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Komunistický režim je nerozlučně spjat s
válkou. Denně vede válku dvojího druhu.
Jednu proti svému vlastnímu lidu, válku nervů,
propagandy, uzavřených hranic. Cílem druhé
války je rozšířeni komunistického režimu po
celém světě. Kanonické spisy Lenina i Chruščeva tvoří nový druh ”Mein Kampfu”, který
by měli naši státníci a vůdcové co nejdůkladněji
studovat.
Bertram D. Volfe
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Na prahu blahobytu
Za dlouhou dobu exilu víme až moc dobře, že Československo stojí
každoročně na prahu dalšího rozkvětu. Proto není pro nás žádným
překvapením, že se pan president Zápotocký pustil ve svém novoročním
projevu po osvědčeném proudu. Se čtvercem blahobytu v Českosloven
sku také vzrůstají obchodní společnosti, jež se zabývají zasíláním ba
líčků s potravinami do blahobytné republiky. Kdo by si snad chtěl
utvořit obrázek, ať jednoduše obrátí list na stranu 3. Pod titulem
"Československo ve zkratce” najde téměř 60 jmen lidí, odsouzených
během posledních tří nedél pro hospodářské delikty. Jaká to visitka
pro zdravý hospodářský systém !
Z Antonína Zápotoc
kého musil lézt novo
roční projev jako z chlu
paté deky. Občané česko
slovenští se nejprve do
věděli, že ” světový tá
bor přátel míru roste”.
President Spisovatel po
mlčel o tom, že mír je
záměrně šířen teroristy
v Asii a v Africe.
Těžce se rozhněval na
ty. kdo tomu nevěří:
"Odmítáme i tvrzeni
těch nepřátel míru, kte
ří se pokoušejí namluvit
světu, že "duch Žencvy”
je mrtev, že neexistu
je . . .To ukazuje, jaká
fikce je sovětskému srdci
nejdražší. Několik řád
ků předtím Zápotocký
slavnostně
prohlašuje:'
" Všechna zde uvedená
fakta i celá řada jiných,
která není možno uvádět
v krátkém novoročním
projevu, přesvědčuji ná
zorně, jaký prospěch pro
naši republiku přináší
těsné spojenectví se So
větským svazem.”
Jaký prospěch takové
spojenectví přináší, po
učí nejlépe odstavec Zá
potockého řeči, nadepsa
ný: "Normalisováni po
měrů s Jugoslávii”. Zá
potocký řekl doslova:
"Tato roztržka neprospě-

la žádné straně . . .Nevá
hám i přiznat, že v pro
pagační kampani, která
se po roztržce rozvinula,
zašlo se mnohde přiliš
daleko. Bude nejvýš uži
tečné, když za tím, co by
lo, provedeme škrt. .. ”
Škoda, že takovým vý
rokům nemohou už za
tleskat Slánský, Reicin,
Geminder, kteří byli v
rámci této propagační
kampaně oběšeni pro titoisinus a všelijaké jiné
legrační zločiny.
Přesto, že denně zaví
rají lidi pro zpronevěry
a krádeže národního ma
jetku, je, podle Zápo
tockého, "bilance loňské
ho roku úspěšná”.

ZA

Pro zbloudilé syny li
dové demokracie trvá
amnestie i po tom, když
už amnestie skončila po
dle komunistického zá
kona. Po jejím krachu
v
řadách obyčejných
uprchlíku jsou v Praze
ochotni přijmout na mi
lující hruď i zrádné pro
minenty. Zápotocký po
vídal: "Byli i jednotlivci
z řad tak zvaných promi
nentu, projevujíc! vůli k
návratu. Na adresu těch
mohu odpovědně pro
hlásit: naše vláda a náš
lid přijme zpět do svého
středu každého občana,
který se Vrací s poctivý
mi úmysly napomáhat v
našem společném budo-

VÍTĚZSTVÍ

KOMUNISMU

Kremelská dvojčata
V únoru 1955 padl první Stalinův nástupce G. Malenkov. Na jeho
místě se objevila v kremelském kočáře široká, sedlácká tvář generálního
sekretáře komunistické strany Chruščcva a aristokratická bradka maršá
la Bulganina. Západ se postavil do střehu a čekal na okamžité zostření
bolševické zahraniční politiky.

Očekáváni se nesplnílo. Kremelská dvojčata
začala žoviálnč cestovat
z Moskvy do Bělehradu,
z Ženevy do Delhi, z
Rangoonu do Afganistanu. V Kremlu tekly
proudy vodky při hosti-

LETECKÉ NEŠTĚSTÍ V ČSR
Při uzávěrce HD přichází -zpráva, že se na
východním Slovensku blízko Košic zřítilo česko
slovenské dopravní letadlo, v jehož troskách
zahynulo 22 cestujících a členů posádky. Komise
ministersva dopravy vyšetřuje příčiny katastro
fy. Československá vláda oznámila, že byla za
stavena všechna letecká noční doprava.
Českoslovenští komunisté také využili této
příležitost k opětovným útokům proti organisaei
Výboru pro svobodnou Evropu. Komunisté tvrdí,
že balónky s letáky, jež jsou vypouštěny v Zá
padním Německu poblíž československých hranic,
ohrožují bezpečnost letů. Pražská propaganda
dále tvrdí, že balónky Výboru pro svobodnou
Evropu nosí kromě letáků také třaskavé a
zápalné bomby.

Nová Austrálie

váni a zaváže se zachová
vat a šetřit zákony a na■
řízení Československé re
publiky”.
V závěru své řeči Zá
potocký věří, že on a
jeho kohorta ubrání mír,
že splní cíle a plány, vě
ří dokonce ve šťastnou
budoucnost naší vlasti a
lidu.
Buď pochválen
dobrý úmysl !
Škoda, že se na těchto
mírumilovných plánech
nemůžeme podílet, ač
bychom si toho sebe více
žádali. Ale soudruh pre
sident nepovolí: ”Jak
by příslušníci poražené
vykořisťovatelské třidy
a zkrachovaní buržoasní
politikové nesoptili hně
vem ? Proč by nenadáva
li emigrantští odrodilci
v zahraničních rozhlaso
vých centrálách, když
zbohatlí strýčkové, tou
žící po světovládě, je za
nadávky, zradu a zlo
činy, organisované pro
ti vlastnímu lidu, platí?”
Soudruh Zápotocký
byl odjakživa naivka.

nach na počest nevídáno ma se ještě více přiblíži
zapíavy delegací ze všech la ruskému impériu, Afkonců svobodného světa. ganistan naletěl na slíV únoru 1956 budou pokračování na sír. 2/
nebezpečná dvojčata v
kremelském kočáre pře
hlížet první rok své "mí
rové činnosti". Dosaže
né výsledky nejsou sice
právě mírové, ale z hle
diska sovětského bloku
vysoce uspokojující.
Asijský výlet
Úspěch
sovětské
návštěvy v Indii je na
Z. pádě někdy neobjek
tivně podceňován. Jisté
je, že tam sovětská pres
tiž nikdy nestála tak vvsoko jako dnes. Japon
ský vyslanec v Delh;
označil propagtčni úspěch cesty za nedoceni
telný. Neutralistická Bur-

Australsky národní svátek nám dává příležitost
zamyslit se nad tím, jak tato země za 16S let vy
rostla a jak se časy mění. Tenkrát sem Anglie
začala vyvážet přebytečné trestance, kteří utvo
řili základ nového národa. Dnes má imigraci v ru
kou australská vláda, která má na srdci rozvoj
samostatného britského dominia.
Poválečná imigrace nedávno dosáhla úctyhodné
ho čísla 1,000.000 evropských přistěhovalců, z
nichž polovina jsou lidé nebritského původu. Da
lo by se očekávat, že tento silný prvek nezůstane
bez vlivní na své okolí. V Paříži vyšla před několika
dny zpráva UNESCO, která se zabývá příspěvkem
imigrantú v různých zemích. Autor australské
sekce dochází k závěru, že význam přistěhovalectví
v Austrálii je téměř výlučně hospodářský a že
přítomnost cizinců nezměnila, a sotva kdy změní,
zemí sociálně či kulturně. Cizinci tvoří pořád ještě
malé procento celkového počtu obyvatelstva, a
Australané nejsou zrovna připraveni se od nově
příchozích učit. Jestliže se v poslední době v Au
strálii ujaly nové myšlenky z ciziny, je to nutno
přičíst spíše rozvoji komunikačního systému, který
přivádí Austrálii do bližšího styku s ostatním světem.
To jsou ovšem věci, které 'se nedají měřit na
metry. My, kteří už zde brzy budeme 7 let, se těžko
zbavíme dojmu, že životní podmínky v Austrálii
prodělaly podstatné změny, za které jsou přímo
zodpovědní cizinci. Když jsme sem přijeli, hrozili
jsme se představy, že jsme odsouzeni jíst skopové
a pít čaj, oblékat šaty, jaké nosili naši tatínkové,
chodit na dostihy a vzpomínat na společenský život,
který jsme za sebou nechali v Evropě. Dn.es si vy
bíráme mezi italskou, řeckou, čínskou, českou,
vídeňskou či maďarskou kuchyní, kupujeme
importované lahůdky, které si někteří z nás pama
tuji z doby první republiky, pijeme italské espresso, chodíme na kopanou (i v neděli odpoledne) a
oblékáme se podle chuti. Z australských velkoměst
se pomalu stávají mezinárodní babylony, kde si
každý přijde na své.
Jestliže si snad někteří Australané ještě nevšimli,
že se něco děje, můžeme se těšit, že se konečně
začnou zajímat o zbytek světa, až začne melbournská olympiáda. Nezáleží na tom. jak dochází k
I změnám australského způsobu života, a nezáleží
ani na tom, že si velká většina Australanů žije
pořád po starém. Samotná skutečnost, že je zde
tolik nových prvků z různých zemí, znamená
hodně. Austrálie oživuje a stává se obyvatelnější, -rPublished by
Fr. Váňa, 4. Erin St., Richmond, E.l, Vic,
Printers: Bussau Sc Co.,
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
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Věc zásady

DOMOVA

rne se znovu vrátit k
moskevské návštěvě dr.
Adcnauera Rusové ten
krát naléhali, aby bylo
jejich zvláštní misi dovo
leno navštívit sovětské
uprchlíky v německých
táborech. Nedávno pak
protestovali v Bonnu,
že jim jsou v této čin
nosti kladeny překážky.
Moskevský tisk spustil
současné kampaň, že prý
Němci drží řadu sovět
ských občanů proti je
jich vůli. Při bezohled
nosti Kremlu není vy
loučeno, že se chystá po
ložit bonnské vládě nůž
na krk: vraťte uprchlíky
a poslední zajatci jedou

NĚMECKÝCH

vou australskou vládu.
— President Eisenhower
navrhl v kongrese zákon,
který by umožnil prodej
přebytečných potravin a
materiálu komunistickým
státům a neutrálům.
Holandsko - indonéské
jednání v Ženevé se zhrou
tilo.
11.1 Podle zprávy Daily
Express předložila Anglie
Sovětskému svazu účet na
£ 1100 mil., který před
stavuje anglické ztráty z
doby Říjnové revoluce
1017. Tato akce měla být
oclpovčdi na sovětské pro
hlášení, že by Anglie mě
la uvolnit část zlata bal
tických národů, které je
uloženo v tresorech Bank
of England.
Vražda tureckého po
licisty na Cypru vyvolala
protiřecké demonstrace
turecké menšiny.
13. 1. Anglie zvýšila po
sádku na Cypru o více
než 1000 vojáků, kteří
jsou připraveni zasáhnout
na Středním východě na
ochranu britského majet
ku.
15. 1. Sovětské svaz vy
hlásil novy pětiletý plán,
který má prý za účel vy
budovat sovětský prů
mysl na nejsilnější na
světě.
16. 1. President Eisenho
wer navrhl v kongrese
pro příští finanční rok
rekordní vydáni na roz
voj atomově energie -1900
milionů dolarů.
Indoneský president
Sukamo se vyslovil pro
spolupráci naeionalistů.
moslemů a komunistů ve
vládě.
— V Bomboví bylo po
střeleno S lidi při denron-

centrální vlády.
17. 1. V Melbourne byla
zahájena konference vo
jenských poradců SEATO.
18. 1. V Londýně byla
zahájena anglo-malajská
konference, na které ma
lajská delegace žádá oka
mžitou vlastní vládu a
úplnou nezávislost v rám
ci britského společenství
národů příští rok.
—Východoněmecký min.
předseda Grotewohl na
vrhl Západnímu Němec
ku porady, na kterých by
se jednalo o sjednocení
Německa, smlouvě o ko
lektivní bezpečnosti a
snížení počtu cizích jed
notek na německém úze
mí.
19. 1. V Ženevé bylo za
hájeno veřejné zasedání
mezinárodní celní a ob
chodní organisace GATT
za účasti zástupců 35 ná
rodů.
Při několikadenních
demonstracích proti plá
nu min. předsedy Ne
hru převést správu města
Bombav do rukou cent
rální vlády bylo tam za
střeleno na 50 osob. Ve
litel bombayské policie
klade vinu za demonstra
ce na indické komunisty.
20. I. Min. předseda litevské sovětské republi
ky Gedvilas. který zastá
val svou funkci od so
větské okupace 1940. byl
propuštěn.
— Sovětský svaz začal
\ vklizovat finskou základ
nu Porkkala.
23.1. Ve všech austral
ských přístavech zahájili
dělnici stávku. Žádají
zvýšeni platů.

