Havi a manželé Vavřínoví mann, Miroslav Kaláb nous z Brazílie, Josef
se 4 dětmi také z Fran- a Josef Pavlík ze Západ- Antl z Rakouska.
Ve 27. čísle pražského "Hlasu domova” je zrnil ka o těchto navrátilcích:
Jiřina Enissová s dce Karel Nasler (Brazílie). dopisu, který otiskuje
rou (Kanada), Blažena
Citované číslo praž sám "Hlas domova” s
Muellerová s
dcerou ského "Hlasu domova” podpisem navrátilce An
( švédsl^o ),
Věroslav polemisuje hlavně s tvr tonína Bartolšice z Ostra
Freisler
(Německo), zením rozhlasové stanice vy: "Myslel jsem, že v
František Sikel (Brazí "Svobodné Evropy”, že mé rodné obci budou na
lie), Josef Chudlařský navrátilci, kteří si pře mne třeba hrubí, ale to
(Kanada). Juraj Novot dem smluvili se svými se nestalo. Přivítali mne
ný (Německo), Pavol přáteli ve svobodné ci laskavě. Rovněž na dole
Janček (Austrálie), Ka zině hesla, podle nichž- Odra II jsem byl přijat
rel Kubín (Belgie). On sc pozná, jak se jim v vlídné. Práce sc mi zde
dřej Litvik s manželkou Československu daří, od líbí. Zatím končím. Co
Suzannou (Francie), Va- razují uprchlíky od ná bych chtěl všechno na
sil Bilišňanský (Němec vratu.
psat, nedalo by se v je
ko), Zdeněk Pclán s ro
Představme si však, diném doP>sc vyjádřit,
dinou (Německo), Ev jaké pocity bychom asi to musí člověk prožit.’’
žen Hájek (Uruguay), měli my sami při čtení
jes

VE ZNAMENÍ TĚŽKÉHO PRŮMYSLU
( pokrač. se strany 1. )
zvýšen obsah tuku v pečivu z 3 na 5 proč, a že
se zvýši výroba mléčné
ho margarinu a více
stupňového piva. Ale roz
hlasových přijímačů má
přijít na trh o 80 proč,
více a televisorů o 154
proč., což ukazuje, jaký
je jich dnes nedostatek.
\ zemědělství má hru
bá výroba vzrůst o vice
než 9 proč. . Dosáhnout
toho se má vzrůstem osevních ploch o 100.000
hektarů a lepšími hekta

rovými výnosy. Nové
pracovní síly se tedy už
do zemědělství verbovat
nebudou. Počet pracují
cích se má sice zvětšit o
2,5 proč, (z řad dorostu,
žen a invalidů), ale ti
půjdou do hornictví a
stavebnictví.
Dodávky masa na
vnitřni trh mají vzrůst o
4,7 proč., dodávky syro
vého sádla o 96 proč.,
uzené slaniny o 36,1 pro
cent, másla o 5 proč.,
rostlinných tuků o 6,8
proč. . Národní důchod

má vzrůst o 8,4 proč ,
ale obyvatelstvo z toho
zřejmě nebude nic mít,
poněvadž maloobchodní
obrat se zvýši jen o 4,7
proč, a to sc na něm
ještě budou podílel no
vě naverbované pracovní
síly, které dosud nevy
dělávaly. Obytná plocha
má vzrůst asi o 1,400 000
čtverečních metrů, což
podle názorů západních
odborníků ani neumožní
držet krok s přirozeným
přírůstkem obyvatelstva.
J. L.,Mnichov
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PŘÍPAD DVOU ČÍN

Pr o a proti
Dvé konference v Ženevé soustředily pozornost světa na události
v Evropě. Zatím co se o tamních problémech alespoň jednalo (i když
bez úspěchu), problémy Asie zůstávaly v pozadí. Tím ovsem ien tak
beze všeho nezmizely. Nebude dlouho trvat a svát znovu pocítí jejich
závažnost. Sovětské námluvy v Indii byly jenom malou připomínkou.
Případ dvou Čín je nejpalovějším problémem dnešní Asie. Ny
nější klid je přechodný. Čínský drak u Formosy není mrtev, jenom I
dřime a brousí si zuby na chvíli, kdy bude připraven k novému násilí I
a novému vydírání.
Při prvním výstřelu
na pobřežní ostrovy nacíonalistu spustí staro
nová ofensiva. Tím ne
myslíme vojenskou ofensivu komunistu, kte
rá konečné může v ome
zené míře proběhnout
současné, ale ofensivu
těch západních politiků,
a novinářů, kteří se už
nemohou dočkat ame
rického uznání pekingské vlády a jejího vstu
pu do Spojených náro
dů. Taková
ofensiva
probíhá etapové od brit
ského uznaní rudého
režimu a ,neiná smysl
zavírat oči nad tím, že
byla do značné míry
úspěšná, i když zatím
nedosáhla konečného cí
le.
Nechceme tvrdit, že
Čankajškova vláda je,
nebo kdy byla, modelem
osvícené
demokracie..
Ale tvrdíme, že je za
danných okolností přes
to správné pokračovat
v podpoře, kterou jí
Spojené státy až dosud
poskytují. Americký zá
porný postoj vůči ko
munistickému režimu je
stejně správný a stejně
n utný.
Své stanovisko snad
nejlépe doložíme, shrneine-li argumenty pro uz
mu i Rudé Číny a poku
síme I i :.e na ně odpově
dět.
I. PRO: Čankajšekova
vláda
je
neschopná,
kpn^ervativni, nedemo
kratická.
PROTI: I když to
není právě příkladná
vláda, jaká jiná alterna
tiva se nabízí? Která
vláda, pekingská nebo
Čankajškova, se x íce blí
ži západnímu pojetí de
mokracie? Která vláda
ohrožuje bezpečnost po
kojných sousedů a která
je nechává v klidu? Kte
rá je na straně svobod
ného světa a která spa-'
dá ideol ogicky a záj-1

mové do sovětské sféry?
Která z obou vlád lépe
splňuje podmínky char
ty SN? Domníváme se,
že na otázky není těžké
odpovědět.
2. PRO: Pekingská vlá
da je fakt, kterým nic ne
pohne.
PROTI: To je z hle
diska primitivní morálky
podivný argument. Řek
něme na příklad, že by
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se dostali, dejme tomu,
ve Francii k moci revo
luční cestou fašisté. Žá
dali by titíž lidé jejich
uznání, jako neměnného
faktu? Nebo je nějaký
rozdíl mezi faktem ko
munistickým a faktem
fašistickým?
3. PRO: Je nelogické
uznávat ruské a satelitní
komunisty a neuznávat
čínské.

PROTI: Chybami
se člověk učí. To je lo
gické. Ale bylo by ne
logické, kdyby nás chy
by, kterých jsme se do
pustili v minulosti, mě
ly nějak vésti k tomu,
abychom je opakovali
v budoucnosti. Spojené
státv uznaly Sovětský
svaz v r. 1933. Dnes je
konec roku 1955. K če
mu vedlo americké uzná
ní SSSR? Změnilo snad
sovětské plány na kon
trolu světa? Zabránilo
paktu s nacistickým Ně
meckem? Změnilo něco
na znásilnění baltských
států. Československa,
Polska a ostatních sate
litů? Zabrándo útoku
na
Finsko?
Skončilo
podvratnou činnost ko
munistických stran v de
mokraciích? Jak se pro
jevily komunistické de
legace ve SN? Prozatím

FRONTY NA KNIHY PŘED KNIHKUPECTVÍMI

KNIHY NA VÁNOČNÍM
TRHU V ČSR

★

Vydavatelská politika ústředního výboru KSČ je vždy spolehlivým
barometrem kulturního života v Československu. 27. číslo pražského "Hlasu
domova” uveřejnilo z nepochopitelných důvodu článek s titulem: "Česká
nakladatelství k vánocům”. O letošních vánocích se ústřední výbor tvářil
velmi přívětivě na spisovatele ”z kapitalistických zemí” kteří nemají ko
munistický punc, ale kteří kritisovali západní způsob života ve svém díle
(nevadí, že před několika stoletími).

