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Kvasí to všude kolem nás a všecko nasvědčuje tornu, že se chystají velké převraty. Co změn
jsme jen zažili v nedávných letech! A větší
ještě změny mohou nás překvapit v době nejbližší. - Tato doba nás musí zastihnout vnitřně
připravené. Náš pohled musí být zaměřen do
budoucnosti, k tomu, co nového má vzniknout,
a nikoli do minulosti, abychom si vyřizovali
staré účty.
Přemysl Pitter

ČESKOSLOVENSKO N A P R A H U N O V É H O ROKU

Na

povrchu

klid

Největší činnost je lze
podle nově příchozích
uprchlíků pozorovat v
pohraničním- pásmu, v
v blízkosti továren a veřejných budov.», nádraží
a mostů. "Československý zpravodaj" odhaduje, že v Československu
připadá jeden ozbrojenec se samopalem na 12
neobrojených a neorganisovaných civilistů.

JINÝ

PŘÍPAD

Bylo by zajímavé vědět,'jak daleko bychom mu.
sili zpět do historie, abychom narazili na případ,
kdy jsme jako národ vstali, uznali, že jsou věci, za
něž stojí bojovat, a bojovali za ně. Ponechme tu
dlouhou cestu historikům. Všichni víme, že se to
nestalo v-generaci naší a že se tó nestalo v gene.
r.aci našich otců.
Naše vlastní paměť sahá jenom ke kapitulaci
mnichovské, pamatuje kapitulaci únorovou a teď
právě ?ačíná silněji vnímat fakt, že jsme v odporu
proti sovětské nadvládě nejpasivnější ze všech saDopisovatel New York o to", odpověděl Čech. řejnost, měli komunisté
telitů.
Times líčí atmosféru v "My chceme změny a pohotovost. Od. doby
Za Mnichova jsme byli zrazeni a opuštěni. V
maďarského
povstání
byČeskoslovensku ne zrov- svobodu. Ale co můžeme
únoru 1948 jsme byli jiný případ než na př. svodělat? V Československu la provedena další bezna lichotivé:
bodné Finsko, protože máme rádi IJusko. Včera,
dneska a zítra jsme a budeme jiný případ než
jsou demonstrace zaká- pečnostní opatření. Dva
V Praze klid
ročníky byly povolány
Komunistická mobili- Poláci, východní Němci, Maďaři a Rumuni, pro.
zány!"
"Typickým příkladem
ze zálohy do ajctivní vo- sace dokazuje existenci tože dobře jíme, jsme pořád opuštěni a pořád máme
rádi Rusko. V době úpění pod jařmem příslovečné
Režim ve střehu
Československé reakce k
jenské služby. "Závodní vnitřního neklidu. J e ta- "černožluté hydry" jsme byli dozajista také úplně
událostem byl mezináNicméně komunisté v milice se. opět objevily ké jedním z důvodů, jiný případ než Poláci a Maďaři.
rodní'studentský ples v 'Československu nenechá- v ulicích se samopaly.
Část té naší kapitulantské obhajoby se možná dá
proč se otevřené nepokoPraze. Polští studenti, vají nic náhodě. Ještě Hlídkují také komunisje posledních
měsíců držet. Možná, že bychom se dovedli případ od případu omýt docela. Ale bojím se, že se při každé té
iia kterých byla řada než byly zprávy o revo- tičtí funkcionáři, členové
dosud nerozšířily
do kapitulaci ztratil jeden článek naší národní páteře.
ples organisovat, před- lucích v Poznani a v Ma- branných organisací a
ČeskoslovenskaNeodvažuji se zeptat, co z ní asi zbylo po staletích.
vedli ostrou satiru na
orgánů.
ďarsku puštěny na ve- bezpečnostních
-r- Komplex méněcennosti, chytráctví, které dovede' v
autoritářství, ve které
každé době vysvětlit, proč býlo správné složit zbraň,
když byly ohroženy nej cennější statky národa?
byla vyjádřena sympatie
Jestli mám s tím chytráctvím pravdu, pak je to
pro Maďary. Bylo to
chytráctví někdy hodně kruté a hodně bezohledné.
vtipně provedeno. UdiveVe vánočním čísle HD jsme našli pod titulkem
ní českoslovenští studen'Názor lidí doma" hlas z domova, který je podle
ti se však nesmáli ani
mého názoru, alespoň ve svém náhledu na MaďarK ZÁCHRANĚ
sko, na neštěstí opravdu hlasem naším, hlasem těch
netleskali- Nastálo trapSTŘEDNÍHO V Ý C H O D U doma i hlasem těch venku.
né ticho a situaci musel
"Vždyť uvažte, stálo za to. obětovat 65.000 mrtvých,
V holywóodských filmech doráží americká kavalerie na místo o hozachránit orchestr. Mlatisíce
raněných, desetitisíce uprchlíků, utrpení „ prodí Čechoslováci se vrá- dině dvanácté, když už hrdinovi opravdu teče do bot- Člověku se ulehčí, to, aby Západ toho použil jako propagandy", ptal
tili ke korektnímu tanci. neboť hrdina je zachráněn, ale přece jenom si zalituje, kolik asi nebo- se hlas z domova. Není způsob, jakým Maďaři nehých statistů mohlo ujít filmové smrti, kdyby byla kavalerie dorazila o umírali a neumírají za svou svobodu - se zbraní
Československý postoj
v ruce, pod pásy tanků, v dolech a továrnách, na
něco dříve.
vystihuje tato anekdota:
šibenicích i popravčí četou. Každá z těch smrtí
Eisenhowerova doktrína na záchranu Středního východu se částečně po- je hrozná. Nikdo neumírá rád. Ale jak strašně
Polák a Čech, oba delegáti na konferenci archi- dobá hólywoodské versi americké kavalerie. Člověk si oddychne, že je ukrutná musila být každá z těch 65.000 smrtí,