ZAJATCŮ

že záhy ocitnout před
obtížnou otázkou, má-li
se přidržet morálního
principu a riskovat tak
částečnou ztrátu domácí
popularity ?

Sovětské záměry

domů.

Věc zásady

Jsou věci, za které se
národy hanbi do neko
nečna. Jednou z nich je
odepření práva asylu.
Čechoslovák se zardí po
ko řinky vlasů při vzpo
mínce na vydání Mikolajczykových spolupra
covníků. kteří se pokou
šeli uprchnout přes ČSR
Francouz se zastydí při
vzpomínce na vydání ně
meckých demokratických
uprchlíků
Hitlerovým
pochopům. Západní spo
jenci se budou vždycky
hanbit za vydáni jugoslávskýth
monarchistů
. itovu masakru.
"hávo asylu je zásada,
terá se i v mezinárodi h stycích,kde se na
r orální principy příliš
10.1. Ministerský předse Stracích proti plánu min. nedrží, porušuje jenom
da Mcnzies jmenoval no předsedy Nehru převést velmi zřídka.
správu města do rukou

ZE DNE NA DEN

BRITSKÝ ÚSTUP NEVYHNUTELNÝ

PŘÍPAD

Hodné uz toho byio napsáno o tom. že komunisté zásadné nedodržují
uzavřená ujednání. Mnoho lidí si dalo práci vyzkoumat, kolikrát So
věty zrušily dané slovo. Výsledek byl vždycky neodvratné týž: počet
zrušených slov se rc.nal daným. Nechceme tvrdit, že by to nebylo za
jímavé. Oč zajímavější by však bylo nalézt! jediný případ, kdy slovu
skutečné dostáli.
Nůž ra krku
Dr. Adenauer zapla
til v Moskvě navázáním
diplomatických styků se
SSSR za Bulganinův slib
propuštěni 9.600 němec
kých zajatců. Propouště
ní skutečné začalo a ně
kolik transportů dorazi
lo do Německa. Pak na
stal náhlý obrat. Vlaky
se zajatci, které již by
ly na cestě, změnily směr,
propouštění bylo zasta
veno. Německý ministr
zahraničí von Bretano
nedostal odpověď na no
tu, která žádala vysvětle
ní.
Hledámc-li příčiny so
větského jednání, rnusí-

23. 1. 1956

Sovětům by přirozeně
nešlo jenom o hrstku
politickýth
uprchlíkůale o psychologický vliv,
který by jejich vydání
mělo na každého oby
vatele komunistické kle
ce. V zásadě jde jenom
o nový druh komunistic
kého vydírání lidským
masem, jak jsme to již
viděli v případě americ
kých letců v Číně.

Bude-li bonnská vláda
postavena do zmíněné
situace a odolá-li, popu
larita, kterou tím získá
ve světě, daleko- vyváži
eventuelní ztrátu popu
larity doma.

Bezpochyby ”... mí
nění světa bude pevně
za nimi (Němci) při vy
máhání slibu maršála
Bulganina”. jak to na
psal londýnský ”EconoNěmecká vláda se mú- mist”.

KREMELSKÁ

KRISE NA CYPRU
Nepočetná komunistická organisace E. O. K. A.
podporuje čistě z oportunismu požadavek spoje
ní Cypru s Řeckem. Ale kdyby vůbec neexisto
vala. situace by nebyla jiná. Přes nepatrnou
účast komunistů bychom ve svobodném světě
těžko hledali události, které hraji sovětským
plánům tak dokonale do rukou.

Tradiční britsko - řecké
přátelství bylo rozbito a
myšlenka balkánského
paktu ztratila všechnu
průraznost zhoršením tu
recko - řeckých vztahů.
Jižní křidlo Severoatlan
tického paktu se rozkližilo a důležitá britská zá
kladna ve Středozemním
moři pozbyla významu.
Anglie, která obyčejně
dovede odejit z kolonií
dříve, než je úplně pozdě,
zpackala" tentokráte, co
se dalo. Řecko - turecko britské rozhovory v Lon
dýně jenom zhoršily si
tuaci, protože Angličané
zásadně odmítli jednat o
hlavním požadavků Cypriotů. Arcibiskup Makarios, vůdce hnutí ENOSIS
(spojení Cypru s Řec
kem), žádá, aby britská
vláda stanovila pevnou
dobu, kdy obyvatelé Cy
pru svobodně rozhodnou
o svém osudu. V takovém
případě by byl ochoten
zaručit pobyt britských
jednotek ve vojenských
instalacích, které Angli
čané budují jako ná
hražku suezské základny
kolem zálivu Episkopi.

DVOJČATA

benou podporu svých ú- bez komunistického při
zemních požadavků spění.
proti Pákistánu.
Evropa
V Indočíně pokračo
Poměrně nejstabilněj
vala infiltrace Laosu.
Nebezpečí pro Siam se ší frontou studené války
zvětšilo. Rozhovory s te je Evropa, ale i tam za
roristy v Malajsku skon znamenala politika no
čily dalším propagačním vých kremelských vlád
ců určité úspěchy.
úspěchem
komunistů,
Jugoslávie se odtáhla
jimž se pravděpodobně
od
západního světa a
oodařilo přesvědčit obvpřiblížila
se více starým
.-atele Malajska o svém
Neutralisací
ryzím nacionalismu. Sin- přátelům.
Rakouska
byl
vytvořen
gapore je komunismem
nový
precedent
neutraliúplně prolezlý. Indonéssace
Německa,
s nímž
ké volby posílily tamní
byly navázány diploma
komunistickou stranu.
tické styky. Ženevská
Střední východ
konference na vrcholku
Novou, mimořádně ú- přinesla Sovětům další
spěšnou sférou bolševic nepřímé zisky.
kého pronikání je Střed
Kremelská
dvojčata
ní východ. Prvním kro
Chruščev - Bulganin se
kem byly zásilky zbrani
mohou při únorovém
Egyptu. Techničtí po- sjezdu Všesvazové stra
radci budou nevyhnu
ny bolševiků vykázat
telně následovat. K po
nepopiratelnými
úspě
dobným pokusům došlo chy. Jejich rozsah je
v Saudské Arábii- Sýrii jasně patrný teprve v
a Libanonu. Sovětská sou hrném celku,
delegace ve SN vydatně
který- jsme se výše po
pěstuje arabské svmpatie
kusili sestavit. Západní
Bolševičtí agenti zvy občan má o rozsahu ko
šují činnost ve francouz munistického pronikání
ských
severoafrických většinou jenom mlhavé
koloniích, které jsou v představy, protože je je
permanentním vřeni i ho pozornost často obrá-

Tvrdošíjně zamítavé
stanovisko Edenovy vlá
dy se zdá nesmyslné. Cypriotští vzbouřenci jsou
nepochybně v právu, kte
ré také dříve nebo pozdě
ji neodvratně prosadí.
Cyprus má 520.000 tisíc
obyvatel. Dvacet procent,
tvoří turecká menšina,
zbytek je tak řecký jako
ten nejřečtější Řek v At
hénách. Angličané háji
své stanovisko vojenskou
důležitostí Cypru pro ob
ranu svobodného světa.
Ale co je platná vojenská
základna, jejíž posádka
má neustále na krku ce
lé hordy ke všemu odhod
laných partízánů. Vo
jenská základna na úze
mí cizí, ale přátelské vlá
dy, by měla jistě nepo
měrně větší cenu.
Situaci může úplně vy
řešit, jak jsme kdysi psa
li (Případ Kypr, HD V.,
)
15.
jenom splnění tří
podmínek: 1. spojení Cy
pru s Řeckem, 2. pevné
záruky trvání britské zá
kladny se strany řecké
vlády, 3. zajištění plných
práv turecké menšiny, -n-

(pokračování se strany 1)

smě vždy zapamatovat, že
jsme nikdy neodvolali a
Daleko hlubší význam nikdy neodvoláme svou
má Chruščevovo krédo ideologii, svůj zápas za
komunismu.
v Největším s o v ět u : vítězství
. . . Někteří lidé nero Naše ideologické odzbro
zumějí duchu Ženevy. jeni nepřichází v úva
Měli by si jednou pro hu ...”
-kwcena
rem.

nesprávným

Naše rovy
( M AS A ) R Y K O L O G I E
Politický exil v Chicagu cítil přirozenou po
vinnost ;>lavnas(j (zasvěcení pomníku T. G.
Masaryka - p. r.) se plně zúčastnit. Nejdří
ve se sešli bývalí poslanci, žijící v městě. Jak
mile začalo být jasné, že krajané si nevyberou
nikoho z kvalifikovaných mužů, jichž exil ne
má málo, bylo vysloveno přání, aby tedy za
exil promluvil někdo, kdo nejen osobně, ale
celou svou politickou filosofií, vzděláním a ži
votním dílem má k Masarykovi nejblíž.
Na schůzce nebyli přítomni poslanci dr.
Ferjenčík, Klátil a dr. Hřebík - avšak oba první
jmenovaní poslali vzkaz, aby jejich hlasy by
ly započítány pro nesporného Zenkla. Zprá
va o tom se rychle roznesla a naplnila duše
ušlechtilých mužů a žen radostí.... "Úsudek
těchto zdražených sil byl pln rozumnosti, nezáludné čistoty a dobré argumentace: až půjde,
o projev o problémech světového agrárísmu pozveme si pana Brdlíka nebo Feierabenda,
na církevní právo pana Schwarzenbergn, n>.
literaturu pana Němečka nebo Hostovského, na
Einsteinovu teorii - pana Hlavatého a na Ma
saryka - Zenkla. Tak a zcela správné si počí
nala exilová rozumnost.
F. Klátil v článku ”Co nebylo v novinách” v
"Času”, listopad 55, pravopis originálu.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Česká filharmonie do
stala k 60. výročí svého
založení Řád republiky.
Na výročním koncertě v
pražském Domě umělců
(Rudolfinu) hrála za ří
zení Karla Ančerla svůj
první pořad ze 4. ledna
1896, který tehdy dirigo
val Antonín Dvořák.
— Československo je prý
nejlépe kinofikovaným
státem na světě. Na kaž
dých 3.200 občanů připa
dá jedno kino.
V Tatranské L omnici
otevřeli o vánocích kry
tý plavecký bazén.
— Vyšel cestopis "V Af
rice na stezkách zvěře"
od cestovatele Bedřicha
Machulky, který zemřel
před dvěma roky ve vě
ku téměř 80 let.
ltolnlk Václav Klečka
z Ponědrůžku na Tře
boňsku dostal pro neplně
ní dodávek 18 měsíců vě
zení. Schovával s! prý
taky letáky "Svobodné
Evropy".
— 14 zaměstnanců národ
ních podniků "Masný
průmysl” a "Pramen”
bylo v Ostravě odsouzeno
pro rozkrádání masa a
sádla z krnovských ja
tek a prodejen. Jména a
tresty: Jindřich Schwiedernoch 17 let, Jan Vrtal
10 let, Metoděj Čevela,
Oldřich Vilám a Ladi
slav Vlček po 15 letech,
Milan Topolánek 14 let,
František Lasák a Alois
Chmelař po 13 letech, Jo
sef Jendryka 10 let, Fran
tišek Malér a Josef Síranko po 8 letech, Karel
Geryk 7 let, Zdeněk Klimunda 6 let, Anna Jele
nové 5 let. Další desítky
obžalovaných ještě při
jdou před soud.
— Rolník Svoboda z Rokycanska byl odsouzen
na 6 let pro rozbíjení
jednotného zemědělské
ho družstva.
— V Karlových Varech
otevřeli nový lázeňský
dům "Rozkvět” o 94 lůž
kách.
— Chemické závody v
Novákách na Slovensku
byly přejmenovány na
Novácké chemické závo
dy Wilhelma Piecka,
— V komárenských lo
děnicích vyrobili už 21
remorkérů pro Sovětský
svaz.
— Rolník František Sta
něk z Kuřimské Nové
Vsi dostal 18 let. protože
porážel na černo a "chtěl
si opatřit morové bacily