Článek v "Hlasu do
mova” vyjmenovává ty
to literární novinky z pů
vodní české tvorby: ” . . .
román E. F. Buriana "Ví
tězové”, Neffovy filmo
vé povídky "Tajemství
krve", Branaldovo "Ti
síc a jedno dobrodruž
ství”, Otčenáškův nový
román "Občan Brych”,
Říhův román "Venko
vane', dále knižní vy
dání Drdových reportá
ží z Brazílie a Argenti
ny "Horká půda". V no
vém vydání vyšly stále
hle lané knihy klasiků,
jako Jiráskovo ” Tem
no", "Vojenské povíd
ky”, knihy Raisovy. Iva
na Olbrachta, Petra Ji
lemnického, K. J. Erbe
na. Vyšel také první sva
zek sebraných spisů J.
Haška."
Nova vyd tri překladů
To by nebylo nic pře
kvapit jícího. Na .klasi
cích se vždycky musi
v\ dělat to, co se ztrati
na kolaborant-ke litera
tuře. Důležité je, co se

dočtete v následujících
odstavcích. Další stať
totiž začíná slovy: ’’Z
překladové literatury se
těší velkému zájmu .. .”
Kdopak by se odvážil
napsat, že "původní čes
ká tvorba” se pozornosti
netěší, protože stoji za
starou bačkoru. Proto je
nejlíp o zájmu pomlčet
a ohánět se Jiráskem a
Erbenem tam, kde agitprop vydává neprodejný
brak.
Citovaný časopis pak
jmenuje jako největší
trháky nová vydáni Drciserovy "Americké tragedie”, Cervantesova "Do
na Quijota ’ a Balzacových "Ztracených ilusi”
(ty by měly být zvlášť po
pulární četbou straníků).
Fronty na knihy

Hlas domova" konči
svůj článek takto:
Mohli bychom vypo
čítávat ještě dlouho ti
tul za titulem. Každý
znamená kus dobré po
hodě- a chvilku radosti s
milovaným autorem.
Dnes už byste marné

hledali u knihkupců ně
které z knih, které jsme
vyjmenovali. Za mnohý
mi se jen zaprášilo, i
když výcházejí i ve 30.
000 nákladech. Hlad po
knize je u nás velký a
před vánocemi bývá nej
větší. A mnozí z těch,
kteří se už vrátili, ne
chtějí věřit svým očím ano, viděli dlouhatán
ské fronty lidí na kni
hy.”
Komunisté se citova
ným článkem trochu od
kopali. Rádi věříme, že
lidé v .Československu
musí stát fronty na kni
hy, na dobré knihy. Po
chybujeme, že někdo bu
de stát fronty na ro
mány E. F. Buriana ne
bo festinezvalovské ces
topisy Jana Drdy. S
československými čtená
ři je to stále v pořádku.
Pořád vědí, co je dobré
čteni a co ne. A pokud
toto potrvá, komunisté
prohrávají nejdůležitějši bitvu, bitvu o duši ob
čana porobeného státu.
vm

tak, že téměř zničily veš
kerou užitečnost této
erganisace, z jejíž char
ty udělaly bezcenný- cár
papíru. Čím by Spoje
ným národům přispěl
další člen stejného raže
ní, nota bene s nárokem
(i když pochybným) na
místo v Bezpečnostní
radě?
4. PRO: Uznáni by od
trhlo Rudou Čínu od
Sovětského svazu.
PROTI: Vezmeme-li
v úvahu ideologickou a
hospodářskou závislost
na SSSR, je to tvrzení
při nejmenším odvážné
a jednat podle něho by
bylo značně riskantní.

Rudá Čína bude moci
pomýšlet na nějakou sa
mostatnou politickou li
nii teprve tenkrát, až bu
de stát hospodářsky na
vlastních nohách. Kdyby
potom k nějakému od
cizení opravdu došlo:
je možno věřit v něja
kou příznivou politickou
linii hospodářsky silné
titoistické Číny? A ja
ká by byla cena za ta
kový manévr? Za po
chybnou naději na od
cizení Rudé Číny Sovětsk ému svazu, jistota od
cizení všech těch malých
národů, které až dosud
věřily slibům a meziná/pokračování na str. 6/

DOPISY Z AMERIKY A KANADY
Oakland, California, 4. prosince 1955.
Snad jsme vám již psali, že jsme si najali delilikatesní obchod v San Franciscu. Práce máme
dost, a celkem jsme se již zapracovali, ale přesto
nevíme, zda tu zůstaneme. Vydání je tak veliké,
že skoro nic neušetříme. Vzpomínáme na staré
australské činže, kde jsme platili 25 nebo 37 ši
linků včetně bytu. Tady platíme 300 $ měsíčně
za krám, 60 $ za další výdaje, 15 $ za telefon 15 $
za parkování auta, 10 $ za most, 60 $ za byt, 15 $
za parkování auta, 10 $ za most, 60 $ za byt, 72 $
za hlídání naší dcerušky, 42 $ za úklid, 20 $ denně
za pomocnou sílu v obchodě, tak se ani nedivte, že
moc nezbude.
Přijíždí sem hodně Čechů ze Sydney. Hodně
jich tu zůstává. Zhruba by se dalo říci, že ti, kteří
mají odborné vzdělání, mohou ihned dostat dobré
místo jako civilní inženýři, fotografové, elektri
káři a pod. Mají týdně i přes 100 $. Pokud však
nemají odborné vzdělání, tak se uchycují jen těžko
a mzdy mají tak něco kolem 50 $. Při tom nejsou
chráněni odbory jako v Austrálii. Obory jako dám
ské krejčovství nebo šití vůbec jsou tu popelkami
(pro ženy něco kolem 40 $ týdně). Daň ze mzdy je
velká (pro svobodného na př. 16 $ z vydělaných
88 $).
Průměrný Američan má vyšší životní standart
než Australan. Ale tím to končí. Musí na něj taky
usilovněji pracovat. Jejich způsob šetření spočí
vá v tom, že si všechno pořizuje na splátky. Koupí
si dům. auto, šicí stroj, ledničku a televisi a pak
ze sebe mačkají poslední, aby dodrželi splátky.
Potraviny jsou tu kvalitnější než v Austrálii, ale
relativně jsou drahé. Uvažte, že libra dobrého ho
vězího stojí 1.35 $ (víte-li, kde nakupovat, do
stanete za 1 $ blůzu, střevíce, noční košili, kože
nou peněženku atd.). Pro Čechoslováky, kteří sem
přijíždějí z Austrálie, platí asi toto: úspěch v Ame
rice vyžaduje několik let práce, hledání, zklamá
ní, neboť skoro každý si představuje, že nastoupí
tam, kde v Melboume nebo v Sydney přestal.
Vaši
t,
Toronto, Oni., Canada, 22. prosince 1955.
Za Havají jsme se zahalili do mlh a začali vzpo
mínat na slunečnou Austrálii. Ve Vancouveru nás
uvítal liják. Cesta přes Skalisté hory je úžasná,
ale ten přechod z tepla do zimy (po celém ame
rickém kontinentu jsou teď mrazy) byl příliš
náhlý. Problém pro nás je oblečení, nikdo z nás
není oblečen na zimu a to první vydání je náklad
né i v zemi kožichů a Cadillaců.
Překvapuje nás tu tempo a dlouhá pracovní doba,
lide udření, ustaraní, nemají vůbec na nic a na
nikoho čas. Často nejsou placeni za práci přes čas.
vůbec se zdá, že Austrálie má své výhody. Zdá
se ovšem, že tu lidé víc vydělávají (ale za jakou
cenu) vozy jsou levné, zato bydleni je strašně
,ra. ? 'a^e nabídka ohromná). Potraviny jsou stejné
drahe. ale lepší kvality, výběr větší a zdvořilost
v obchodech se nedá s Austrálií vůbec srovnat,
o jsou naše první dojmy z Kanady. Nemohu ří
ci, ze J,sou dobré. Kanada je tvrdá zem stejné jako
Spojene státy. Ještě nevím, kde se usadíme.. Váš K.
New York, 10. prosince 1955.
Jsme, zde opravdu šťastní a daří se nám už teď
po devíti měsících lépe, nežli jsme kdy snili. ArneriKa není pouze úžasná, ale také krásná
Vaši Š.