napadlo-li umírajícím, stojí-li za to
umřít
tektů v Mnichově, vypi- kpnečně na místě, ale neubrání se myšlence, jak jinak by se asi situace za svobodu? Oč ukrutnější jsme ty smrti udělali
vytvářela,
kdyby
byli
Američané
přišli
s
Eisenhowerovou
doktrinou
o
li spolu několik piv, nasvou otázkou.
čež Polák řtekl: "Co je rok dříve, když po nich něco podobného ,žádaia Edenova vláda.
Chtěl snad Západ, aby náš národ prošel stejnou
s vámi? Proč necháváte
Kdo ví, zda by bylo revoluce? A tak na roz- být jedním ze dvou pilí- Kal varií jako Maďarsko. "Kalvarií, na jejímž konci
je kříž, utrpení, konec", říkal ten hlas.
všechno na Polácích a došlo k nešťastné anglo- díl od filmu, v případě řů "doktríny." .
Západ od nás nectíte nic takového. A možná, že
na Maďarech? Vy ne- francouzské akci proti kavalerie doktríny preDruhým pilířem bude by bylo správné říci - bohužel. Západ chce. abychom
chcete žádné -změny, či Egyptu? Kdo ví, jak by sidenta Eisenhowera si vojenská část plánu. Pre- zůstali v klidu, aby snad pro nás nebyl vtažen do
trochu svobody?" "Což byla dopadla maďarská člověk není tak docela sident Eisenhower požá- konfliktu, jehož se bojí. Podle mého názoru jsme
jist, byl-li hrdina oprav- dal kongres o volnou ru- to my, kteří si podvědomně přejeme, aby to po nás
žádal. Myslím., že si to přejeme proto, abychom
du zachráněn,
ku k použití americké mohli seorat svou hanbu do hrsti a hodit ji do
Eisenhowerova doktrina armády na Středním vý- tváře někomu jinému.
Sám se domnívám, že se všechny ty naše obhajoby
Nový americký plán chodě,. kdyby toho vyžanedají jako souhrn držet. Nejde o to, co od nás
Všichni čtenáři Veřneovych "Dětí kapitá- pro Střední' východ ne- dovala situace.
kdo může nebo nemůže žádat. Jde o to, že už sami
znamená nic více a nic
na Granta" si jistě pamatují, jak dramaticky
Plán má před sebou nežádáme nic od sebe. Jde o to. že se dovedeme
méně, než že se Spojené ještě cestu kongresem. ptát, stojí-li za to umřít za svobodu. Jde o to,
byla vylovena láhev se záhadným poselstvím
státy konečně rozhoupa- Co když bude schválen? máme-li ještě jako národ právo žádat někoho o
z žaludku žraloka. Asi jsme si to přivolali
ly k positivní politice v Tako upozornění Sovět- svobodu, pro niž jsme sami udělali tak málo.
vánoční vzpomínkou na pana Vernea, ale fakt
Možná, že opravdu nebylo taktické' a účelné hnát
prostoru, který byl dlou- skému svazu - na tomje, že na Štědrý večer jsme vylovili z útrob
věci tak daleko jako Maďaři, i když to byli oni,
ho
trnem
v
oku
svobodhle
písku
si
hrajeme
mýkonservovaného lososa v majonéze vánoční pokteří zasadili komunismu nej těžší ránu v celé jeho
ného světa. Plán je na- ma jistě svou cenu. Jako krvavé historii. Podle názoru mnoha lidí ránu
selství z dalekých zemí. Čtenáři H D ať laskavě
mířen v první, řadě pro- další známka americké osudnou. Ale my jsme zatím neudělali ani tolik, co
vezmou na vědomí, že:
ti sovětskému pronikání- ochoty k převzetí větší Poláci, ani tolik co Němci, ani tolik co Rumuni,
1. Gertrud Kopanka, Cuxhaven, Elfemveg 17
ani tolik co Ukrajinci. Pár tisíc nás uteklo do ciProgram dvouleté hospo- zodpovědnosti v mezi- ziny a vytvořilo špatný, rozhádaný exil. V Plzni
2. Hanili Malikowska, Neuhaus-Oste, Deichdářské pomoci v částce národni politice je jistě došlo k demonstracím, \které jsme kdykoliv ochotni
strasse 8 zasílají všem "Herzliche Gruesse aus
400 milionů dolarů má (Pokračování na str. 2) nafouknout do takových rozměrů, abychom je mohli
Deutschland".
postavit do jedné řady s Poznaní a Berlínem. Poselství bylo vyzdobeno* snítkou fantastické
Je bezpochyby výhradně naší věcí, jak se chováme a co děláme. Ale ponechme vždycky a všude,
květiny a dvěma srdíčky. Tak snad i ten, komu
Published b}
doma i venku, Maďarům právo, aby oni posoudili,
je romantika cizí, by mohl zkusit korespondenci
jestli jejich oběti byly zbytečné, nebo stálv-li za
Fr.
Váňa,
4.
Erin
St.,
Richmond,
E
.
l
,
Vic.
za účely praktickými.
to. .Jenom oni mají právo posoudit, umírali-li za
Printers: Bussau & Co.,
bochník chleba, za západní propagandu, nebo za
Redakce H Ď však upozorňuje, že za následky
svobodu.
6 Elizabeth St., N t h . Richmond, Vic.
jakéhokoli druhu nepřebírá odpovědnost.
kw
Zlatím rco přicházejí stále nové zprávy o nepokojích v Maďarsku,
Polsku, Východním Německu, Rumunsku, Bulharsku i na různých místech
Sovětského '«Váitt, tiějžápadiiější komunistický satelit - Československo zůstává prozatím nedotčen novým vývojem- V poslední době si tohoto nezvyklého'úkazu začínají více všímat západní novináři, kterým se
asi zdá ironické, že jediný stát ve východní Evropě, který se muže
chlubit demokratickou tradicí, by se měl smířit s komunismem.