Domácí
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Z LEPŠÍ MINULOSTI DO ŠPATNÉ BUDOUCNOSTI

Cesty Lva Sychravy

pro šířeni nákazy ’. Jiní Československu stoji
odhalení "kulaci”: Jozef 35.000 Kčs, tedy podle
Siráň, Juraj Hanko a On úředního kursu 20.000
Syn dr. Sychravý, který studuje v Anglii, odpověděl na otázky, jež
dřej Uhrík z Kalamano- DM.
vé, okres Turčanské Tep — Pro zpronevěry v JZD mu byly položeny redakcí londýnské informační kanceláře Frče Czclice, F. Diabelko z Lu- v Bystřičanech u Nitry choslovak Informations. Pro zajímavost otiskujeme hlavní body.
čivné.
byli odsouzeni: R. Kováč
— Vedoucí závodní ku na 2 roky, H. Gogorová Otázka: Proč se dr.
Otazka: Z čeho bude Československa za stu
chyně "Karlínského prů na 2 roky, P. Teker na Svchrava vrátil do Pra v Československu živ ? dijními účely.
myslu masného” v Praze 18 měsíců a Š. Kováč na
hy?
Odpověď : Bude žít z
Janák kradl maso a pro 1 rok žaláře.
Snad klame sama so
dával je Josefu Judovi z — V Košicích byli odsou- i Odpověď: Odkazuji na pense, na niž si platil až be. Určitě zklamal nás.
"Mototechny”, vedoucí zeni J. Sobotka, řezník z zprávu "Manchester do roku 1948.
Nemyslíme, že byl na
hostince ”U bílé r ů ž e” Myslavy a členové JZD v Guardianu” z 24. pro
Otázka : Jak si zajistil
tolik senilní, aby si ne
Alžbětě Nebeskové a ve Sace L. Angval, P. Kiš a
doucímu prodejny "Pra P. Čonka k trestům od since, jež konstatuje, že návrat do Anglie ?
uvědomil, jak jeho pří
menu” Bohumilu Tlusté tří a půl roku do čtyř let. důvody návratu nebyly Odpověď: Nikdy nešlo jezdu (nebo návratu) ko
mu.
— Na vrchu Zvonice u politické. K tomu bych o zpáteční visum nebo
— Novým sovětským vel Strečna bude postaven dodal: politické krédo jakýkoli glejt. Dr. Sych munisté zneužiji. Zatím
využívá pražská vláda
vyslancem v Českosloven pomník francouzským
sku se stal I. T. Grišin, partyzánům z doby slo dr. Sychravý není žád ravá nikdy o takové zá jeho návratu nápadně,
ným tajemstvím. Podle ruky nežádal. Dostalo
dosavadní tajemník sta- venského povstání.
nenápadně. 29. číslo
lingradské organisace ko — Pro krádeže masa by jeho názoru je: 1./ ne se mu ústního ujištěni,
munistické strany. Firju- li odsouzeni v Jablonci žádoucí návrat k před že Československa vláda pražského "Hlasu domo
va” věnovalo jeho pří
bin odešel do Bělehradu. nad Nisou zaměstnanci
Vláda dovolila 10-leté jatek B. Ečer na 8 let, V. mnichovské republice, a, běžně uděluje povolení jezdu (nebo návratu)
Regině Bartoňové, aby Klatovský na 7 let, J. vzhledem k Mnichovu a k návštěvě ciziny - včetně tři zastrčené řádky. 30.
odjela za svými rodiči - Vaniček na 6 let, O. Vogt, pozdějším
událostem, Anglie - k studijním úče
číslo zmínku o čtyřech
exulanty do Anglie.
J. Meloun a A. Pele na nemožný. 2./ na omylu lům.
řádkách. Nevěříme, že
Podle zpráv israclské- 5 a půl roku, S. Čcpl a
Podle zmíněného člán
ho tisku odmítl levicový V. Hujerová na 5 let a ten. kdo vysvětluje úno
by byli pražští komunisté
rové události z roku 1948 ku odjel dr. Sychravá do
socialista Mordechai O- B. Fersík na 4 joky.
tak žhaví na výsledky
aby
ren, uvězněný v souvis — M. Kolaja z Janovic, agresi nebo jinou akcí Československa,
losti se Slánského aférou, okres Místek, byl odsou komunistů nebo Sovět mohl prozkoumat listin bádáni Lva Sychravý,
nabídnutou milost a žádá zen na 7 let žaláře pro ského svazu, 3./ nezod ný materiál, který má aby propásli takovou
příležitost.
revisi procesu.
řadu vloupání.
— V březnu mají přijít —Zaměstnanci "Trans povědné a nerealistické spojitost s událostmi ko
Sychravův náVrnt je
na trh cigarety "Zorka”. porty” v Chrudimi byli spoléhat se nebo připra lem Mnichova. Sychravá
Budou levnější než "Par odsouzeni pro krádeže vovat násilné osvoboze prý pracoval na knize, smutná událost. Naplijctyzánky” a budou se mí státního majetku. Jména ní Československa nebo která má osvětlit postoj li si tak někdo na svoji
chat z československého a tresty: J. Pilař 3 roky,
lepši minulost, nezbývá,
a čínského tabáku.
J. Roztočil 30 měsíců, J. revoluční zvrat zevnitř, interesovaných vlád v než tiše mlčet. Cesty Lva
— Pražské "Komorní di Blažek a V. šolc na 10 4./ skutečností, že se ko době mnichovské krise.
vadlo” uvedlo novinku měsíců.
Z informaci, jež jsou Sychravý a cesty třetího
munistický režim dopus
Emy Řezáčové "Jana". — Pro krádeže čokolády til od roku 1948 pod po ruce, nelze tvořit zá československého exilu
Je to hra "o starém a no byli odsouzeni tito' za
vory. Chceme vyjádřit se rozcházejí. Jestli pus
vém typu” mladé genera městnanci "Pražských čo statných omylů.
Otázka : Odešel dr. dvě pochybnosti: pochy tí komunisté Sychravu
koládoven”: dr. J. Kou
ce.
— K 5. prosinci minulého' kal na 2 roky, L. Čejková Syshrava do Českoslo bujeme, že Lev Sychravá znovu do svobodného
roku bylo na Slovensku na rok, M. Čermáková na venska nadobro ?
byl nějaký rafinovaný světa, nebude se moci
ještě 216.000 hektarů ne- rok, L. Vošahlík na 6
Odpověď : Dr. Sych špehoun, a pochybuje divit, že ho uvítá jen
měsíců, M. Valáškova na
zoraných polí.
sychravá sychravina.
— Soubor pražského 8 měsíců, M. Koktova ; ravá se ještě letos chystá me, že byl tak zanícený
vrn
vědátor, aby se vrace l do
"Realistického divadla” na 4 měsíce. Podmínečná na cestu do Anglie.
hrál ve Vídni pro kraja odsouzení: dr. V. Máj, M.
ny "Strakonického dudá Harvanová a J. Minařík.
ka" a "Zapadlé vlasten
J. L./Č
ce”.
Od 20. prosince do 3. ledna 1956 se vrátili ze svobodného světa do
— Spisovatel Karel No KRÁDEŽE V NÁROD
vý dostal k 65. narozeni
NÍM PODNIKU
komunistického Československa:
nám Řád práce.
Vedoucí učňovského František Dočekal, 54 - František Kozel z Vel cizinecký legionář,
—Generál Ludvík Svo
Bedřich Červenka . 29
střediska
národního pod letý, z Říkovic na Pře kých Pavlovic,
boda dostal k 60. naroze
ninám Řád republiky.
niku Tesla v Praze - rovsku (do reku 1953 Otakar Lhota z Janova, letý, vrátil se 3e ženou
— Docent dr. Martin Bel- Hloubětíně dostal 3 a ' sociální referent v tábo Rudolf Blecha z Gajar, Matyldou z Německa.
luš. který vedl chirurgic
roku žaláře, protože ře Wellsu v Rakousku), u všech bližší data neudá
V 28. čísle pražského
ké odděleni ružomberské i půl
dovoloval
výrobu tele"Hlasu domova” je také
nemocnice, dostal 4 ro
Václav Strejček, 37 - le- na,
ky žaláře pro "porušení • visorů a radiových při tý. mechanik, vrátil se z Kerel Reind! • uprchl v odstavec, ve kterém se
povinnosti a ublíženi na jímačů na černo z mate Brazílie. S ním se vrátila 18 letech, nedostal se do mluví o navrátilci Ladi
zdraví z nedbalosti”. Ne riálu závodní školy. S
slavu Zapletalovi ze Sva
jeho žena Zdeňka a syn. Austrálie,
skolil prý mladé lékaře a
zavinil smrt pacienta Mi ním byli odsouzeni na 6 Gustav Weisenbacher, Štefan Holenka - vrátil tavy. Citovaný časopis
měsíců až 1 a půl roku
píše o Zapletalovi, že
roslava Chebeně.
34-letý, z Kukavy, vrátil se z Rakouska,
— Osobni auta škoda 400 instruktor a mistři Že
Alois Novák, íng., vrá ’se stal obětí zvůle ital
se prodávají v Západním lízko. Havlík. Kopek. se rovněž z Brazílie.
ské policie”. Ačkoliv ne
Německu za 4.640 DM. V
František Macek, 32-le- til se z Francie,

O dalších navrátilcích

kuchyně

CS. RESTAURACE J. S. ČERNÝ
258. Church St.. Richmond. Víc.

POZOR!

f
Otevřeno v pondělí až patek od 5 do S hod. večer,

v sobotu od 12 do 2 hod. odp. a od 5 do 8 hod. več.
V neděli zavřeno.