9. 1. 1956

HLAS
Don

NA

DOMOVA

M. Mankiewicz: "Trial” (Přelíčeni), André Deutsch, 1955

LAVICI

OBŽALOVANÝCH

Na lavici obžalovaných v malém kalifornském městečku San Juno
usedli v románu Dona Mankiewicze ” Přelíčení” tito obžalovaní: David
Bíake, profesor trestního práva, člověk nepolitický a americký liberál,
Barney Castle, obhájce ve věcech trestních a funkcionář komunistické
strany USA, senátor Car! Baron Bettle, předseda výboru pro vyšetřování
neamerické činnosti, soudce Motley, ameri ký černoch, státní zástupce
Armstrong. Všichni jsou obžalováni ze sp -iuúčasti na justiční vraždě
Angela Chaveze, mladého Mexikána, který’ je obviněn z pokusu zná.
silnit nezletilé ”bilé” děvče. Žalobce Mankiewicz pronesl svoji obžalobu
výmluvně. Porotě čtenářů nezbývá, než vynést jediný ortel: všichni ob
žalovaní jsou vinni.
Každý z obžalovaných
je vinen jinak. Černoš
ský soudce Motley třeba
tím, že aplikuje striktně
právní normu tam, kde
bylo v jeho moci nazna
čit porotě, že tvrdé právo
je někdy mrtvé právo.
Je sám oběti své krve:
na soudu je Mcxikán,
lehčí rozsudek by vy
stavil černého soudce
obviněním, že nadržuje
obžalovanému z raso
vých pohnutek. Státní
zástupce Armstrong tím,
že pro něho odsouzení
Angela neznamená jen
výkon spravedlnosti, ale
podvoleni se rasovým
předsudkům, jež ovláda
jí obccensvo v soudní
síni. Za půl roku budou
volby. Nemůže riskovat
nepřízeň voličů.
Barney Castle je bez
pochyby přímým vra
hem. Pro něho celý pro

ccs byl jen vítanou pří
ležitosti dodat politbyru
komunistické
strany
Ameriky vítanou oběť
rasové nenávisti. Komu
nistická strana musí v
př,k'tř-'h volbách získat
nové hlasy mezi mexic
kým obyvatelstvem. Budc-li Cl.avez odsouzen,1
půjde strana do voleb
jako mstitelka justiční
vraždy z rasových po
hnutek.
Senátor (Caři Baron
Battle (v němž každý
okamžitě pozná senáto
ra McCarthyho) zneuži
je procesu s Chavezem
po svém a k svým vlast
nim cílům. Chavezův ob
hájcc Blake je bez své
ho vědomi zneužit ke
munisty pro komunistic
ký tábor lidu, kde se
vybírají peníze pto "ob
hajobu” nešťastného Mcxikána. Blake je členem

university, kde si sená
tor Battle potřebuje vy
řídit své vlastni účty.
Nejdříve je nutno zni
čit reputaci jednoho pro
fesora. Pak už jen stačí
nadhodit, že třeba i je
ho přátelé nejsou stát
ně spolehliví.
' Ani profesor Blake
není bez viny. Je spoluvinen zločinnou nevě
domosti a zločinnou dů
věřivosti. Tady je také
jeden z průrazných argu
mentů
Mankiewiczova
"Přelíčeni”: proklejte a
zavrhněte komunismus,
proklejte a zavrhněte
McCarthvho a jeho mcthody To rozhodně u
dčlejt". Ale vy, američtí
liberále . é, vždyc!:” tak
velkodušní a tak nevě
domí. tak učeni a tak
málo bdělí, vy, američtí
liberálové, nedejte se
znova tak ošálit, jek jste

to udělali v minulosti.
Stručně
řečeno
je
Mankiewiczovo "Přelíče
ní ' moderní versí sporu
o seržanta Grišu. Profesoia Blakea, blízkého
sebevraždě, zachrání poc
tivý novinář, který mu
dá možnost uveřejnit
celou pravdu o procesu
s Angelem Chavezem.
"Barney (Castle - p.
r.) a Bartle a lidé jejich
druhu,”
řekl (novinář
White - p. r.), "pracují
jen se lží, svou vlastní,
se lží druhého, se lži
třetí strany, lži jsou je
jich zbožím. Vy a já pra
cujeme s pravdou, celou
a absolutní pravdou, ač
koli vlastně někteří lidé
tvrdí, že nic takového
neexistuje, protože my
věříme tomu, co říkáme,
když to říkáme, a to zna
mená mluvit absolutní
pravdu, aspoň jak já to
mu rozumím.”
David, který už dávno
poznal, že to, co White
popisuje, vůbec není ab
solutní pravda, ale pouze
pravda relativní, začal
větu. Ale nezačal. Na
jednou se mu zdálo, že
to. co sám poznal, nebylo
pravdivé.
"Udeřte Battlea - nebo
Barneyho - pravdou a