EISENHOWEROVA
KAVALERIE

Pozdrav z Německa

-2 -

HLAS
NOVOROČNÍ

STAROSTI

KREMELSKÝCH

DOMOVA

KOMUNISTŮ

N E K L I D V S A T E L I T E C H ROSTE
Žádný rok jeitě nekončil pro komunismus tak špatně jako rok 1956.
Žádný rok pro něj ještě nezačínal tak bledě jako rok 1957. Nikita Chruščev, o němž se ví, že něco spotřebuje, si musil o silvestrovské noci v
Praze notně přihnout, dokázal-li zapomenout na všechny potíže, do nichž
ho dostala maďarská revoluce.
S komunismem to stálo špatně, ať se podíval, kam se podíval. Členstvo komunistických stran v západní Evropě i jinde značně pohublo. D o
neznáma se ztratily vyhlídky na lidové fronty ve Francii a Itálii. V Itálii
došlo k zjevu, který římský parlament dosud nezažil: Nenniho socialisté
hlasovali proti komunistům. Dokonce i asijští neutrálové se trochu zarazili a rozpačitě přešlápli z levé na pravou.
Ale potřeboval-li Nikita Chruščev tucet lahví
vodky k zaplašeni chmur
ze svobodného
světa,
potřeboval nejméně veletucet, aby se rozehřál
při pohledu na svět komunismu. •
Maďarsko
Kádárova vláda pořád'
ještě zápolila s problémem obyvatelstva, které
má prostě komunismu až
po krk. N a jedné straně
pořád ještě popravovala
a střílela maďarské vlastence s pomocí sovětské
armády. N a druhé straně pořád ještě slibovala,
tentokráte rozšíření vlády o členy nekomunistických stran. (Slib bude
splněn patrně teprve tenkrát, až se v Maďarsku
n a j d o u nějací ti Plojharové a Slechtové.)
Co se Maďarům nedostává na důvěře v
slušnost Jánoše Kádára,
bohatě vynahrazují svou
odvahou. V tom tkví potíže komunismu v Mail arsku-