Němec. Kopal. Kabma.
Mansfeld- Peřina a Ho
lešovský.
Učeň Pavel Marik do
stal 3 rokv žaláře, ostat
ní '"svedení učňové" sedmidenní až někeliměsičj ní podmínečné tresty.
. Překupníci Josef Kopec' kv (3 rokv). Vilém Neu
mann a Erwin Šťastný
i (po I roku) byli majite
li koncesovaných dílen
í na opravu tadíoanarátů.

tý cizinecký legionář.
Květoslav Kovařík, 26lerý, z Lípiné na Olomcucku, vrátil se z Itá
lie,
Miroslav Pangrác, 27-letý, z Domažlic, vrátil se
z Brazílie.
Rudolf Kolínský. 25-letý,
z Kojeric u Prahy, býva
lý czmeckv legionář,
František
Andrašovič.
byl prý i v Austrálii, ji-

Karel Trlica - ze Vsetín
ska, vrátil se z Austrálie
("ale štěstí v Austrálii
bylo prchavé. Pracoval
úmorné - kácel stromy
v lese, česal banány a
nevydělal téměř nic”),
Jindřich Keř - 54 - letý,
z Hořic, vrátil se z Bra
zílie.
Imrich Bznkevič - z okre
su Malacky- vrátil se z
_ 1
INemecKa,
Vlastimil Váša - bývalý

můžeme souhlasit s do
slovným zněním textu,
musíme potvrdit, že in
formace pražského "Hla
su domova" je v podsta
tě správná. Ladislav Zap! ’tal bvl v Itálii odsou
zen k pět: letům žaláře
za zločin, který nespá
chal. Skutečný pachatel
žije jako politický
uprchlík v Austrálii.

HHUIUinilBHa

PŘEDPLATNÉ ?
■uimumiiEiBi
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PUČE

Pověz,

mámo

M. Z.
Ach, pověz mámo, ještě tisíc věcí.

A je to pravda,
že v Čechách na stromech jsou šišky
a na lukách že kvetou pampelíšky ?
že kukačky tam kukají
á počítají léta,
datlové stromy vrtají
a pořád hezky je tam ?
že na Ježíška sníh tam padá
a dětem mrzne nos a brada,
a do lesa se chodí na jahody
a na pomlázku hody doprovody,

ach pověz, mámo ještě tisíc věcí '
Je doopravdy Praha stověžatá,
a na Matějské poutí moře bláta ?
jsou všechny mosty z vajec udělané,
a co když prší, co se stane ?
lodičku řezala sis z kůry ?
pověz, co jsou to, mámo, fůry,
tramvaje červené jsou v Praze
a proč jsou na rybníku hráze ?
a rybník, hodné vody je to ?
jak dlouho trvá v Praze léto ?

ach, pověz mámo, ještě tisíc věcí !

A je to pravda,
že doma nejsou kukabůry
a jako netopýři velké můry ?
a pavouci, co umřeš, když tě bodne,
jen mravenečci a včeličky hodné,
že na trávu si můžeš sednout v lese
a ani trochu nepíchneš se,
a žraloci že nežerou tam lidi
a v řece na dně kamínky se vidí,
že v hradech straší bílé paní,
dušičky loví htistrmani,
chaloupky, přilepené na stráni,
a večer z dálky zvoní klekání,
a že sníh, mámo, strašně zebe,
a padá na zem rovnou z nebe,
a každé dítě že má babičku,
a babička, když zahřmí, pálí hromničku,
ach, pověz, mámo, ještě tisíc věci !

Na zádech dotnck mají všichni šneci,
a vystrkují růžky
jen a jen na tvarůžky ?
je muchomůrka nezdravá ?
je velká, mámo, Vltava ?
Hradčany, mámo, vidělas ?
co je to, pověz, vlastně mráz ?
jak krásné doma voní seno
a žito, když je upraženo ?
co je Ki chodit na koledu ?
měli jsme, mámo, taky dědu ?
co jsou to zasněžené str ině ?
jak, mámo, vypadají saně ?
co je to, řekni, pouštět draka,
v potoce rukou chytit raka ?
co jsou to, mámo, vůbec šišky,
proč musí umřít pampelišky ?
boji se srnka sama v lese ?
kdy, mámo, domů vrátíme se ?
ach, pověz, mámo, ještě tisic věci !
Proč mlčíš, mámo, co pak je ti,

že nemluvíš a oči lesknou se ti ?

23. 1. 1956
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Rakouský případ
Brzy budeme vzpomínár 8. výročí komunistického puče. Vnoř 1943 otevřel mnoha lidem na
Západě ocí a udělal konec radě dusí o úmyslech Sovětského svazu. ^Iezinarodm situace se od té
doby hodné 'změnila a dnes se na puč díváme jinýma očima. Československá demokracie zemře
la v atmosféře, složené z důvěry k Sovětskému svazu a z ducha poraženectvi - přesvědčeni, že
SSSR nejen že neustoupí ze získaných posic, ale bude nadále rozšiřovat svůj vliv.
Loňského roku se <taIn něco, co bychom byli v r. 1948 nepokládali za možné. - Sovětský
svaz vyklidil na našich jižních hranicích území, obsazené Rudou armádou, aniž by byl za sebou
zanechal lidové - demokratické Rakousko. Rakouský případ nám dává novy důvod zamyslit
se nad tím, zda jsme museli svůj boj prohrát.
Rakouská stárni smlou- černě mnohem slabší, a rického zástupce v oku nisté byli nuceni pokus
I va, uzavřená 15. kvéma nekomunistickým stra pační komisi se žádosti o převrat popřít. Sovět
1955, byla výsledkem nám, které se mohly opí o intervenci a se stížnosti, ský ministr v Rakousku
devítiletého vyjednává rat o západní okupační že mezinárodní agitátoři prohlásil, že SSSR nemá;
ní, které se skládalo ze mocností, nedalo mnoho podněcuji rakouské da s Fischerem nic společ
400 porad zástupců čtyř práce komunistům vyr vy. - Rakouský zahra ného.
velmoci. Není třeba dů vat vládu z rukou.
niční ministr Dr. Gru
(Po vydání zmíněné:
ber vydal v r. 1953 pa knihy byl dr. Gruber
kladného studování tex
Puč č. 1
tu tohoto dokumentu,
Ačkoliv prokomunis- měti, nazvané "Zwischcn přinucen resignovat na
aby i laik poznal, že SSSR tický blok v Rakousku Befreiung und Freisvůj úřad, poněvadž na
nepřišel tak docela zkrát byl vždy slabý, (ve vol heit”, ve kterých liči m.
jiném místě nařknul ně
ka. Článek 22 dává So
bách v r. 1949 dostal 5 j., jak komunista Fischer které vedoucí lidové stra
větům 301etou koncesi mandátů, v r. 1953 jen začal po těchto demon
ny, jejíž byl členem, že
na čerpání 60 procent 4), nemusí se rakouští stracích vyjednávat s ra
za jeho zády vyjednáva
rakouské nafty, naftové komunisté za svou čin kouským kancléřem, kte
li s komunisty.)
rafinerie s výrobní ka nost před svými zahra rému předložil velmi rea
Puč č. 2
pacitou 420.000 tun a ničními kolegy stydět. listický návrh: nazna
V září a říjnu 1950
naftovou distribuční orčil, že má v kapse vý
5. května 1947 uspo
komunisté
ganisaci, a veškerý ma
znamné sovětské záru uspořádali
řádali komunisté "hlado
jetek Dunajské paropla
ky, že se však musí na nové demonstrace, kte
vé” demonstrace v uli
vební společnosti (D.D.
prosto změnit vládní po ré se rakouské vládě
cích Vidně. Delegace de
S.G.) v Rakousku. Ra
litika a
propaganda. vymkly z rukou v rus
monstrantů se snažila
kousku dala smlouva
Kancléř a většina mi kém sektoru, kde sovět
přesvědčit kancléře, aby
ostatní majetek, který
nistrů bude resignovat ské oddíly zabránily ra
ihned navázal spojení s
byl dosud ve správě so
a bude vytvořena vláda, kouské policii zasáhnout
východním blokem a tak
větské okupace, za mírné
která bude přátelštější proti demonstrujícím ko
zajistil zásobováni potra
munistům. Komunisté ve
odstupné 150 mil. dola
k SSSR.
vinami a přátelské styky
Vídni vytrhávali tram
rů, splatných do 6 let.
Rakušanům se však
se Sovětským svazem.
vajové koleje a stavěli
Hlavní zájem
byl
Demonstrance se skon podařilo dostat celou barikády. Podařilo se
ovšem soustředěn na po
čily, když se rakouská sensaci do západního jim obsadit poštu a
litické doložky smlouvy,
vláda obrátila na ame- tisku a rakouští komu- správní budovy ve Wiea Rakušané sami byli tak
ner Neustadtu a odzbro
šťastni, že okupace skon
DOPIS PŘESTĚHOVALCE Z AUSTRÁLIE
jit policii. Rakouská vlá
či, že rádi zapomněli na
da poslala protestní no
hospodářské doložky a
ty zahraničním minist
! na problém neutralisacc.
Oahu, G. ledna 1956. rům čtyř mocnosti. Zá
Rakousko a Českoslo
Je tu vše odlišné od Austrálie. Teď je tu zima, padní mocnosti vydaly
vensko
ale teplota dosahuje 85 stupňů. Krajina je zají k situaci silná prohláše
Po deseti letech míru mavá, moře, kolem hory, plné kaktusů, všude
ní, kdežto Vyšinský ne
stoji jistě Rakousko před —banány, datlové palmy, kokosové palmy.
odpověděl. Sovětský vy
nejedním vážným pro
Havaj je pro boháče, kteří mohou platit 50 $ slanec ve Vídni byl opět
blémem a nelze říci, že za byt v hotelu na Waikiki. Honolulu, hlavní město
přinucen popřít, že SSSR
iž má vyhráno. Je však Havaje, je špinavé a domky tak ubohé a sešlé,
prožrané termity, že se člověk diví, jak tam někdo má s demonstracemi co
svobodnou zemí a je na může bydlit. Pokud jde o oblečení, kam se tu hra
společného, a situace sc
tom neskonale lépe než bou na Austrálii. Tady se na vkus a eleganci ne
znovu uklidnila.
Československo. Kdo na hledí. Pohodlí je hlavní. Všeobecně se nosí ja
ponské
sandály.
Je jistě příliš brzy dě
tom byl lépe v r. 1945 ?
lat závěry o budoucnosti,
Ale
co
bylo
pro
nás
největším
překvapením,
Československo stálo
když jsme přijeli, myslili jsme, že jsme v Tokiu
po německé kapitulaci a ne v Honolulu. Původní obyvatelé jsou tu na ale z rakouského přípa
na straně vítězů, kdežto vymření. Devadesát procent obyvatelstva tvoří Čí du už si můžeme vzít
na Rakousko se většina ňané a Japonci. Všichni vypadají jeden jako dru nejedno poučení - a ne
státníků dívala jako na hý, jak se tu vzájemnými sňatky smísili. Obchody, jednu naději. Přesto, že
úřady a skoro všechen veřejný život je v rukou nemůžeme nazvat Západ
poražený národ. Oproti orientálců.
vítězem, je jasné, že v
Československu mělo Ra
Proti Austrálii je tu sice všechno modernější, Rakousku komunistická
kousko tu výhodu, že ale taky o hodně dražší. Pro nás, bezdomovce,
Rusové obsadili poměrně je Austrálie stokrát lepši, hlavně pro ten klidný expanse narazila na od
daleko menši část země. život a bezpečný životni standard. Ti, kdo vidí por a zastavila se něko
ve Spojených státech (Havaj je taky Amerika)
Podobně jako v Česko splněni svých snů - a hlavně lepší život než v lik kilometrů před cí
lem.
-ecslovensku neztratili míst

HAVAJ, KVETOUCÍ HAVAJ - - -

ní komunisté mnoho ca i
ra a pod ochranou Rudé .
armády se zmocnili kde- 1
íaké posice. V Rakousku .
1 však byli komunisté po-

Austrálii -, byli by moc a moc zklamáni. Amerika
je pokroková, ale přelidněná, a možnost zbohatnout se vyskytuje hlavně v románech. Moje dcera
si už za minulých pět let na to tempo zvykla,
ale pro nás je to neuvěřitelné. Rozhodně život v
Austrálii je klidný jako za kamny u maminky.
P. & M. Š. Hawai.

Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.
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EDICE ” SKLIZEŇ SVOBODNÉ TVORBY” , svazek 1. cena 1,75 $

NOVÁ BÁSNICKÁ SBÍRKA PAVLA JAVORA
Když jsme kdysi psa
li o Javorové sbírce "Da
leký hlas”, vytkli jsme v
závěru básníkův sklon k
rétoričnosti a patriotickému horlení. Rádi potvr
díme. že toto všechno
zmizelo z jeho nejno
vější knížky. Přibývá
nový tón: to tam, kde
Javor ironisuje:
"Prozatímnost se vrší
do nenávratných dob
a započítává se
a možná dvojnásob!”
Většina básní sbírky
"Nad plamenem píseň"
jsou seifertovské epišto
ly z Pontu:
"Voničko 'tichá, i my
z temné hlíny
toužíme k slunci, z chla
du kamení Řekněme sbohem, řekně
me už sbohem
snům, jež se neplní . . ”
Ale to je jen okamži
tá deprese, protože bás
ník ví, co je jeho úkolem:
"Naději poslední jsme
sbohem nedali,
i když se šeří Co by nám asi řekli
zoufalí,

,

První svazek edice "Sklizeň svobodné tvorby”, kterou vydává pod
záštitou České kulturní rady v zahraničí dr. Robert Vlach, je nejlepší
odpovědí všem, kdo lomili rukama nad myšlenkou založit v exilu lite
rární klub. Básnická sbírka Pavla Javora "Nad plamenem píseň” je
(na exilové poměry) velmi pečlivě a vkusně upravena (ilustroval ji Kle
ment Olšanský). Vydavatel těžko mohl lépe volit. Pavel Javor je dnes
nejvýraznějším představitelem tradiční exilové poesie. 38 čísel této sbírky
je rozděleno do tří oddílu: "Malé básně”, "Moře a dálka” a "Nad pla
menem píseň”.

jalových osm let života
v cizině. Pavel Javor to
shrnuje do 16 kratič
kých řádek:
Jak jsme tu samotni,
jak na dně hluboké
studny Třeskuté^ mlčeni
je ledům podobno.
kteří v nás věří ?
zrazovaného.
Snad každý uprchlík Je pozdě naříkat,
Domova píseň v srdci Neseme tíhu jeho osudu se celé dny mučil tím, že že osud náš je trudný,
věčně zni, i píseň jeho”.
probíral znova a znova když kotva domova

NESLAVNÁ KAPITOLA Z DĚJIN ČESKÉ AUSTRALIE
Vršovičtí "Klokani” nebyli jediní krajané, kteří už před válkou pro nás objevili pátý světadíl.
Před dvaadvaceti lety na příklad Austrálie mluvila a psala o československém příslušníku Egonu
Ervínu Kischovi. který byl za svého života znám jako zuřivý reportér a neméně zuřivý komunista.
A ještě o třicet let di ve měla v Austrálii hoste vat česká zpěvačka Ema Destinová. Měla, ale neliostovala. Jak píše Kisch v knize Landung in Australien (která vyšla nedávno v Praze česky pod
názvem "Přistání v Austrálii”), zmařila její zájezd zpěvačka Melba, zvaná "australský slavík"
nátlakem na koncertní agenturu a z vlastní kapsy zaplatila smluvní pokutu patnácti set liber.

Ale vraťme se ke
Kischové výpravě. V říj
nu roku 1934 si ho zavo
lal do Paříže francouzský
spisovatel a komunistický
pohlavár Henri Barbusse
(autor válečné knihy
"Oheň”) a řekl mu, že
pojede jako delegát Svě
tového výboru proti vál
ce a fašismu na protiválečný kongres do Melbourne. Kisch namítl, že
má zakázán vstup na
britskou půdu, ale Bar
busse řekl, že to nevadí.
Kdyby byl upřímný, řekl

Případ obránce míru
Jaroslav Strnad,

Mnichov

Soudruh Jaroslav Pivičko se stal obětí boje za
mír. Stal v prvých řadách jeho obránců, bojoval
a padl. Totiž, padl . . . on vlastně žije. Jen je
zavřen. Přísnost musí být. I na bojovníky míru,
soudruzi - všeho moc škodí. To platí dál i v li
dové demokracii. Ještě jsme s tím nezúčtovali,
třebas poslední bitva už byla dávilo vzplála, a pří
sloví "všeho s mírou došlo nového uplatněni
To od té doby, co nastoupil na presidentský stolec
nebožtík soudruh truhlář.
Bvl tedy soudruh Pivičko mezi prvními, kdo
zápasili o udržení miru v Evropě a ve světě vůbec.
Nevynechal ani jednu manifestaci, byť se koraly
dvakrát denně. Zúčastnil se každého mezinárodní
ho sjezdu obránců miru. Vracel se vždy, aniž se
dal zlákat nabídkami zrádné emigrace. S plnými
kufry, leč vracel se. Po všech krajinách lidově demokratických pak hlásal, že mír je na postupu,
že váleční štváči jsou na všech stranácn zatlačo
váni do defensivy. Byl členem všech výborů obrán
ců míru, kolik jich jen bylo. \ e své touze po mí
ru se nejednou převlekl do ženských šatů a pro
hlašoval na veřejných schůzích, ze on, jako česká
matka, nebude rodit syny, aby byli potravou děl.
A že to těm válečném štváčům na Západě uká
že. On však nejen mluvil, on také pracoval. Za
pět nebo za šest, to už přesně nevím, ť aktem
je, že pětiletku splnil za prvních čtrnáct dní.
Jeho jméno se samozřejmě skvělo na všech
podpisových akcích, které byly na záchranu mí
ru podnikány. Podepsal protest proti modenským
masakrům, proti bakteriologické válce, zdravici
Stalinovi a Berloví (pokud ještě nebyl zrádcem).
Podepsal resoluci proti americké intervenci na
Koreji, proti odsouzení nevinných manželů Ro-

by: "Právě proto jsme
té vybrali”. Když totiž
Kische podle očekávání
nepustili v Austrálii na
břeh, spustili australští
"antifašisté” pod vede
ním známých idealistic
kých pacifistů, jako je
na příklad soudruh Sharkey, naplánovaný povyk
a hnali věc k soudu. Kisch
skočil v melbournském
přístavu s lodi a zlomil
si při tím nohu, takže je
ho případ dostal i lidsky
dojemný přídech. Na
břeh ho sice ani přesto

hned nepustili, poněvadž
neobstál při diktátu ze
skotské keltštiny (jak
známo, mohou australské
úřady zkoušet přistěho
valce z kteréhokoliv ev
ropského (jazyka), ale
nakonec si v Sydney i v
Melbourne přece dosyta
zaagitoval, poněvadž se
do rozhodnutí soudu do
stal na kauci na svobodu.
O jeho reportérských
vlohách svědčí tento vý
ňatek:
"Melbourne je pohád
ka i pro toho, kdo přijde

senbergových, proti zločinným pokusům Ameriričanů s vodíkovou bombou a manifest na oslavu
prvního výbuchu atomové bomby v mírumilovném
Sovětském svazu. Podepsal manifest proti velkým
suchům, proti lavinám v Tatrách, proti ničivým
podzimním povodním. A také ovšem proti podněcovatelům atomové války, proti mandelince
bramborové a bělásku zelnému.
1 o všechno však tomuto podnikavému a příklad
nému bojovníku Pivičkovi nestačilo. Chtěl dělat
víc, chtěl účinněji působit. Zdálo se mu, že mír
je přes všechny protesty ohrožen kapitalisty víc
než kdy jindy. On však věděl, proč. Nadšení ne
bylo v lidu dosti. Málo občanů bojovalo za mír.
Protesty neměly dostatečnou váhu. Většina lidí
podpisovým komisím vyhýbala. Zavírali před
nimi dveře, jako by nikdo nebyl doma. A ještě
jinak, neuctivěji, se k podpisovým archům chova
li. Takoví by ovsem měli být donuceni pracovat
pro mír. ať chtějí nebo ne. Bud1 v jáchymov
ských dolech anebo přímo ve Vorkutě. Neboť
dávají jasně najevo své snahy o roznícení třetí
světové války.
1 enhle nešvar nedal soudruhu Pivičkovi spát.
Nejedl, nepil a málem bv byl třetí den i pošel,
kdyby nebyl dostal spásný nápad, jak dodat mí
rovým akcím většího důrazu.
Při nejbližším podpisování, tuším, že to byla
rescluce proti zvýšeným cenám hřebíčku -zahradmekého v Americe, podepsal doma- a to v bytě,
na chodce a u soudružky správcové domu, po
depsal v tovame za svém pracovišti, v kanceláři
osobního referenta, pdnikového, jakož i provoz
ního ředitele, na schůzi KSČ. ÚRO. Svazarmu.
BFLMPSXkZ. JZD, ČSM. na hřišti Dynam? j
Spartaku. podepsal několikrát i na ulici, v hostin
cích. vsedě. vleže- ve stoji spatném i pohovu, na
kom, ve vlaku, ve vzduchu i na vodě.

z pohádky Sydney. Při
padá nám, že Sydney po
vstala tak, že na zátoku,
obklopenou pahorky, by
lo vysypáno z obrovité
ho poháru tisíce kostek,
bez ohledu na to, padlali jedna nebo druhá
kostka do moře nebo uvázla-li jedna nebo dru
há kostka jen tak tak na
okraji skal, potom se obr
prošel tímto krajem, ob
sypaným kostkami, a vy
tvořil tak serpentinové
silnice u přístavu.
Pokud však jde o Mel-

nadarmo hledá dno .
Tak jeden za druhým
se do propasti ztrácí,
jak kámen do hlubin,
A rána tichá je,
už ani nekrváci.
A nic se neděje
a nic se neděje
Budou vám třeba ří
kat, že Javor je básník
staré školy, že jeho ver
še jsou zastaralé a že je
ho rejstřík se omezuje
na několik základních
variací. To je přirozeně
věc názoru. Nemyslím
však, že by mu někdo
mohl upřít básnickou
prostotu, srozumitelnost
a, promiňte ten výraz,
českost.
jun

bouřné, král vil si jej
nejdříve pečlivě vymys
lil, nežli jej sem vykou
zlil, a potom se rozeběhly
skotačivě po cestách je
ho dcery a posypávaly je
lievyslbvítelpě pejstrýml
záhony, květinami a keři.
Teď okukuje náš muž
toto moderní pohádkové
město, ;i jede po St. Kilda lload, třídě daleko
krásnější než v Paříži
Avenue des Champs Elysées .. ”
jes

Když takto splnil svou povinnost doma, rozjel
se po okolních městech a vsích a všude se horlivá
účastnil podpisování. Přičinil v rychlém sledu svůj
podpis v Hostini, na Mělníce, v Čečclicích, Kojovicích a v Byšicích, v Kosatkách a Vavřinci, v
Košťanech, Hrobech a Střelné. V běhu se po
depsal ve Stožicích, Vodnanech, Chelčících a Libéjovicích. Naškrábl svůj podpis na archy v Řepníkách, Dvořisku, na Podrážku, v Chocni, Dobrouči a v Luží.
Ochutnal při podpisování v Pardubicích per
ník, v Hořicích trubičky, na Košumberku pivo
a v Malině křen. Dostal se až na Ašsko, kde
se zvěčnil ve Vernéřově, Mokřinách, Nebanících
a v Dolních a Horních Pasekách, a já nevím, kde
ještě.
Poslední den podpisové akce se mohl pochlu
bit, že jeho jméno zdobí 54.795 archů. Byl hrdý.
Byl však zároveň tak skromný, že o tomto svém
stachanovském výkonu nikomu nic neřekl. Ne
děla! to pro slávu. Toliko pro zachování míru.
Kdybychom přísněji zacházeli s reakcí a kdyby
se její zbytky dosud neskrývaly mezí pracujícím
lidem, byla by tato zbožná lest soudruha Pivíčka požehnána úspěchem. Reakce však nespala.
Odhalila, že tuhle protestní akcí podepsalo o tři
občany více, než je podle úředního sčítání lidu v
naší republice obyvatelů. Nejenže to však odha
lila, ona to í roztrušovala do srdcí budovatelů.
Tí se začali divit. A díví-íi se pracující, musí
zasáhnout generální prokurátor.
Vzhledem k polehčujícím okolnostem dostal
soudruh Pivičko jen pět let. Občanských práv
nebyl zbaven. Proto může resoluce a manifesty
podepisovat dál. Žel, jen jednou a v kriminále.
Spravedlnost, soudruzi, musí být, i kdyby na
podpisových arších příští akce obránců míru měl
být jen podpis soudruha profesora Mukařovského.
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KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD í