NELLIE GREY Z PIKOVIC
Poznání je odjakživa hořké. Když Sokrates poznal, co za lidi v Řecku vládne, vypil bolehlav,
nápoj prokazatelně hořký. Jeho soudci však po
pili sladkého vína falernského a odešli spokojeně
do svých domovů s vědomím, že se zasloužili e
vlast, neboť poznáni kazi tráveni. Ten večer cele
Řecko mlsalo jako obvykle olivy v medu nakládané
a velké smyrenské hrozinky, a ten večer se našel
jen jeden Platon, který poznal, že se s cukrkandlem
daleko nedojde.
. '
Nerad bych, aby mne kdokoli pokládal za nadše
ného platonika. Život sám o sobě je hořký az a...
Poznal-li však člověk, že přes třicet let žil v blu
du, a zjeví-li se mu konečně hořká pravda, je jeho
svátou povinnosti poznanou pravdu vnucovat dru
hým, Nechci tu mluvit o tom, že nejkrasnejsi
pražskou čtvrti je Smíchov, ani o tom, ze Slavie
potře Spartu, kdykoliv to potřebuje, protože to jsou
pravdy dávno zjevené a všebecně uznané. Chci
mluvit o hudbě, o hudbě čeledi šlágrovité.
Spojeni filologové a karatele mládeže už dávno
poslali na hranici "Já mám devět kanarů a Ja
bych chtěl mít tvé-foto”. Zcela právem: byl to kyč.
byla to ostuda a musili jse se rdít před cizinou za
každé slovo, které si kdekdo prozpěvoval.
S rozhořčením jsme zavrhli "kde jsou ty pře
krásné chvíle, kde jsou ty světélka bilé . jakož
i zlatovlasou lejdy. co jsme ji líbali naposlejdy,
ale protože jsme byli na cukrkandl zvyklí, oddali
jsme se cizím vzorům.
Jaká krása to byla, když jsme pochodovali s
kapitánem Brownem Virginií až do chvíle, kdy
temně zazněly zvony Charlestonu, když jsme slze
li s Nellie Greyovou, odvlečenou až na břehy Kentucky (neboť tehdy jsme ještě netušili, ze Ken-
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tucky je vnitrozemský stát), když jsme za války
s nasazením života všech příbuzných ilegálně na
slouchali Louisi Armstrongovi, když bekal svůj
slavný "Blueberry Hill".
Už jsem si své poblouzněni trpce odpykal. Ne
dávno jse si na jednom večírku přisedl ke gra
morádiu, z něhož zněly melodie mého mládí.
Cvilku jsem zbožně poslouchal, když vtom se mi
zjevila hořká pravda: člověče, vždyť přece umíš
anglicky, vnímej trochu, vždyť je to hrůza: A zdali!
Slavný Louis to zrovna načal: "I got my thrill,
on Blueberry Hill, on Biueberry Hill, where I found
you. the moon stc-od stih on Blueberry Hill, and lingered until my dreams came trne.” Popadl jsem tuž
ku a papír a překlad dopadl takhle:
Sebou jsem trh, tam kde byl vrch,
tam kde byl vrch s borůvkama.
Měsíc byl tich, takže byl bych
byl býval stih rande s várna.
Třeba je to výjimka, utěšuji se, zkus to s ně
čím jiným. Obrátil jsem desku. Zase Armstrong
a nějaké Bajo-trio: "C’.t, my poor Nellie Grey,
they háve taker. you a-.-.-ay and I wotft see my
darling any more. I am sřttirg by the ríver and
Tm v eeping all the day. tor you' ve gone to the
oid Kentucky shore." V češtině to vyjde srdceIcmně:
Nemajetnou Lenku Grey unesli daleko přej
a já nespatřím miláčka nikdy víc.
A jak sedím u potoka, slza kane mi z oka
pro milenku, mou Lenku z Pfkovic.
Celý večer jsem měl zkažený. šel jsem na čerstvý
vzduch. Tam stála jedna slečna, tvářila se na
dějně a tiše prozpěvovala: “BeautiřiíL heautižul
brown eyes, beautiftti. beautifui brown eyes,
beautiiul, beautiiul brown eyes, I nevez love blue

on se zhroutí,” řekl White, "to máte jako kdyby
oni byli vlkodlaky a
pravda stříbrným kůlem
na křižovatce o půlnoci.
Jen si musite najit způ
sob, jak je tou pravdoul
zasáhnout,”
V kostce řiká Mankiewitcz v závěru "Přelí
čeni” prostě toto: náš
dnešni šeredný tanec
kolem šibenic a šibeniček
je možný jedině proto,
že jsme sc příliš vzdali

občanské cti a poddali
se občanské nestatečnosti. Každý z nás naá
svoji pravdu a každý z
Jnás je povinen ji říkat
nahlas. Jen z malých
'osobních pravd všech
slušných a poctivých li
di může vyrůst velké spo
jení pravdy absolutní
(ať ji už jakkoli nazý
váme), již dosud stále
vzýváme, ale které jsme
dosud odepřeli vydat
svědectví.
jun

IMPROVISACE
Jiří

Pravda

Když jsi sc koupala v stříbrném šatě
zářících kapek zvučného deště léta,
viděl jsem včelu, usedlou na kabátě,
pod klopou schovanou tak jako v chatě.
Bylas to ty a tvoje varieta.
Tak tiše seděla a chovala se skryté
tak jako ty, když hlavu máš v mém klínč
Chováš se důstojně a téměř zákonitě
a tváříš sc tak šťastné a tak sytě
tak jako včela na tvé peleríně.
Když krůpěj poslední už s nebe slétla,
tu včela nožkami křídla pročistila,
zabzukla, kousek popolczla, vzlétla
a letěla dál v přítmí budoucího světla,
tak jak ji vedla její touhy síla.
A mně bylo tak smutno za tím stínem.
Viděl jsem tebe, jak jdeš s tváří usměvavou,
já zůstanu tu sám i se svým klínem
a možná zapíjet té budu vínem,
až půjdeš dál tou cestou svojí pravou.

eyes again.” Rychle jsem se zavře], ale přesto, že
jsem ustavičně splachoval, vyslechl jsem to
kompletně:
Kafebraun, kaíebraun oči, kafebraun, kafebraun oči,
kaíebraun, kafebraun oči, jó rnodrý ty já
nechutnám.
Když se mi poněkud ulevilo, proklouzl jsern
rychle do jiného pokoje, kde byla parta mládenců
v odbojové náladě, kytarista se už trochu kýval,
a všichni zplna hrdel bourali staré světy otroctví:
”John Brown's body Lies amouldering in the grave, John Brown’s body lies amouldering in the
grave, John Brown’s body lies amouldering in the
grave, but his soul goes marching on.” Rozvinu
la se debata, kytarista rnne pokousal, ale nakonec
jsme se dohodli, že český překlad zní svižněji
než originál:
Tělo pana Browna v hrobé tlí a tlí,
tělo pana Brovzna v hrobé tlí a tlí,
tělo pana Browna v hrobé tlí a tlí,
duše kráčí furt und furt.
A když první záblesky jitra se prodraly za
čouzeným pokojem, odkryly skupinu posmutnělých
postav, která si zádumčivé prozpěvovala slavnou
melodii, ’ s níž amící dobyli všechny kavárny a
bary osvobozeného Československa: ”Gonna ma
že a sentimenial journey, gonna set my heart at
ease, gonna make a sentimenial joumey, to renew old memories.” Jenže mátožné postavy to
zpívaly takto:
Jedu na sentimentální tůru,
a dám srdci pohovu,
jedu na sentimentální tůru
a zpívám sí o hovu
Poznání, povídám, je horké. Angličan by řekl:
”It stinks.”
Ezop
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LIDÉ

ÚVODEM
Od pradávných dob člověk loví tohoto nej
většího ssavce nám známého-veírybu. První zá
znamy o tom jsou ze šestého století po Kristu.
Je ovsem pravděpodobné, že velrybaření začalo
ješté o několik století dřív. Bylí to Vikingové,
kteří první v historii začali lovit velryby na
svých vratkých lodích pomocí ruční harpuny.
Z původního primitivního lovu primitivního
lovce, který loví! jen pro vlastní potřebu, vyvi
nul se moderní, vysoce organisovaný průmysl,
jehož risika jsou stejné veliká jako zisky. Mo
derní velrybaření je stále ještě hazardní hrou
a dobrodružstvím, ovšem důvody, proč mocné
finanční koncerny riskují ročné desítky milionů,
jsou docela prosaické. Je to velrybí olej, hlavní
produkt ze zpracované velryby, a je to hladový
svét, který trpí chronickým nedostatkem tuku při
rychle rostoucí populaci, jež vedou celá loďstva
velrybářů do studených antarktických vod.
Dnes se loví plánovité, podle mezinárodních
kvót, po určitou/ stanovenou dobu. Každý národ
člen mezinárodní organisace, má přidělenu kvó
tu, kolik velryb smí za sezónu zabít, a je povinen
dodržovat ustanovení, regulující celý velrybářský průmysl. Trvalo léta, než došlo ke konečné
dohodě, než všechny zúčastněné národy se smluv
ně zavázaly, že budou lovit podle pravidel a
respektovat omezení, jež mají jediný cíl: uchovat
dostatečný počet velryb. Předpisy brání: odstře
lu nedospělých velryb, odstřelu samic s mládě
tem, odstřelu nad stanovenou kvótu a odstřelu
určitých druhů velryb.
Kromě velrybářských velmoci (Norsko, Anglie
U. S. A., Japonsko a Sovětský svaz - všechny
lovi hlavně v Antarktidě) je mnoho národů