Polsko
Polská krise se vyvinula .dříve, než maďarská. Maďarsko znamenalo novou inspiraci, a
mnoha Polákům -už asi
ani Gomulkovo řešení
nestačí.
V e Štětině rozbili demonstranti sovětský konsulát. V Kutně došlo k
útoku na sovětský transportní vlak. Slezští horníci demonstrovali na
podporu dělníků maďarských. Jejich resoluce
žádala odsun sovětské
armády z Maďarska. V
Poznani
demonstrovalo
dalších 30.000 polských
dělníků a také oni žádali
odsun rudých armád z
Maďarska.
Rumunsko a Jugoslávie
Revoluční nálada Máci arska se alespoň částečně přelila i do Rumunska. Tamní nepokoje se
projevily hlavně mezi
studentstvem. V Kluži a
Bukurešti došlo k velkým studentským nepokojům, které rumunská

SDĚLTE N Á M ADRESY S V Ý C H PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM U K Á Z K O V Á ČÍSLA H D .

Naše rovy
DUCH

2 8.

ŘÍJNA

Přednáška br. předsedy byla odměněna
bouřlivým potleskem, což znamenalo spolupráci. Znovu byla vybídnuta ses. Novák-Hladick
k pěveckému přednesu, a tato vyhověla a zapěla melodickým hlasem "Moravo" a "Neumrem . . . " Její krásné zpěvy . byly vždy obecenstvem oceňeny a neskrblilo se potleskem.
Dále br. Kříž představil anglického řečníka
p. Lawrence Deets. Ten podal staré i novější
dějiny našeho českého národa, též práce T- G.
Masaryka a dr. Beneše, které pro náš národ
vykonali. Ku konci velice pochvalně učinil
zmínku o české' kuchyni a velice si pochvalo-1
val oběd: pečenou kachnu, knedlíky a z e l í . . .
Anna M. Matay v článku "Od našich v
Miami", Nový svět, Cleveland, 6. 11. 1956.

7. 1. 1957

vláda bezohledně potlačila!
Ani Titova Jugoslávie
nezůstala
maďarským
případem úplně nedotčena. Jinak by bývalý Titův náměstek a kamarád
ve zbrani, Milován Džilas neprohlašoval na cestě do kriminálu: " J á
jsem sociální demokrat,
který nemá s komunismem nic společného!"
Sovětský svaz
Maďarská ozvěna přišla i ze samotného Sovětského svazu, odkud se
zprávy o nepokojích proti režimu jen . tak lehce
nedostanou.
První zmínka o tom,
že něco není v pořádku,
přišla z baltských států,
ale ohniskem odporu je
asi Ukrajina- Vlak se zásobami pro ruské okupační oddíly v Maďarsku
byl vyhozen do povětří.

Zprávy, které je si těžko ověřit, mluví o bojích
mezi obyvatelstvem Kijeva a Rudou armádou.
Nepotvrzené zprávy
mluví o neklidu na universitách v Moskvě, Stalingradu, Leningradu a
Tiflisu.
Asie
V Asii jsou, nezávisle
na Maďarsku, v proudu
dvě revoluční akce. K
první došlo ve Vietminu.
O jejím rozsahu svědčí
zmínka
v
hanoiském
komunistickém tiskli a
také chvatná a neohlášená návštěva Ču-en-laje.
Povstání bylo soustředěno v okrese N g h e An,
jehož obyvatelstvo bojovalo pravidelnou bitvu
s vládními komunistickými oddíly.
D r u h é povstání probíhá proti čínským komunistům ve východní části Tibetu. Značná část
provincie Kham je prý
v rukou vzbouřenců, kteří ukořistili zásoby zbraní. Čínští komunisté prý
kontrolují jenom opevněné základny.
Rok 1957 rozhodně
pro komunismus nezačal
dobře. Chruščeva mohla
na Silvestra potěšit o-

EISENHOWEROVA KAVALERIE
(Pokračování se str. 1 )
dobrým začátkem roku
1957. Ale za nějakou magickou formuli na vyřešení všech potíží Středního východu jej bez přehnaného optimismu považovati nemůžeme.
Pius a minus

venských • zbraní pokračovala tato infiltrace převážně hospodářsky.
Hospodářská část Eisenhowerova plánu bude proto asi důležitější
než její vojenská složka.
Pro Američany ' může
být v určitém smyslu
dost nepříjemná. Je možné, že bude musit zahrnout obnovení nabídky
na financování asuánské
přehrady, jejíž odvolání
bylo vlastně začátkem
nedávného výbuchu. Ale
i takové přiznání omylu
by stálo za to, pokud dosáhne svého cíle - vyproštění některých arabských států z částečné
hospodářské
závislosti
na SSSR.