STANDY

KOTMELA

í

BEL AIR AUTOS
;
83, High Su ST. KILDA, VIC.
:
Nejnižší deposit — Nejvýhodwijší podmínky !
KOUPĚ
PRODEJ
VÝMĚNA?
jsme celý poloostrov z Learmonthu do Nigalloo
/Pokračováníl
90 dní záruka
‘
Většina. pasažérů letí do Learmonthu. kde olei as: za dvacet minut. Přistáli jsme hladce. Letiště
24
hodinová
služba
jáťi firmy
.Vapet” provádějí pokusné vrty.l leží vedle ovcí farmy, která byla. asi opuštěná.
Volejte LA 7762 nebo LA 3504
i
Tedy vlastně kolegové, ale z minerálné-olejovéhoí Čeká na nás auto. \ minutě je všechno nalože
příbuzenstva. Protože se letadlo silné kymáce- no a blížíme se našemu cíli. Cesta vede poděl ,
lo, podařilo se mí brzy odhadnout, kdo z cestu pobřeží, stále ohrožována písečnými přesypy,
jících jsou moji budoucí společníci. Velrybári jež se ustavičné stěhují. Udržována jc. jednoduše:
jsou staří mořští vlci a mořská nemoc se jich bulidozerem. Poprvé v životě vidím zcela exotický
Pražský rozhlas vysílal nedávno v pravidelné re
jen tak netkne.
stavební materiál. Jsou to velrybí kosti úcty laci "Zrcadlo kultury-" povídání akademického ma
Postupem cesty se počasí lepší, do tváří se za hodných rozměru a velrybí vousy, vlastně kosti líře Karla Šmída, které poví čtenáři o způsobu
číná vracet krev a stewardka už zase vypadá ce s vousy, použité jako ochrana a násep proti myšleni "lidových umělců” a o poměrech v kulturním
životě víc než desaterá úvaha. Mluví akademický
jako na plakátu. Naše první zastávka je Gerald- věčně putujícímu pisku.
malíř Karel Šmíd.
Blížíme k Pointu Cioates. Neomylným zname
totvn, kde se zdržujeme asi 20 minut, kdy le
Povím vám o historce, sice humorné, která však
tadlo tankuje a podává se vydatná snídané. Ná ním přítomnosti člověka australského jsou hory-, mrzutě dopadne. Jednoho krásného dne, připravo
lada v letadle začíná být sdílná, velrybári se sra opakuji hory pivních Lahví, jež jsou mlčelivými val jsem se ve svém přechodném bydlišti V šu
městečku, že půjdu malovat do terénu.
zili do kopy a začínají si vyměňovat velrybář- svědky minulých sezón a žízné dosud neuhašené. mavském
Najednou kdosi zaklepe na dveře a, aniž by
Náhle
se
písečné
duny
otvírají
a
před
námi
leží
skc historky. Můj nemluvný soused je Nor, kte
vyčkal vyzvání ke vstupu, už je tu a srdečně hlaho
náš dočasný domov. Vítá nás ředitel tvrdým lí: "To jsem rád, že vás tu nacházím. Kolegové,
rý už. lovil velryby po celé zeměkouli.
Cesta příjemné ubíhá, letíme dílem nad mo stiskem ruky. Máme sice již za sebou dva obě kteří tu také malují, mne pověřili, abych vás jmé
nem našeho sdružení výtvarníků opravdu a co nej
řem, dílem nad pobřežím, jež je lemováno ře dy, ale následuje dalši. kvalitou nejslabší. S tím srdečněji pozdravil.”
tězem ostrůvků, dlouhým desítky mil, oceán se jsem se musil rychle smířit a co nejrychleji stravě
Už už jsem chtěl mít radost, i když se mi ma
tříští o útesy, voda mezi útesy a břehem je sma přivyknout. Nebylo to lehké, ale zažil jsem horší jestátní vstup hosta příliš nelíbil. Domníval jsem se
však, že jsou to malíři z českobudějovického stře
ragdové zelená, písčiny bílé a načervenalé. Náhle časy.
Jsem ubytován v baráku, kde bydli štáb sta diska. Host mi na to odpověděl vyhýbavě. Ale
se krajina mě .i, pod námi se objevuji pole a ba
nice. Vedle je má ordmace. zařízení je velni uáhle piede mnou otevřel aktovku a s vodopádem
’ ? CVť l
> >
•’
-- vo u*
agentských slov mi nabízel ke koupi menší za
' ■ :.m Lk
y t pv.j; a za cín ilku už zase vzlé- primitivní. Zbytek dne jsem ztrávil vybalování- rámované krajinky čtvercového formátu, velikosti
t i me.
lékařských nástrojů, jež můj předchůdce na kon 20 krát 20 cm. Něco tak strašného jsem ještě ne
Kol em poledne jsme nad Learmonthcin. Je to ci minulé sezóny konservoval ve vaselině, utírá viděl. Rámy k tomu byly stejně nevkusné. . .Od
mítl jsem ho, samozřejmě, a protože mi bylo jasné,
letiště, postav-né za v i! y, kde teď mají oíejáři ním prachu, který vše pokrýval ,ia prst vy s kým mám tu čest, šel jsem to hlásit na místní
svoji zákli"!- .i. Původní tábor byl zničen cyklo soko. Prach, byl to vlastně jemný písek, proti národní výbor, aby si s nežádoucím hostem popoví
nem. který bé* m i.č' olika minut smetl s po kterému jsem bojoval skoro čtyři měsíce a celkem dali.
Na výzvu místního rozhlasu se však nepřihlá
vrchu baráky a zaříz.-ní v ceně šedesáti tisíc li bez úspěchu. Stanici jsem si prohlédl večer. Je
sil nikdo, jenom občané městečka spatřili, jak
ber. Přistáváme, pro naše letadlo je to konečná to spletitý komplex mašinérie, budov, kotlů a pán s objemnou aktovkou rychle nasedl do svého
stanice. Na základně jsou pany Američani, kte
tanku na olej a ještě vět pěkného osobního auta, naloženého zásobou dalších
ří si přijeli pro s- é pasažéry jeepem a autobusem.
ších tanků na velrybí olej. originálů a ujížděl pryč. Tentokrát se mu tedy ne
dařilo. Nevyplatilo se mu setkání s malířem z
'7. letadla : vyl
ipousta čerstvého ovoce a
Když není sezóna, žije povoláni....
RFE
zeleniny, Plavní zásobovat.i spoj je letecká. Na
na stanici jen několik li
nás čeká menší dvoumotorové letadlo, které nás
dí. Ti tu vedou velmi
Zacliara ze života domo
dopraví na malé 1 -tište u Nigalloo Station, jež
KONEC REVUE
opuštěný život. Většina
rodců na Nové Guinei
leží jen a-i třicet --.inut jízdy od Pointu Cioates
zaměstnanců přiletí bud’
Brisbanský
měsíčník pod názvem "Kameny v
Počítám teltyb.iře: je nás celktm dvanáct, ale
krátce před zahájením "Revue” vyšel v prosinci písku”. Adresa: Revue,
letadlo pojme jen osm cestujících. Poletíme na
lovu nebo v jeho prvních 1955 naposled. Vydavatel Box 11, Wcst End, Brisbane, Qld.
HD
dvakrát. Jsem v druhé skupině, což tni tu vý
dnech, a opustí Point Jan Tuček píše v něm na
rozloučenou
m.
j.
”
..
ani
hodu, že i’ l.u j-.-'i spo’á lat u pohostinných
Cioates hned, jak byla vydavatel není natolik za
Ameii .im výtěž » . , .1. Obdivovali jsme jejich
Odběrná dámská
ulovena poslední velry bezpečen. aby si mohl dě
nove ba ,'l.y, které prý i sou- jak nás ujišťovali,
ba. Řízení celé stanice je lat mecenáše (mimo svou
k r*e j č o v ň
cyklonov/d. rne". ov-b-m taky velmi nákladné
složitá a riskantní zále oráči) do nekonečna..”
Tedy běžná nemoc exilo
Mohou :,e prý vykyvov.it
i nevím o kolik stup
žitost, za kterou odpoví vých novin. Revue již mě
ňů a nic sc ,im nestane.
dá ředitel. Záleží na je la ve zdejším exilovém
50 Williams Rd.,
Poslední •:.t I-tm I it val jsem pilota, který
ho odhadu, kdy začít se životě své místo a lze jen
ručně a z-ej-vě s vel! ou námahou zatahoval pod
PRAHRAN
zónu, kolik lidí nasadit litovat, že se nemohla
Autor reportáže
trvale udržet. V závěru
vozek a stejně tak se tráp'1 při přistáni. Přeletěli s velrybou na oalubě
MELBOURNE
Když si uvědomíte, že
posledního čísla je slib:
s praksí v Praze
denni náklady stanice a loďi jsou asi tisíc liber, i Knižní edice Revue zů
a v Londýně
když se nepracuje, poznáte, že jedno nesprávné stává a jako 'její třetí
. ozhodnuti ředitele může stát společnost desítky svazek vyjde koncem
šije prvotřídné !
února t. r. práce Mojmíra I.-----------------------------------------Pavel Tigrid se vrátí griš (o němž psaly listy tisic liber.
do Mnichova, kde pře před časem, že byl roztr
Můj předchůdce byl mladý australský lékař.
vezme vedeni produkční hán divokou zvěři v pra Potíž s nim byla v tom, že nikdo nikdy nevěděl,
ho oddělení \ RFE,
Provádíme veškeré
práce
optické
lesích u Amazonky), kte
• Uvol'. V. Hlavatý' bude rý je vedoucím výpravy, kde je, když ho bylo zapotřebí. Buď prý byl na
přesně, rychle a za levné ceny
přednášet v Urbaně, USA, a stavitel 'vdru 291etý velrybářské lodi, nebo chytal ryby někde na plá
na sjezdu amerických Mir. Gerecký.
ži. nebo byl v letadle, jež stopovalo velryby.
POZOR !

KÝČAŘ

STÍHÁ

KÝČ

J. KLEINOVÁ

• KRÁTCE Z EXILU

astronomů,
Ředitel vysílače "Sv bodné Evropy" v Mnicho
vě, R. J. Condon odejel
do Ner, Yorku, kdo pře
bírá místo ústředního ře
ditele,
— Na voru "1 a Cantst "
se plaví .- Peru do Austrá
lie 5 osob, me.i nimi dva
Čechoslováci: bývalý di
rigent orchestru Velké
operety v Praze Eda In-

— Frant, Rubala, o je
hož odvážné plavbě jsme
psali v č. 23 V„ dojel dle
programu o vánocích do
Sydney, Vzbudil velkou
pozornost
australského
tisku.
Podle úředního hláše
ni uprchlo ČSR v říjnu
1955 7 osob ve věku od
16 do 40 let. Mezi nimi
byli: 1 lékař. 1 profesor.
1 student, 4 dělnici.

/Pokračování příště/

- Dirigent symfonického
orchestru ve Winnipegu
W. Kaufman, který po
chází z ČSR. byl jmeno
ván dirigentem "Univer
sity of Manitoba Chorál
Society”.
— B Martinů pracuje na
nové opeře "Řecké pa
šije" oodle libreta řecké
ho spisovatele Kazantza-

kise.
— Plk. let. Tobyška byl
v Addis Abebě vyzname
nán císařem Haile Selassiem při příležitosti 25.
výročí korunovace Menelikovým řádem.
— Čs. krasobruslarka M.
Náchodská vystupuje v
lední revui v divadle Roxy v New Yorku. Č/HD

NOVÁ ADRESA!