VELRYBÁŘSKÁ STANICE V POINT CLOATES

• KRÁTCE Z EXILU
— Dr. A. Procházka sc
zúčastnil mezinárodního
kongresu křesfansko-dcmokratických stran v
Santiagu v Chile.
— Rudolf Pešata z Berwinu, USA, byl zvolen před
sedou tamní organisace
vysloužilců z II. světové
války a z Koreje.
— Do anthologic současné
americké poesie, vydané
nakladatelstvím Alpíne,
byla zařazena i báseň bý
valého šéfredaktora Prá
va lidu v Praze a Dělnic
kých listů v Clevelandu
Josefa Martinka.
— Do místnosti čs. sekce
Ústředi svobodných odbo
rů v Paříži, kterou vede
Arno Hais, se vloupali do
sud neznámí pachatelé.
—Josef Krimi, který utekl
společně s Janem Hvastou v roce 1952 z trest-

nice v Leopoldově, emi
groval do USA.
— Na banketu, který uspořádal pro bonnské di
plomaty Alfred Krupp
von Bohlen, byla také
Anny Ondráková s man
želem Maxem Schmelingem.
— Čs. uprchlík dr. Boh
dan Novák složil advokátské zkoušky u vrchní
ho zemského soudu v
Hammu v Německu. Bu
de mít vlastní advokátní
kancelář v Dortmundu.
— K. Marek, Ludwigsburg, Postfach 234. West
Germanv, vydává "Časo
pis čs. mládeže v exilu -MALÝ ČTENÁŘ."
— Dr. J. Měšťan podal
u německého soudu trest
ní oznámeni na dvě čs.
osoby pro politické po
mluvy a nepravdivé oso-

které loví velryby z pobřežních stanic. Ty jsou
roztroušeny po celém pobřeží Afriky a Jižní
Ameriky. K těmto "pobřežním" národům patři
také Australan!.
Lov z pobřežních stanic dovoluje skutečnost,
že velryby, jsouce hnány tajemným pudem, pu
tují tisíce mil z ledových vod Antarktidy do tep
lých subtropických vod, kde se páří a kde rodí
mláďata. Zdrží se tam každoročně asi čtyři mě
síce a pak se vracejí na jih do svého studeného
a mlhavého domova.
Na jih se vrací také nová velrybí generace,
mláďata, která se narodila v teplých vodách, a
vrací se celkem bezpečna před člověkem, který ji
chrání zákony. Tato ochrana funguje celkem
bezpečně, nevztahuje se ovšem na samce, pokud
tento ještě doprovází samici s mládětem. Ochrana
však selhává v jednom bodě. Není na příklad
možno rozeznat těhotnou samici od netěhotné.
Stává se, bohužel dosti často, že určité pro
cento těhotných samic je zabito takřka na konci
jejich tisícimílové cesty, snad jen několik dni
předtím, než dosáhnou "velrybí porodnici”, kte
rá v australském případě leží někde v Exmouth
Gulfu a podél západoaustralského pobřeží. V
Exmouth Gulfu jsou velryby plně chráněny a
toto místo je pro velrybáře reservací s naprostým
zákazem odstřelu velryb.
Život velryby, její migrace, množení a smrt
jsou spojeny s tolika záhadami a problémy, kte
ré zaměstnávaly biology po staletí a dodnes fas
cinují každého člověka, který miluje život na
širém moři.
Diky tomu, že Austrálie je jednou ze zemí,
jež loví velryby, a díky shodě okolností, která
vedla k povolení provozovat lékařskou praksi
po dobu dvou let, stal jsem se lékařem velrybářský stanice Point Cloates, odkud operuje velrybářská společnost North - West Whaling Co.
Point Cloates je opuštěné místo na pobřeží Indic
kého oceánu, asi 800 mil na sever od Perthu.
Tam se odehrává mé vyprávění, v němž jsem
se snažil zachytit světlé i stinné stránky života
velrybáív, dobrodružství, jež jsem zažil jako
jeden z těch, jejichž úkolem bylo ulovit a zpra
covat přidělenou kvótu 600 velryb během tří a
půl měsíce.

čování.
Manželka G. Goldsteina, Angličanka, dostala
povolení k odjezdu do An
glie, ale odmítla se odtud
vrátit zpět do ČSR. Její
manžel nedostal povolení,
aby ji následoval.
— Čs. pěvecký spolek
"Lumír” ve Vídni oslavil
90. výročí založení.
— V šachových přeborech
NSW se umístil Zdeněk
Vybíral na 7 - 8 místě
(spolu s R. Stalleyem).
Účastnilo se 14 hráčů.
V druhém mužstvu obsa
dil Zd. Chytil druhé mí
sto. V loňských přeborech o
mistrovství Victorie v
Melbourne skončil Ema
nuel Bašta na 5. místě.
— Ing. Karel Kosina byl
jmenován městským inže
nýrem v Albanv v Záp.
Austrálii.
— Hnutí za svobodnou
Evropu poslalo v prosinci

balony do ČSR ilustrova
ný 16 stránkový vánoční
tisk s výňatky z děl čes-<
kých a slovenských spiso
vatelů.
— Studující 5. ročníku
sydneyské
konservatoře
Jiří Folprecht účinkoval
17. 12. j.h. se sydneyským
symfonickým orchestrem
při provedení Haendelova
"Mesiáše" v městké rad
nici. Hudební nástroj: ba
sa.
Č/JL/V
Parní lázeň, masáž,
horské slunca

pro pány a dámy
*

SAUNA *

4. patro Manchester
Unity Bldg.
93 Swanston St,
Melbourne, C. 1.

Dle telef. dohody
C 4782
Maj. Luděk Horák

A VELRYBY

Naše cesta začíná v prvních červnových dnech
na letišti v Perthu. Je brzo ráno, tma. každý se
třese zimou, obloha potažena černými mraky,
poprchává a iouká ostrý vítr ze severozápadu.
Vyhlídky na nepříjemný let.
Když jsme však proletěli několika bouřkami,
byli jsme odměněni překrásným pohledem na
svět pod námi, zaplavený pro změnu hřejivým
sluncem. Naše letadlo byla Dakota, jichž použí
vá společnost M. M. A. na lince Perth - Darwin.
Začátek letu opravdu nebyl dobrý. V obličejích
cestujících i stewardky kvetla sytá zeleň.
/Pokračování přftti/

PRO

A

/pokračování se str. 4/
rodním závazkům Spo
jených států.
5. PRO: Režim v Čině
je výhradní záležitostí
čínského lidu.
PROTI: Souhlasí!
Ale kdo se odváží tvr
dit, že má obyvatelstvo
Rudé Číny co mluvit
do toho, kdo v Pekingu
vykřikuje jeho jménem?
Za jakého režimu je
pravděpodobnější, že se
Číňané domohou svého
práva demokraticky zvo
lit vlastní representanty?
Čankajškova nebo Maocetunova?
6. PRO: Proč neuznat
obě vlády!?
PROTI: Tento argu
ment je snad nejnebez
pečnější, protože se bu
de zdát mnoha lidem
nejpřijatelnější. Pekingská vláda by jej, po po
vinných formálních pro
testech, přijala s otevře
nou náručí. Ve svých
důsledcích by jeho při
jetí znamenalo pomalé
odumírání vlády v Tajpehu a tím také zánik
symbolu svobody mi
lionů Číňanů vně i uvnitř
bambusové opony. Pro
tože hlavni význam na
cionalistické vlády spo
čívá právě v symbolické
hodnotě, která sc nedá
měřit počtem divisí, tan.
ků a letadel.