V případě čínských
pobřežních ostrovů dostal president Eisenhower
podobnou pravomoc na
použití amerických jednotek, o niž žádá dnes.
Tenkrát to byl tah úspěšný. Čínští komunisté si
nepřáli otevřený konflikt se Spojenými státy
a jejich vojenská aktivita ve formoské úžině
značně polevila. "Osvobození" Čankajškových
ostrovů bylo odloženo
Ted', když je americká
na neurčito. Jenomže si- kavalerie na místě, zbýtuace Středního výcho- vá už jen vidět, nedoradu je podstatně jiná.
zila-li příliš pozdě a buO přímém útoku tam de-li si vědět rady s runemůže být řeči. Tamní dým nepřítelem, který je
nebezpečí je nebezpečí daleko nebezpečnější, než
pomalé infiltrace. O d ná- rudí Indiáni filmového
-kwkupu prvních českoslo- plátna.

ZLOBÍ VÁS
Potřebujete
Navštivte S důvěrou
o p t i c k ý

OČI ?
brýle'
krajanský
z á v o d

O P T O
109 Swanston St. / 9 . posch./,
Melbourne /proti Melbourne Town Hali/
Mluvíme česky i slovensky
Otevřeno denně 9 -.18, v sobotu 9 - 1 3 hod,
Telefon: Cent. 1819

pravdu jenom vodka a
ootom ovšem president
3:senh'ower a americký
TÓnistr zahraničí- Dúíles,
kteří se předhánějí.- v

ujišťování, že do událostí za Železnou oponou
za žádnou cenu. nezasáhnou.. . •- •
-n-