6. poschodí
49 Elizabeth St.,
(roh Flínders Lané)
Melbourne - City

Optical Service

Přijímáme objednávky také poštou
••••••••••

HLAS

23. 1. 1956

Dopisy redakci:
NÁVRAT

LVA

-7-

DOMOVA

Navštivte českou kavárnu a cukrárnu

TATRA

SYCHRAVY

— Dokud se takoví korytáří vyhřívali na výsluní:
hradu v Praze, bylo jím hej, kdo byl pod hradem.
byl štvanec. Proč myslíte, že se '.Tací ? Dobré bydle,;
201, Victoria Str_ KING'S CROSS v Sydney
pohodlí, blahobyt, to jim cizina neskýtá. Vyčistě
Telefon FA 5236
me Rady a všechny instituce. ať už se jmenují |
jak chtějí, dejme tam lidí nezatížené minulostí. I Denně čerstvé jablečné záviny, dorty a jiné
nezkažené, a uvidíte, že se podobné případy ne-1
kontinentální pečivo
budou opakovat.
J. T., Nth. Essendon
Otevřeno denně cd 8 h. ráno do 12 h. v noei,
— Nemyslím, že už je Sychravá tím esem, které si
v neděli od 12 h. v poledne do 12 h. v noci
Praha předem připravila jako reklamního na
Srdečné zve V. Umlauf, majiteL
vrátilce. Vždyť odešel z ČSR na řádný pas a venku
stál stranou exilového dění. Čekám stále, že se y
Praze objeví nékdo významnější. Nějaká prodejná
duše se vždycky najde. Těžko by se přece komu
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
nisté pouštěli do ”akce návrat”, když by si předaň
15 Hunter St., SYDNEY, tel. BL 3970
takovou figuru nezpracovali. Nebo snad chystají
Ebner: 19 York St., Němec: 529A Miliary Rd.
překvapení k příštímu výročí Února ?
Wynyard Srn., BX7543 Špit Junction, XM3393
E. S., Burv/ood
NAVRÁTILCI A

OBĚŠENCI

— Píšete často o tom, jak vám nezáleží na osobách,
které se nyní vrací do Československa. Uveřejnili
jste dokonce dopisy, v nichž bylo "Ať jdou k
čertu”. Hodné jsern uvažovala o tom stanovisku a
zdá se mí čím dále tím méně morální. Vždyť přece
jen se nevracejí sami lumpové. Někdo se rozhodne
k návratu z okamžité duševní deprese, třeba z po
dobné deprese, která vede jiného k sebevraždě.
Myslím si, že rnáme všichni vynaložit víc snahy
k jejich přesvědčování, k poukazům na duševní
otroctví, kterému se chtějí dobrovolné podřídit...
Každý Slušný člověk se bude snažit aspoň v
poslední chvíli vzít zbraň tomu, kdo se chce
zastřelit, či odříznout jiného, který se pokouší o
sebevraždu oběšením.
V. S., Randwick
STRANOU KULTURY (pokrač.)
— Pan J. V. v Pt. Moresby musí být nejméně asis
tentem ředitele prací pro Novou Guineu, aby mohl
ušetřit 120 £ měsíčné. .. Pokud vím, jediným
způsobem, jak ušetřit uvedenou částku, je opravdu
střílení krokodýlů. Ti však nejsou v Moresby. Pan
J. V. by musel jeti 500 mil na SZ. k Fly River
nebo na SV. k Scpik River v době tříměsíční sezó
ny, která právě není, a býti majitelem dobrého
člunu, . 303 pušky, reflektorů a baterií, několika
soudků soli a rumu a mít dobré oko a nezměrnou
energii. . Poznal jsem v Moresby dosti Čížků, kte
ří stříleli krokodýly - u pultu Papua hotelu.. .
Dostanete-li tu kůži z krokodýla, tak vám slibuji
kůži z "abominal snowrňana”.
B. W. Melbourne

Pošleme na Váš příkaz do celého světa
prvotřídní
PLETACÍ VLNU, RUČNÉ PLETENÉ SVETRY,
LUXUSNÍ DÁMSKÉ PRÁDLO

přesně dle Vašeho přáni a na míru
”B L A C K

C A T”

183, Burwood Rd„ Burwood (Sydney), NSW.
Telefon UJ 5117 (žádejte B. Kostínka).

Dobře

Vás

obsloužíme.

budcte-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
ve všech vedoucích lahůdkářstvích

MEAPRO

KARTON VESELE DO NOVÉHO ROKU

(I-ID 1/VI.)
— Obrázek řekl víc a jasněji, než by dokázal půlstránkový článek.
J. W., Sydney

P T Y.

LTD.

455 Parramatta Rd., Leichhardt, Sydney

Telefon LM 5336, LM 7947, LM 7836

O PODSTATNÉ ČASTI NÁPLNĚ LISTU

— Jelikož bych měl možnost - kdybych byl toho
lučen - číst pražský "Hlas domova” v originále a
protože mne absolutně nezajímá, v jakém Velký výběr prvotřídního Kontinentální lékárna
poměru branek zvítězil AC Dynamo Gottwaldov
13, Darlinghurst Rd.,
kontinent, pečivá
nad SK Karburátor Zápotockého Lhota, což jc,
Kings Cross, NSW.
zhruba, podstatná část náplně nynějšího vašeho OXFORD CAKE
FA 3476
listu, prosím, abyste zastavili zasílání jeho na moji
SERVICE
Otevřeno
denně /i v ne
adresu až do doby, kdy váš list opět "klesne" na
děli/ do 8 hod. večer.
Jeho dřívější(alespoň) úroveň.
B. M. V.,St. Kilda
439 Oxford St., PadVšechny evropské léky
D E NAĎA, SEŇOR?
dincton, Sydney
Balíčky s léky do Evro
Ti lidé tady se dovedou smát, zpívat a tančit
FA 7947
py nejlaciněji!
Jako málokde, staří jako mladí. Osamělce netrpí:
náhle jsem lapen dvěma svůdnými seňoritami a
mašíruji s nimi. Ve chvilce výskám a pěji jako o
ZÁJEMCI O INSERCI V HD ZE SYDNEY
posvícení na Hané. Pak využívám chaosu a uni
kám po anglicku. Čas kvapí, musím více poznat
obracejte se na našeho zástupce
Panama City. Jsem v klidné zahradní čtvrti a pro
p. S. Hanzala, Bunnerong Ilostel,
hlížím si velký vyřezávaný Betlém přímo na terase
MATRAVILLE, NSWvlily. ”De nada, seňor ?" zve příjemný alt v pře
Telefon MU 4164 /v prac. době/.
krásné polleras. Nelze nepřijmout. ”A gusto es
para mi!” Jaké milé překvapeni! Interiéry a za
řízeni vily vzorně čisté, s vybraným vkusem. V
hale piano i radiogram. Prosím o píseň: Lahodná
Desinfekce balíčků
Tisk všeho druhu
"Chiquita mia” a "Bella Andalusia”. Žadoním. ”Y
PACIFIC
danza ?” S úžasem sleduji stupňující se tempo
FUMIGATING CO.
EMIL SVOBODA
"Coplas", národní tanec španělský na podpadcích
113, Sussex St..
a finálové "Tango Flamenco" z Andalusie, dnes
46. Gordon St.,
SYDNEY
nejrychlejší tango Jižní Ameriky. S graciésou Anny
N e w p o r t, Vic.
BX - 2491
Pavlovy. Salud Y gracias. Doňo A.!
Vystavujeme po
Objednávky též
"Gall". Panama City
tvrzení, event. i ba
prostřednictvím
HD
liček sami odešleme.
WASHINGTON H. SOUL - PATTINSON & CO. LTD.

vedoucí sydnevšti drogisté313, George St.. Sydney /vedle Wynvardu/

Telefon BX 1061

Mluvíme česky

í

STÁLÁ INSERCE
JE PODMÍNKOU ÚSPĚŠNÉHO PODNIKÁNÍ I

ČS. SKAUTI NA JAMBOREE
Skupině 9 skautov zo Sydney, členov čs. skaut,
odd.. sa zúčastnila velkého skautského Jamboree
v Clifford Parku nedaleko Melbourne. Spolu so
16.000 skautmi z Austrálie, prilahlých ostrovov a
z Asie brodili sa naši chlapci v blátě za po kolena,
dusili sa v prachu a pili nedokonale čištěnu vodu
z rozvodnenej Yarra River.
Svojim zvláštnvm spósobom táborenia, úpravy
táboriska, vstyčovánim čs. vlajky so skaut, lilkou
a hlavně bezvadnou disciplínou získali si obdiv
u ostatných skautov. "Czechs are the best cooks”,
bolo také počút každý den a na každom mieste
Jamboree.
Po skončeni Jamboree zúčastnili sa naši skauti
spolu so skautmi z Nové Kaledonie prehliadky
parlamentu a olympijského stadionu v Melbourne
a na druhý den spolu so skaut, z Vietnamu boli
hostami Rotary Clubu - Rosebud. ktori pre nich
připravili zájazd súkromými autami na Mornington
Peninsulu.
Na zpiatočnej ceste do Sydney sa naši skauti
zastavili na priehrade u Bonegilla Campu a večer
boli hostmi skautov z Albury. Všetcia sa už tešia na budúce skautské Jamboree,
ktoré bude v roku 1959 na Novom Zealandu.
FAKIR

S. K. Praha Sydney
— První trening všech hráčů se konal 15,1. na
hřišti v Rushcutters Bav Park. V únoru sehraje
klub několik přátelských treningových zápasů s
jinými kluby. Začnou také večerní treningy. K
příštím zápasům v lize získal klub tři nové hráče:
Jana Kroona (dř. Sydney Austral), Temesvariho
(Weston Club) a Itala Romaniho.
— V prosinci m. r. začal klub vydávat anglický
oběžník ”S. C. Prague - Soccer News”. Obdrží jej
všichni členové klubu. Členský příspěvek £ 1/4/ročně. Přihlášky na adr.: "Soccer News", Box
4465, GPO Sydney.
SN
sa?,- .