PROTI
Pro osvětleni by snad
bylo dobře aplikovat ně
co z našich vlastních po
měrů. Máme v exilu
representanty,
jejichž
velká část ztratila
poslední špetku úcty a
důvěry, ktejrou k nim
snad kdysi choval národ
doma i venku. Ale jaká
ohromná vzpruha na
šemu odboji, kdyby byli
tito pošpatnělí represen
tanti uznáváni jako jedi
ná československá legál
ní vláda? Každý z nás,
až snad na několik málo
renegátů a politicky vy
šinutých lidí, by to
jistě uvítal s jásotem,
ať již jsou naše vztahy
k RSČ jakékoliv. Pro
národ doma by to mělo
význam, který se nedá
docenit.
S případem dvou Čín
to není jiné. Existence
svobodné čínské vlády
v Tajpehu má nedozírný
vliv na morálku těch mi.
lionů Číňanů, kteří če
kají a doufají v pád ko
munistické diktatury.
Uznáni pekingské vlády a její vstup do Spo
jených národů by bylo
začátkem konce Čankajškových nacionalistů.
Jejich pád by zasadil
čínskému
antikomunistickému odboji doma i
venku ránu, zc které by
se nikdy nevzpamatoval.

WARBURTON HOUSE - WARBURTON, VIC.
telefon 12

Váir. nabízí prvotřídní pobyt v krásné krajině
v zimě i v letě, u řeky, vlastní tennis.
Též jen week-end.
ZLOBÍ VÁS
Potřebujete
Navštivte s důvěrou
optický

OČI?
brýle!
krajanský'
závod

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

9. 1. 1956

HLAS

ŠŤASTNÝ A VESELÝ NOVÝ ROK
přej. v':ai svým ná. tévnlkum

ČS. A KONTINENTÁLNÍ
RESTAURACE

PRAGUE
(niaj. manželé Brejšovi)
Pcnny’s Lare, KingsL C;-.:ss - Sydney

Dobře

obsloužíme,

Vás

budete-li kupovat maso a uzeniny u firmy

MEAPRO
Kontinentální

masa

výsek

Na telefonickou objednávku dodáváme do domu;
Otevřeno v sobotu
Naše kvalitní maso a uzeniny dostanete
vc všech vedoucích lahůdkářstvích
MEAPRO

PTY.

I.TD.

455 Parramatta Rd., Leichhardt, Sydney

Telefon LM 5336, LM 7947, LM 7836

ZÁJEMCI O INSERCI V HD ZE SYDNEY

obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzal a, Bunnerong Hostel,
MATRAVILLE, NSW-

Telefon MU 4164 /v prac. době/.

PLÁNY NA VÁŠ DŮM
okna — dveře — nábytek

Vám spolehlivě a levněji zhotoví
ANTONÍN

SLABÍK

65, Ising St., East Geclong, Vic. Tel. X 4627
Dříve dílny na výrobu nábytku
Rousínov u Brna, Nesovice a Komořany

Prvotřídní pánský a dámský
KREJČOVSKÝ

ZÁVOD

NECHVÁTAL & VOZABAL
466-468. Bridge Rd., Richmond. Vic.
Telefon JB 3S41
Nejnovějši evropské a americké styly
MONTGOMERÁKY S VLNĚNOU VLOŽKOU

Velký výběr pánského prádla

12. ledna 195ó znovuotevřeni 1

ČS. RESTAURACE J. S. ČERNÝ
258. Chv.rch St.. Rithmond. Vic.

pozor

:

Večeře se podávají ve vsedni činy od 5 do 8 hod.,
obědy pouze v sobotu od 12 do 2 hod ..

V neděli zavřeno.

-7-

DOMOVA

Dopisy redakci
V Y Z V A ČESKOSLOVENSKÉ VEŘEJNOSTI
MELBOURNE

V

Právě došly nové české desky: Smetana (Pro
daná nevěst.'.1. Dvořák, Janáček, Kovařovic
(Psohlavci), České vánoční koledy, Ježek, li
dovky. - Nové 7" dlouhohrající a jiné kontin.
desky vc v c 1 k é m výběr u

— V poslední době se hodně diskutuje o krajanském
životě v zahraničí. Dolejší výzva dává příležitost k
zapojeni se k spolupráci všem, kdo mají zájem na
zdravém krajanském životě:
E L E K T R O
CENTRE
CO.
Československé národní sdružení ve Victorů je
před řádnou valnou hromadou, která se bude konat
95 Oxford St., Bondi Junction, Sydney
koncem měsíce února. Nynější výbor Čs. národního
FW 2367,
—
FW 2923
sdružení se obraci na vás všechny, kteří máte zájem
o práci ve sdruženi, abyste se přihlásili buď pí Radia - televise - gram, desky - elektr. přístroje
semně nebo telefonicky na adresu členky výboru
pí. L. Žalmanově, 12 Cunningham St., Northcote,
Víc., telefon JW 5531 (po 6. hod. večer).
Děkujeme vám.
ČSNS, Melbourne WASHINGTON II. SOVĚ - PATTINSON & CO. LTD.
vedoucí sydneyští drogisté

ENGLISH LESSONS FOR NEW AUSTRALIANS

— From 14th January, 1956 the third section of our
new Elementary course of English Lessons will be
broadcast. These lessons are fairly advanced and
will probably interest many of your readers. They
will be broadcast at the 12.45 p. m. session on Saturdays ověř the A. B. C. National Stations. - The
second section which has been broadcast from
July to December this year, will be repeated at the
8.15 a. m. session (South Australia, 7.45 a. m.) .. .
Yours etc.
Wm. J. Weeden, Director,
Office of Education, Sydney

313, Gcorge St.. Sydney /vedle Wynyardu/

Telefon BX 1061

Vlašské — ryb i
zeleninové
bramborové
.
saláty *
| ryby v rosolu
á roli mopsy *

FRANCOUZSKÉ VOLBY

f

— Jak poučné, dívat se kolem sebe na stranicko politicky chaos, demagogii řečníků, hloupost a ne
tečnost davu a všechen ten balast dnešního poli
tického života Francie, a mít při tom pocit
že se mne to netýká, že jsem jen pozorovatelem!
Opravdu se nás to ale netýká !
F. P., Paris
DALŠÍ DOPIS Z TOWNSVILLE

—Ctěla bych vám říci, jak se má teď celá věc s
Rudolfem Zapletalem. Dostali jsme spoustu nabí
dek, za něž jsme vděčni. Odpovědi na ně se zdrže
ly ze dvou důvodů: všechny byly tak dobré a
úpřlmné, že bylo těžko vybrat Rudolfovi nový do
mov. Za druhé proto, že specialisté, kteří ho pra
videlně prohlížejí, doporučili, aby zůstal ještě tři
měsíce v nemocničním ošetřování, než se rozhodne
o jeho budoucnosti. Ačkoliv nechceme, aby nám
unikly všechny laskavé nabídky, uvědomujeme si,
že Rudolf musí být dostatečně zdráv, aby mu po
byt v české rodině opravdu prospěl. Začátkem
března půjde znovu na prohlídky, kde se rozhodne,
co dál. Napsala jsem celou řadu děkovných dopisů
a doufám, že nikdo z vašich čtenářů nebyl pře
hlédnut. I panu Kořiskovi se daří lépe a děkuje
za všechny dárky a pozdAvy, jež mu jeho přátelé
zaslali. Vaše
J. Innes Reid, Townsville Generál
Hospital.
STRANOU OD KULTURY