ZE DNE NA DEN
17.12. " Sovětská . armáda 'John byl * 'odsouzen' na 4
roky;" John se před- časem
útočí na povstalěčké jed-" objevil ve východním Něnotky ve východním Ma- mecku, kde ztrávil 17 měďarsku. Podle zpráv Daily síců, než se mu podařilo
Express vyhodili ukrajin- utéci na Západ.
23.12. Japonský minister,
ští partizáni do povětří předseda Išibási sestavil
na několika místech u novou' vládu.
Lvova železniční trať, kte- 26.12, Na Západ dochárá slouží jako přísunová zejí zprávy o nepokojích
na . Ukrajině. Y Kijevě
linie pro sovětskou armá- došlo k studentským de.
du.
monstracím a ukrajinští
— Pandit Nehru přibyl do partizáni provádějí saboSpojených států k pora. táže na železnicích.
dám s presidentem Eisen- 2 l 12. Podle medanského
howérem.
rozhlasu byl zatčen vůdce
— Oddíly Spojených ná- vojenského puče v sever,
rodů převzaly kontrolu ní Sumatře Simbolon.
v Port Saidu."
:—-Tříčlenná komise Spo.
— V Moskvě bylo zahá- jených národů, kterou
jeno zasedání Ústředního ustavil
Hammarskjoeld,
výboru komunistické stra- aby vyšetřovala poměry
ny. Po dlouhé době ne-; v Maďarsku, zastavila
předsedal Chruáčev.
svou činnost, poněvadž
18.12. Podle budapešť-. nemůže navštívit Maďarského rozhlasu bylo v Ma- sko. .
ďarsku zatčeno n a 400
lidí.
29.12. President Eisenho— Japonsko bylo jedno- wer .připravuje plán, ktemyslně přijato za Siena rý má učel zabránit soSpojených národů.
větské agresi ha Středním
19.12. Velká Britanie vy- východě.
pracovala návrh na no.
vou ústavu pro Cyprus, 31.12. Podle zpráv rakterá by znamenala^ více kouského tisku došlo k
samostatnosti . ve vnitřní studentským, demonstrasprávě. Turecko je pro cím ' v řadě" sovětských
návrh, ale Sečko je pro- měst. Na moskevské uniti. Mluví se .také o návra- versitě byla • zatčena řada
tu arcibiskupa 'Makaria polských a maďarských
studentů.
z nuceného exilu.
— Americký vicepresident 1. 1. Lodi Spojených náNixon přiletěl, do Vídně, rodů ' začaly odklizovat
aby se seznámil s problé- vraky ze Suezského průmem uprchlíků z Maďar- plavu.
ska.
3.1. Skupina irských na20.12. V Johannesburgu tionalistic přepadla britkde se koná hromadný ská policejní kasárna v.
soud nad 151 lidmi obža- Sev. Irsku. Dva byli zalovanými ze zrady, došlo střeleni, několik dalších
k demonstracím., při nichž raněno a zajato.
policie použila
střelné
zbraně. 8 osob bylo zra- 4.1. Syrský .parlament
odhlasoval důvěru vládě,
něno.
21.12. Na Sumatře došlo která se vyslovila proti
k vojenskému puči proti uzavření míru s Israelem.
indoneské
vládě
min. - 5.1. V Bulharsku probípředsedy Sástroamidjoja. há čistka mezi studenty.
Plukovník • Simbolon se
prohlásil vojenským a politickým vůdcem střední
Děkujeme"
a severní Sumatry.
za
včasné vyrovnání
22.12. Bývalý vedoucí zá.
předplatného.
padoněmecké . protišpio.
nážní " služby dr. Otto
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Východoněmecká vlád- — Populární filmový a diní delegace přijela do vadelní herec Jaroslav
Prahy. Za ÚV KSČ jedna- Marvan se dožil 55 let.
li: A. Novotný, V. Široký, — Básník Josef Palivec
R. Barák, O. Šimůnek, K. se dožil 70 let - stále ve
Poláček. Německou dele- vězení.
gaci vedl W. Ulbricht.
— Národní ' shromáždění
— V Československu byl schválilo zákon o nemopři přejezdu hranic zat- cenském pojištění a důzabezpečení.
čen švýcarský novinář chodovém
Oskar Uherik. Snažil se Předseda vlády Viliam