S. K. Slavía Melbourne
—.Treningy na příští sezónu kopané byly zahájeny
18. ledna. Další se budou konat vždy v neděli ve
3 hod. odp. a ve čtvrtek v 6 hodin večer na hřišti
v Elwood Reserve. Řídí je K. Kříž. Slavia vyzý
vá čs. mládež a všechny čs. footbalisty, aby se v
plném počtu na treningy dostavili.
— Ve dnech 28. - 29. ledna podnikne Slavia zájezd
do Bonegilly a Albury, kde sehraje přátelské zá
pasy s mužstvem Bonegilly (28. 1.) a s Albury
City (29. a 30. 1.).
— Změna adresy sekretáře klubu: II. Fuksa, 53
Jackson St., St. Kilda, Víc..
— Pro příští sezónu kopané byly vydány půlroční
a celoroční stálé vstupenky, opravňující k návštěvě
mistrovských i přátelských zápasů.
— III. ročník tennisového turnaje bude uspořádán
koncem února. Vítězové obdrž! putovní poháry a
všichni účastníci vkusné diplomy.
— Přihlaste se písemně do 10. 2. na adresu: J. Voženilck, Fiat 5, 42 Eildon Rd„ St. Kilda.
— V únoru uspořádá Slavia také turnaj nohejbalový.
HF/JV
VYROVNEJTE PŘEDPLATNÉ
V E Ř E J N É
DRAŽBY
nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízeni,
se konají každý pátck od 10 hod. dop. u firmy
DECORATION CO., AUCTION GALLEIIY,
350 Little Coliins St-, Melbourne, C. 1.
Sydney Darke, ředitel

KOUPĚ,

PRODEJ,

VÝMĚNA

AUTA

JE VĚCÍ DÚVÉRYI
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

HLAS

-8-

port doma i v cizině
Od našeho zvláštního zpravodaje J-i~ Mnichov
ŠVÉDSKO-ČSR 1:9 A 6:1

Československé národní
mužstvo sehrálo ve Stock
holmu dva zápasy s repre
sentanty Švédská. Rozdíl
nější výsledky je si těžko
představit. Čs. mužstvo
NEJLEPŠÍ VÝKONY hrálo oba zápasy bez hrá
čů mistrovského teamu
Rudá Hvězda, které by
ČS. ATLETŮ
lo na zájezdu ve Švýcar1C0 m: Janeček i),5 ‘ sku. V druhém zápase,
(19 atletů běželo pod 11 který Švédové vyhráli
6:1, nemáme při uzávěrce
vt.lj 2.;ó m: Janeček HD podrobnosti, ale zdá
20,9; 400 m: Janeček se pravděpodobné, že Švé
48,3; 80 m: Li-ka 1:49, dové postavili svou první
0; 150) m: Jur.gv/irth řadu Lundval, Nilson, Petterson, která v prvním zá
3:43,8; 3 • i: Ullsperger pase nehrála, aby si na
8:12,8; 5 km: Zátopek ni čs. hráči nezvykli ještě
14:04,0; 10 km: 29:25,. před olympiádou.
K prvnímu zápasu na6; 110 :'i přek* Ve *-!:ký
i4,5; 200 m přek.: Mrá. stoupilo Československo
v této sestavě: Vodička zek 24,0; 400 m přek.: Gut, Španninger - Lidral,
Bartoš 53,1; 3 km přek.: Bubník - Fako, Bacílek,
Brlica 8:49,4: výška Ko Charouzd - Hajšman, Zábrodský, Pantůček - Kavář 205 cm; dálka: Martí miš, Seiler, Vidlák. Třenek 745; tyč Krcjar 422;i tiny: 0:1, 0:4, 1:4, branky:
trojsko!-.: Řehák 1580 cm; Fako, Charouzd a Seiler
po 2, Hajšman, Zábrodský
koule: Skobli
17,46;' po jedné. Výsledek ne
disk: Merta 56,69; oštěp: odpovídá průběhu zápaPerek 72,85; kladivo:; su. Švédové byli lepším
Máca 61,45; desetiboj:, mužstvem, než konečný
stav napovídá. U ČSR
Zikmunda 6195 bodů; překvapila útočná řada
4 x 100 rn: ŮDA(-J2, 0; Fako, Bacílek, Charouzd,
4 < 400 m: 1
.•<'?£• kde hrál obránce Bacílek
z nouze středního útoční
maratlion: Sourc! 2:26: ka. Z obránců byla lepší
05,
dvojice Gut - Španninger.

Ve zkratce
— Slavia sehrála 3 zápasy v Německu. S Offenbacher Kickers prohrála 1:2, Srmgarter Kickers po
razila 3:2 a Geí úingen. 8:0.
— Sparta vyhrála mezmámtmí turnaj v košíkové
v Bruselu. Výsledky: RC Brusel 84:60. BC Antver
py 79:64 a Makkabi Tel Aviv 50:43.
— Belgie porazila v kopané Francii 2:1.
— Reál Madrid porazil ve čtvrtfinále evropského
"Poháru mistrů" Parňzán Bělehrad 4:0. V dalších
zápasech se střetnou Vórós Lobogo - Stade Remeš
a Rapid Vídeň - AC Milán. Prvním semifinalistou
je skotské mužstvo Hibemians, které vyřadilo Djurgaarden.
— V italské líze vede stále Fiorentina s 20 body.
— Československo se zúčastní mezinárodního turna
je dorostenců v Budapešti. Další účastníci: Anglie,
Belgie, Bulharsko, Francie, Itálie, Jugoslávie, Lu
cembursko, Maďarsko, Vých. Německo, Záp. Ně
mecko, Polsko, Rakousko, Řecko, Sársko a Turecko.
— J. Drobný prohrál ve finále mezinárodního tur
naje v Paříži s Američanem Stewardem proti dvo
jici Pally - Johanson 20:18, 6:3, 6:2.
— Na hokejovém turnaji v Bělehradě zvítězila
ŮDA Praha bez ztrátv bodu a s konečným skorém
61:1.
— SSSR - Rakousko 8:0 (4:0, 3:0, 1:0). Hráno ve
Vídni.

OPTO
109 Swanston St. /9. posch./,
Melbourne /proti Melbourne Town Halí/
Mluvíme česky i slovenský
Otevřeno denně 9 - 1S, v sobotu 9-13 hod.
Telefon: Cent. 1S19

PERPETUAL
R E A L T Y
CORPORATION
PTY. LTD.
4. poschodí, 62 Swanston St., Melbourne

Malý

oznamovatel:

HLAS DOMOVA

řídíme aukce (neuskuteční-li se prodej,

vychází čtrnáctidenně
Ridi redakční kruh.
Adresa:
Hlas domova. 4 Erin St.. Richmond E.l. Vic.
Telefon JA 3380 jen mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rok s 37/-. na ' roku s 19/na 7 čísel s 10 -. jednotlivě s 1 6.

neúčtujeme žádné poplatky),

NA
PRODEJ
cihlový
5 pokojový rohový dům,
místo pro druhý, ve stře
du města Dubbo, NSW.
Lino, zácloně-, lednička,
kamna plynová a na dři
ví a část nábytku v do
mě. Cena £ 3.500. Zn.
"Odjezd” do HD.

DOBRÉHO ODBORNÍKA

PRODÁ

SE

vzhledem k odjezdu
zavedená uzenářská dílna
a veškeré zařízení (kutr,
řezačka, narážka, kotle
atd.) v Brisbane. Dobrá
klientela a dobrý výdě
lek. Cena dle dohody.
Lion Smallgoods, 102 Nor
man St., East Brisbane,
tel. XA 3837.

REDAKCI DOŠLO :

Dr. Jaroslav Stránský:
K otázce česko - němec
ké, dil I. Vydal Ústav dr.
E. Beneše, 45 Hans Pl„
London. S. W. 1, England Jako 24 svazek. "Do
kladu a rozprav” . . ,

Prodejny H D

o ADELAIDE
Čs. restaurace "SLA
VIA
” 115 A Gouger St.,
du bytu a kane, v RichAdelaide, S.A.
mondu. Nab. na zn. 1 x
Viktor ščotka, 131, Hintýdně do HD.
dley St., Adelaide, S.A.
PŘIJMU pomocníka do
BRISBANE:
truhlářské dílny, zapra
E. T. Corbetťs Bookcovaného i nezaprac. B.
shop, 183 Queen St.,
Hladký, 148, Auburn, Rd.,
Brisbane, Qld.
Auburn, tel. WA 5098.
•GEELONG:

ČS. ADVOKÁT
DR. V. VOŘÍŠEK
úřaduje
v paláci Victoria,
44 Quccn St..
Melbourne — City
jako poradce,
tlumočník a expert
v oboru evropských
ookumentů a práv
Volejte předem
MB 5039 /kancelář/
LA9530 /byt/

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

• SYDNEY:

Čs. restaurace PRE
MIÉR, 1 Premicr Lané
K1NG’S CROSS, NSW.
Čs. restaurace PRAGUE
Pennys Lané, K1NG’S
CROSS, NSW.
S. Rushton, papírnic
tví, Darlínghurst Rd.,
K1NG’S CROSS, NSW.
S. & A. SLAVÍK,
obchod kolon, a dělikatesní. 203 Hay St„
HAYMARKET NSW.
• MELBOURNE:

DOPRAVU

všeho druhu
dodávkovým autem
spolehlivě obstará

J. SURAN

nemovitosti

13, Clendon Rd.,

česky

li. - K. F.. Bonn: Adr.
jsme předali. - I. J„ St.
Kilda: Potvrz. £ 2/3/pro čs. děti v Něm..
Žasl, jsme prosti*. Anter.
fondu. - F. J.. Newt.: Dí
ky za adr.. - J. Š., S. Hill:
"Bohemia" ha odpověď
HD neste . Pokud se
Sdružení týče, víme, že
Fr. čáslavský nebyl jeho
členem, tím méně spoluzakl.. - V. V., Kings X,:
Diky za nov. a adr.-Anon.,
Londýn: Povrž, výstř. a
inf. Udejte jméno a adr ..
- F. B., Randwick: Díky
za doporuč, a adr . . HD

HLEDÁM PANÍ k úkli

spravujeme, financujeme a ohodnocujem#

Mluvíme

Listárna

Dr. J. H„ Blackb.: Dí
Poplatek za 1 řádku 1/-,
ky za upoz., vvstř. a adr.
tučnou 1/6.
Ukázk. čísla jsme zasla

Telefon MF 3721 - 22 - 23 . 24

Provádíme všechny druhy realitních obchodů,

HLEDAJÍ:

Miloslava Zlámala (Kanada ), Josefa Kr.oba (do
taz z USA), Jaromíra Fraška. Drahomíru Popoffovou, Dagmar Hezoučkou (dř. Morfee - vzkaz),
íng. A_ Sedláře. Zdeňka Matěj ovského z N. Bydžo
va, býv. advokáta dr. Frant. Luxa, Františka Bo
háče, M. Kučeru (Melb. ?) a Zdeňka Faltuse (hledá
bratr Mirek).
Zjístfme-lí adresy hledaných, oznámíme jim. kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, r.ebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.

Čs. h o k e j

Hokej na Olympiádě

I’ >tri*bujet;* brýl.t
Navštivte s důvěrou krajanský
optický
z á v o d

PŘÁTELÉ

návrháře a střihače pán
ských kontin. kalhot hle
dáme. Dobrý plat, světlá
a vzdušná továrna. Pí
semné nebo osobni na
bídky: Spicer Sportswear
Pty. Ltd. 39 - 41, Lt.
Collins St., Melbourne,
Mistr ČSR Ruda Hvězda vyhrál bez námahy MF4185.

tradiční Spengleruv pohár v Davosu. Porazil Mi
lán 6:2, HC Davos 8:3 a EV Fuessen 11:1. Harringay Racers prohráli také druhý zápas s ČSR
v Praze, tentokráte 3:8. Mužstvo Prahy vyhrálo
ve Švédsku s Boffors 11:6 a Grums 7:4. Ho
landští hokejisté VHHC Haag sehráli v ČSR 4
zápasy. Na Kladně prohráli 3:4, se Spartou 6:7,
v Plzni vyhráli 10:8 a ve Vítkovicích remisovali 2:2.
Mužstvo Kanady bude hrát před Olympiádou
v Praze s čs. mužstvem B.
Wembley Lions prohráli svůj první zápas v
C..S.R. 3:11. Jejich soupeřem bylo representačni
Rozlosov.ini olympijského hokejového turnaje mužstvo Č.S.R..
bylo provedeno v Miláně. Do čela skupin byly
nasazeny Kan.-.da, SSSR a ČSR.
Obraťte se s důvěrou na
I. skupin i: Kanada, Německo. Rakousko, Itálie,
II. skupina: ČSR, USA, Polsko,
REALITNÍ KANCELÁŘ
III. skupin1: SSSR, Švédsko, Švýcarsko.
•ČSR hraje první zapas 26.1. s USA.
Do finálové skupiny postupuji vždy 2 mužstva,
lítaje každý . každým, zápasy začínají 30.1.

Z LO B í V Á S O Č I ?

23. 1. 1956

DOMOVA

Čs. restaurace J. Černý,
258 Church St., RICH
MOND, Vic.
č,. restaurace MORAVIA. 695 Elizabeth St,,
MELBOURNE-City, Vic
MYERS EMPORIUM
odděl, časopisů, MelBOURNE - City, Vic.

Armadale - Meibourm

DOPORUČTE

Telefon BY 3525
(po 6. hodině)

HLAS DOMOVA
svým přátelům