— Chodím hodně střílet - musím vám poslat kro
kodýlí kůži - a pak fotografuji. Finančně je to zde
stále lepší. Teď dávám do banky každý měsíc 110
až 120 £. Pokud jsem žil v Austrálii, tak se mi o
takovém platu ani nesnilo. Na druhé straně zj;e
zde utrácím mlada léta mezi divochy, stranou od
žen. kultury, kin. divadla a jiných příjemnosti.
Tak si člověk opravdu nevybere. J. V.. Port Moresby, Papua.
O EXPEDICI HD:

— Mohli byste poslat příští číslo na adresu dr. N.
a p. K. současně Ten poslednější je dostává o
den dřivé, ačkoliv je u stejné pošty, a dr. N. si
proto stěžuje na nerovnoměrnou expedici.
Z. V., Sydney
Odpověď HD: Všem přímým odběratelům ze zá
moří i z Austrálie i prodejnám HD odesíláme list
současně a to každé druhé úterý v 8 až 8.15 hod.
ráno z hlavní pošrv v Melbourne. Každé zdržení je
tedy zaviněno při dopravě r.ebo na poštovním úřadě.
RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY,
autoradia. psací stroje, motory, vyssavače atd.
za hotové neb na splátky dodá i opraví

J.

Mluvíme česky

*

ruské rybičky *

Lobster
mayonnaise 'h
I íawns americaine
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
15 Huntcr St., SYDNEY, tel. BL 3970
Ebner: 19 York St.,
Němce: 529A Miliary Rd.

Wynyard Stn., BX7543

Špit Junction, XM3393

Navštivte českou kavárnu a cukrárnu

TATRA
201, Victoria Str., I<ING’S CROSSv Sydney
Telefon FA 5230

Denně čerstvé jablečné záviny, dorty a jiné
kontinentální pečívo
Otevřeno denně od 8 h. ráno do 12 h. v noci,
v neděli od 12 h. v poledne do 12 h. v noci
Srdečné zve V. Umlauf, majitel.

Kontinentální lékárn. (
Velký výběr prvotřídního
13, Darlinghurut Rd., '
kontinent, pečivá
Kings Cross, NSW. |
OXFORD
CAKE
FA 3476
SER
VICE
Ot evřeno denně /i v ne-1
děli/ do 8 hod. večer.]
439 Oxford St., PadVšechny evropské léky'
dington, Sydney
Balíčky s léky do Evro-'
FA 7947
py nejlacinéji!
KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD

STANDY

KOTMELA

BEL AIR AUTOS
83, High St, ST. KILDA, VIC.
Nejnížší deposit — NejvýhodnČjsí podmínky
COUPÉ
PRODEJ
VÝMĚNA
90 dní záruka
24 hodinová služba
Volejte LA 7762 nebo LA 3504

P H I LI P

Rádio - Electrical,
119 Gardenvale Rd_ GARDENVALE. Víc.
/I . stanice za st. Elstemwíck/
Telefon XM 2542
Dříve závod v Praze XII

VEŘEJNÉ
DRAŽBY
nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízení,
se konají každý patek cd 10 hod. dop. u firmy
DECORATION CO., AUCTION GALLERY,
350 Little Collins St-, Melbourne, C. 1.
Sydney Darke, ředitel

HLAS
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port doma i v cizině
Od našeho zvláštního zpzávoóaje J-T-, Mnichov

EVROPSKÁ KOPANÁ
PŘEZIMUJE

Evropští fotbalisté poma
lu dohrávají svá mistrov
ství. V Maďarsku zví.^zíl
Iloovéd Budapešť se 45
body před vítězem Stře
doevropského poháru Voros Lofrogo /bývalý FerencváflíÁ/,’> Wferý má 41
bodů. ' ' ■' ’ ’
V Jugoslávii mele po
předpo?:l< f’ ír‘ koFZ' Rí
ničkí.
Podzimním mistrem Ra
kouska je Wacker, který
musil v posledním kole
porazit Austríi 3.1, aby
se udržel v čele před Ra
pidem. Rapid má stejný
počet bodů, ale horší
brankový poměr.
V sousedním Švýcarsku
vyhráli podzimní ligu
GrajíShoppen Zu ic-h a
ještě dále na jih, v Itálii,
kde re dosud pilné hraje,
vede zatím Fiorentina.

KOŠÍKOVÁ V C S R
Československé košíkářky dosáhly jednoho z nej
větších úspěchů, když ve
finále Velké ceny Prahy
porazily Moskvu 59 :54
( 23 : 26 ). Pod jménem
Moskvy hrálo sovětské
národní mužstvo. Koneč
né pořadí: l.Praha, 2.Mos
kva. 3. Sofie. 4. Varšava,
5. juniorky SSSR 6. Budapešt. 7. juniorky ČSR.
Pořadí mistrovství repu
bliky mužů je zatím ná
sledující: 1. ÚD A Praha
17 bodů, 2. Slavia Brati
slava 16 b„ 3. Spartak So
kolovo 16, 4. Tatra i
Ostrava 16. 5. Spartak
Brno 12, 6. Slavia Praha
14 b., 7. Spartak Košice 12.
8. Slavia Brno 12. 9. Slo
van Bratislava 11. 10. DA
K. Vary 10, 11. DA Tankista 10 12. Slavoj Vyšknv Q

■■■

Ve zkratce

— Československo - švédsko ve stolním tennise 5:1.
Hráno ve Stockholmu
— Noví rohovničtí mistři Československa: Alajdloch,
Gajdoš, Táhlo, Gold, Ivanuš, Blesák, Straka, Kout
ný, Torma, Netuka.
— Novým tennisovým mistrem .Tížní Austrálie je
Frazer který porazil ve finále nečekaně Hoada 9:7,
4:6, 5:7, 7:5, 7:5
— Hokejisté SSSR porazili v Moskvě Harringay Racers 7:1 /4:1, 2:0, 1:0/. Předcházející utkání v Lon
dýně a ve Stockholmu skončila 11:1 a 9:2 ve
prospěch Rusů.
— Ital Consolini vytvořil nový evropský rekord ve
vrhu diskem výkonem 56,98 m. Starý Mertův rekord
byl 56,69 m.
— Australan Stephens porazil v Melbourne světo
vého rekordmana Maďara Iharose v běhu na 5 km
a 3 míle. Čas na 5 kra: 14:7,2 min.
— Sparta Toronto bude hrát nejvyšší soutěž kanad
ského státu Ontario.
— Na zimní Olympiádě v Cortině bude representovat
Kanadu mužstvo Kitchener Waterloo Dutchmen.
— Brazílie hrála v San Paolo s Paraguay! ne
rozhodné 3:3.
— Čs. hockejisté oplatili v Brně Harringay Racers
londýnskou porážku, když vyhráli 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
— ČSR porazila v házené Francii 24:15.
— Spartak Trnava - VASAS l:l(0:l).