prý převézt přes hranice Široký přednesl exposé
čs. státní příslušnici Ma- o mezinárodní situaci. Vyrii Pánkovou z Prahy - bízel k "větší bdělosti".
Střešovie.
— V Praze byl zatčen dr.
— Za "badatelské úspě- Potoček jako agent britchy" udělila Čs. akade. ské tajné služby.
mie ceny těmto vědcům: — Orchestr České filhardr. Z. Trousilovi, dr. B. monie se vrátil ze zájezJúrokoví, ing. j. Smrto- du do Velké Britanie.
vi, ing. J. Beránkovi, ing. — Noví
českoslovenští
J. Sicherovi, ing. dr. M. vyslanci, M. Šurina v SeBurgerovi, ing. dr. K. Be- verní Koreji, a dr. J.
ranovi, dr. Z. Fenclovi, Šmída v Íránu, odevzdá,
ing. dr. B. Hellerovi, ing. li pověřovací listiny.
dr. A. Veverkovi a ing. — Sovětská trysková ledr. Z. Kuldovi.
tadla typu TU-104 zahá.
— Norsko a Českosloven- jila letecký provoz na
sko podepsaly obchodní lince Praha - Moskva .
smlouvu na rok 1957. Pekin.
Československo bude do- — V procesu s bývalými
vážet rybí tuky a oleje, zaměstnanci Slovenského
ryby, Pyrity, vyveze tex- fondu výtvarných umění
til, motocykly,
stroje, (HD 25.26/VI.) byly vycukr, sklo.
neseny tyto rozsudky: A.
— ÚV KSČ rozhodl, že Hahn 14 let,. Š. Šváňa
začne znovu vydávat tý- 8 let, J. Durica 4 roky,
deník "Tvorbu". "Tvor- A. Křižanová 2 roky, E.
ba" byla zastavena při Werner, J. Lischauer a
procesu se
Slánským, Z. Křtil 1 rok, N. Tenzer
když byl jejím šéfredak- 6 měsíců, O. Turan 3 mětorem Gustav Bareš.
síce. K. Pavelka a L. Hla— V Praze byl na zájez- váč byli odsouzeni podmídu soubor záhřebského nečně, A. Votava a ing.
. baletu. Sklidil bouřlivý Mudroch byli osvobozeni.
úspěch v karlínském di- — Na trati Praha - Vídeň
vadle.
byly znovu zavedeny lůž— Americké velvyslanec- kové vozy.
tví v Praze protestovalo' — Vedení České filharmoproti policejní kontrole, nie oznámilo, že uspořákterou provádí SNB u dá na jaře roku 1958 závšech návštěvníků budo- jezd do Spojených stávy velvyslanectví.
tů.

ZVLÁŠTNÍ ZÁLIBA
59- číslo pražského Hlasu domova se pozastavilo nad tím, že "v Melbourne vychází česky
psaná tiskovina, která má zvláštní zvyk: otiskuje
rubriku "Procesy a rozsudky", a aby jako nikomu neunikla, ještě ji zarámuje... A tak se
tam dočtete, že třeba ve Varnsdorfu byla vsazena do vězení tlupa lidí za krádeže masa, ve
Spišské N o v é Vsi že byl zatčen bývalý zlatník
za spekulaci se zlatem, v Uherském Brodě že
odsoudili nepoctivce z prodejny "Pramenu" a
podobně".
Pražská redakce z toho vyvozuje, že chce H D
tím "dát australským čtenářům, ovládajícím
češtinu, na vědomí, že se v ČSR najdou lidé,
kteří se dopouštějí kriminálních č i n ů . . . Ale
to nijak nemůže diskreditovat náš celý veřejný
život.
Takoví jsou po celém světě."
Jistě jsou. Ale ne v celém světě zajistí "pomocná stráž v Libčicích nad Vltavou skupinu
4 mladých chlapců, kteří měli na levé paži
vytetovanou ametrickou vlajku s nápisem Věrni
zůstaneme", ne v celém světě odsoudí pensionovaného plukovníka proto, že studenti uspořádali demonstrace proti režimu, ne v celém
světě zatknou středoškolského profesora proto,
že rozesílal dopisy "protistátního obsahu".
Pražský Hlas domova tvrdí, že je naší
"zvláštní zálibou" otiskovat zprávy o procesech ČSR. Neděláme to ze záliby, ale proto,
že čtenáři mají právo vědět o zvláštnostech
komunistické třídní justice.
HD
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KONEC VYHLÁŠEN
BEZ K O M E N T Á Ř E