ČS. ADVOKÁT
DR. V. VOŘÍŠEK
úřaduje
v paláci Victoria,
První polovina ho-LDynamo Karlovy Vary
44 Quccn St.,
kejového přeboru re 0.
Melbourne — City
publiky byla dohrána.
Několik výsledků:
jako poradce,
Pořadí
v skupině A: 1. Spartak Sokolovo - Mo
DOP RAVU
tlumočník a expert Rudá Hvězda 8 bodů, torlet 12:3. Slavoj České
’ šeíio druhu
v oboru evropských 2. Tankista 6, 3. Dyna
Budějovice - Spartak PldouávKIÍAým auc m
dokumentů a práv
mo Pardubice 6, 4. Ba• zeň 6:3, ÚDA - Baník
spolehlivě obstará
Volejte předem
ník Vítkovice 6. 5. Spar■ Kladno 8:4, ChomutovMB 5039 /kancelář/ tak Královo Pole 4, 6.• K. Vary 10:1, Kr. PoleLA 9530 /byt/
Spartak Brno 2, 7. Slo- Sp. Brno 3:2, Baník Vít
13, Clendon Rd.,
van Bratislava 0.
kovice - Olomouc 4:1,
Skupina B: 1. Banik: Dynamo Pardubice - SloArmadale - Melbourne
Děkujeme
Chomutov 10, 2. Spartak! van Bratislava 8:3, SlaTelefon BY 3525
■za včasné vyrovnání
Sokolovo 8, 3. ÚDA 8,, voj ČB - K. Vary 10:4,
předplatného.
(po 6. hodině)
4. Baník Kladno 6, 5. Dynamo Pardubice - RuSlavoj Č. Budějovice 6,, dá Hvězda 3:8, Motor6. Spartak Plzeň 4, 7.. let - Slavoj Č. BudějoviProvádíme
veškeré
práce
optické
Spartak Motorlet 4. 8.. ce 1:3.
přesně, rychle a za levné ceny

HOKEJOVÁ VŠEHOCHUŤ

MĚLI JSME RADOST Z DOŠLÉHO
MNOŽSTVÍ VÁNOČNÍCH BLAHOPŘÁNÍ
A DĚKUJEME PĚKNÉ VŠEM ČTENÁŘŮM,
KTEŘÍ SI NA NÁS VZPOMNĚLI. PŘÁNÍ
SRDEČNĚ OPĚTUJEME.
HD
PRA TELE

Legionáře Ludvíka Loskota (.Anglie?), Satrana
st,, Jindřicha Mudru (dopis z Evr, v red.), J, Auninse (dř. Richmond. dopis z Evr, v red,), Františka
Zetíka, Josefa Krásu (2 dopisy v red,)., Gustava
Hlouchu ("Pootavský magician"), Procházku. ry
báře (K. Vary - Paříž). Feckovou (nebo Feěkovou?)
Růženu, dř. Windsor (dopis v red,), Zdeňka Chyb&a, Štěpána Urbánka, Jaroslava Brezoviaka a
Miroslava Pecha z Bvšic.
Zjistime-Ii adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
____ ______________ HD.

Listárna
- F. V., Cringila: Díky za
přisp.. Portech, pro ev.
pozdější použ. - L. B..
Paříž: Díky za vzpom ..
Čekáme delší ref. ze Špa
něl. . Hodně zdaný. - J- N.,
Canterbury: Díky, inf.
zajímavá, ale příliš pozdě
po popr. K .. - E. W.,
Brisb.: Díky za dop. . Vrá
tíme se k němu později. A. J., Nelson: Díky? za
pěkný kalendář. - Ing. T.
J. , Marrickv.: Dopis byl
již publik., není tedy tře
ba opak. V rámci možn.
pomůžeme. - J. N., N.
Delhi: Díky za výstř. V. K., Auckland. Básně
prý odesl. před vánoc . . K. č.. Vancouxier: Díky
za nov. a výstř. - M. R.,
Hobart: Díky za adr . . HD

J. SURAN

POZOR!

NOVÁ ADRESA!

6. poschodí
49 Elizabeth St.,

(roh Flindcn- Lané)
Melbourne - City

Opi i ca!

Service

Piij,i!nán?c °břdnavky také postou

' P Ř E I) P I. A T T E H D
SVÝM PŘÁTELŮM V OSTATNÍ CIZINĚ
Lodní poštou platí se do celého světa

A £ 1/17/- ročně.
Roční letecké příplatky:
N. Guinea a Papua
N. Zéland
lndonesie a Malaya
Indie a Pákistán
Stř. Východ a Egypt
Evropa, Afrika, USA a Kanada
Mexiko a stě. Amerika
Již. Amerika

KOUPĚ,

PRODEJ,

VÝMĚNA

AUTA

JE VĚCÍ DŮVĚRY!
Spolehlivě Vám vše obstará

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

REDAKCI DOŠLO :

Pavel

Javor:

PLAMENEM

"NAD
PÍSEŇ”..

Sbírka básní. Ilustrace
Klementa
Olšanského.
Vyšlo jako první svazek
edice "Sklizeň svobodné
tvorby” pod záštitou Čes
ké kulturní rady v za
hraničí (řídí dr. Robert
Vlach, Onsdagsvaegen 8,
Enskede, Stockholm, Sweden.) Stran 63, cena 1.75
$ .

František Listopad: UMAZANÉ

POVÍDKY”.

Cyklus povídek. Ilustrace
a grafická úprava autora.
Vyšlo jako druhý svazek
edice "Sklizeň svobodné
tvorby” /viz výše/. Stran
47, cena $ 1.50.
” OUR LIFE ” Ang! mě
síčník pro Novoaustralany. Vydává ing. Petr P.
Golovchanský, 142 Ballarat Rd., Deer Park, Vic..
Roční předpl. £ 1/-/PŘEDPLATNÉ ?
HLAS

£
£
£
£
£
£
£
£

1~ 1 V1/17/6
2 10/3/ 2/6
3/15 4/14/6/11/-

Dekujemt? současně všem čtenářům, kteří
nám v poslední době pomohli s rozšířením
počtu odběratelů.
•
HT

HLEDAJÍ:

Malý

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/-,
tučnou 1/6.
HLEDÁME
ŘEDITELE
/-LK.U/
KANTINY v

Brooklyn Migr. Hostelu.
Poct, a spolehl, člověka,
který má zájem o obchod,
dobrý plat a podíl na zis
ku. Výhodná přilez, k uplatnění dobrému organi
sátoru, znal, angličtiny,
se schopností jednat s lid
mi. část, znalost účetn.
vítána /obchod je souč.
pošt, úřadem a filiálkou
C’wealth Savings Bank/.
Pište na adr.: J. Kinda,
c/- Draytonville, Vic, tel.
/Melb./ MM 5455.
PRODÁM zán. psací stroj

HERMES-BABY s českou
klávesn. Cena £ 25. Do
tazy tel. Win. 1810.
2 PĚKNÉ POKOJE v
Brightonu pro 2 svob.
muže pronajmeme. Telef.
(Melb.) XB 5482 (večer).
HLEDÁM PANÍ k úkli
du bytu a kane, v Richmondu. Nab. na zn. 1 x
týdně do HD.
PRONAJMEME: l/.samostatný byt -3 puk. a ku
chyň, 2/. dvojitý pokoj n
kuchyň k použili. Dobré
spojení do City vlakem i
autob. Telefon /Melb./
LW 3187. /Ormond/.
pomocníka do
truhlářské dílny, zapra
covaného i nezaprac. B.
Hladký, 148, Auburn, Rd.,
Auburn. tel. WA 5098.
PŘIJMU

TISK - SVOBODA
46. Gordon St..
N c w p o r t, Víc.

Objednávky též
prostřednictvím HD
DOMOVA

vychází čtrnáctidenně
Řídi redakční kruh

Adresa: Hlas domova,
4. Erin St., Richmond E, 1, Víc.

Telefon JA 3380 (jen mimo prac. dobu)
Předplatné: na rok s 37/-, na l roku

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