Komunistická
skončila

amnestie

fiaskem

— Ve věku 93 let zemřel
malíř, spisovatel a znatel
folkloru Ludvík Kuba.
— Tabáková režie v Čes.
kýeh Budějovicích zaháJak jsme již oznámili v minulém čísle H D , přinesla 1. prosince kancejila výrobu nového druhu cigaret "Klub-speciál". lář Antonína • Zápotockého náhlé úmrtní oznámení amnestii, vyhlášené
9. května 1955. Původně platila na dobu 6 měsíců, ale pro velký neúspěch
20 kusů stojí 10 Kčs.
— Zaměstnanci plavební byla prodloužena 1. ledna 1956 na neurčito.
společnosti Čs. plavba
V komuniké z 1. prosince se praví toto:
labsko - oderská Vladi"Velmi mnozí z těch, munistické
noviny
se nichž touha po domově,
mír Kebrle, V. Kutnohorský, J. Ježek a F. Rou- kteří z nerozvážnosti, omezily na suché ozná- ať jakémkoliv, byla silsal byli zatčeni jako agen- nedomyšlenosti,
touhy mení, že amnestie skon- nější než všechno ostatti britské tajné služby. po dobrodružství a počila, shrnul její výsledek ní.
Prošli prý špionážní škodobných pohnutek odešli v exilu časopis Českoslolou v Hamburgu.
Zaměstnanci RFE
— Generální tajemník za hranice, využili dobro- venské noviny ve svém
KSČ Antonín Novotný diní amnestie, vrátili se prosincovém
Z o u f a l á pražská pročísle.
Z
napadl znovu v projevu k ještě před dnem 9. listo- článku vyjímáme:
paganda si pečlivě zabaÚV KSČ Jugoslávii a
lila
do bavlny snad šest
padu
1955
do
vlasti
a
po
"Výsledky jsou takomaršála Tita, který se
zaměstnanců
stanice Svol
boku
ostatních
spoluobprý pokouší narušit sové, že se jimi pražský
cialistickou jednotu roz- čanů se činně podílejí režim národu ani světu bodná Evropa.
lišováním '"stalinistů" a na jejím budování.
Ani jeden z nich, ani
nikdy nepochlubil. J e
"národních komunistů" v
jedna
z nich neměla posmožno mluvit o tom, že
komunistických stranách.
Nemálo překážek
tavení
větší a funkci výzse vrátilo několik set li— Zaměstnanci textilní
Byle však i nemálo tanamnější . . . Z a t o všichfirmy "Míra" J. Darebdí. Kteří?
ni zatoužili po vlasti teprný, A. Gregarová a • J. kových, kdo se k návraNavrátilci
Rangl byli odsouzeni pro tu přihlásili, ale pro růzve když byli propuštěni..
z Jižní Ameriky
rozkrádání národního ma- né překážky - ať už to
Exil jako celek ve
jetku. J. Darebný dostal byl nedostatek peněz na
Bylo
by
nesprávné
dva a půl roku, A. Grezkoušce obstál
ze
vzdálených, všechny je považovat za
garová 2 roky a trest J. cestu
Československé noviny
Rangla nebyl oznámen. často i zámořských ze- komunistické agenty, vět— Válcovna závodů Kle- mí, či převzaté závazky ší či menší podvodníky pak zjišťují, že "za celou
menta Gottwalda v Kun- nebo úmyslné překážky a kriminálníky. Držme dobu kampaně se vrátil
čicích vyrobila za měsíc
se jen pravdy, však je jeden jediný starý novizmetky v ceně milionu jim činěné a pod. -nepro
nás povzbuzující a nář (dr. Sychřava -p. r.),
mohli
svůj
návrat
uskukorun.
ale nevrátil se jediný
— Recepce na oslavu fin- j tečnit před skončením lichotivá.
profesor, učenec, spisoského národního svátku j uvedené lhůty.
Do souhrného počtu
na finském vyslanectví v i
vatel, básník, kněz, poslaurčitě musíme počítat
Prakticky dořešeny
Praze se za českosloven. j
nec. d i p l o m a t . . . "
skou vládu zúčastnili mi- i V době, která mezitím podstatný ekvivaLent česNejvýznačnějším
nanistři R. Dvořák. J. ím- ! prošla, byly všechny pří- kých a slovenských lidí
vrátilcem
z
Austrálie
byl
riš, F. Kahuda, J. Púčik. ;
zvlášť z jihoamerických
J. Sekaninová - čakrtová. ; pady toho druhu prakhouslista Karel Zoubek,
náměstek ministra J. Ko- j ticky dořešeny. Kancelář států. Ti s politickým jehož návrat do Prahy
hout a vedoucí president- presidenta republiky by- exilem československým
ské kanceláře L. Novák. la proto zmocněna pro- nikdy neměli nic společ- byl oznámen v prosinco— V místech
pavilonu hlásit, že nyní nadále bu- ného, ale vždy měli mno- vém čísle pražského HlaMyslbek na Příkopě v de ve všech případech ho společného s komu- su domova- Vrátil se se
svou australskou manželPraze bude zřízeno nové
kino s panoramatickou postupováno tak, jak vy- nistykou, "dcerou chudého
plývá z příslušných ustaprojekční plochou.
Přestárlí a nemocní
námořníka". My v Au— Na sjezdu KS Itálie novení platných zákon: stralii víme, že Kew ztraNelze
nevidět,
že
se
zastuoovali KSČ tajemník ných předpisů.
vrátili i někteří nešťast-. tilo a Bohnice získaly
ÚV KSČ Jiří Hendrych,
Výsledky amnestie
členka ÚV KSČ Irena 3 u ní jednotlivci, nemocní al spolehlivého klienta, vm
riiová a vedoucí mezinávm
Zatím co všechny ko- sta^í, a s nimi ti, ui
rodního oddělení ÚV -KSČ
Gustav Souček. S delegaR O Z H O D N U T Í Ú S T Ř E D N Í H O V Ý B O R U KSČ:
cí se na pražském Hlavním nádraží rozloučili tajemníci ÚV KSČ Oldřich
Černík a Václav Pašek.
— Obchodní dohoda na
N a zasedání Ú V KSČ, konaném ve dnech 5. a 6. prosince m. r., byla
rok 1957 byla podepsána vydána resoluce, ve které je ostře útočeno na Titovu Jugoslávii. Stav Praze se švédskem.'
Československo bude vy- novisko Jugoslávie je prý "nesprávné, škodlivé, vměšuje se do záležitosti
vážet ciikr. slad, chemi. cizích zemí a - napodobuje nepřátelskou propagandu v odsuzování sovětkálie, textil, automobily, ského systému".
Orgán Ú V KSČ Život
Nie je náhoda, že nastroje, hudební nástroje,
Rudé právo.ze 7. prostrany
pak
uveřejnil
úvadoveze máslo, pyrity, že- since pak
ši
domácí i zahraniční
kritisovalo
leznou rudu, řezivo, zahu, ve které poplašeně nepriatelia útočia v súhospodářské
poměry
v
řízení pro papírny.
nabádá čs. občany, aby časnej dobe právě na
— Pro rozšiřování "ne- Jugoslávii, zejména čas- se semkli "kolem - rodné
jednqtu strany . . . I ked'
pravdivých zpráv o Čes- té změny cen, a rozdíly
koslovensku v dopisech cen spotřebitelského zbo- strany". Život strany pí- zatiaí nemožno podať
še:
do Spojených států" by- ží.
úplné zhodnotenie mala odsouzena na 18 mě" J e správné dnes pri- d'arských událostí, jedsíců M. Neželková" z PraNejvíce však vystrašil pomenúť rózné liberalino, a to nejpodstatnejhy.
komunistické
předáky začně požiadavky, nešie, je jasné. Boía to prá— Československá
vláda přízrak mad'arské revosprávne chápaný rozvoj
schválila v prosinci návě nejednotnost vedenia
luce.
Ve
všech
tiskovisocialistickej demokracie
vrh zákona o hospodaření
strany, Ktorá sposobilas byty. V návrhu zákona nách četli, čtenáři pla- alebo niektoré tendencie,
ako
sa o tom. hovoří a j
se praví: "Zvýšená ochra- menné výzvy ke "zvýše- presadzujúce nezávislosť
na občanů při užívání ní bdělosti" a po letech rózných skupin 1'udí, v dokumentoch maďarbytů bude i v tom, že se se zase objevilo ve slovštudentov, spisovatelov, skej strany - že přijímastanoví přísněiší opatření
nesprávne
níku
agitpropu
staré
konovinárov,
dokonca i li niektoré
proti osobám, které porušují své povinnosti, vy- munistické heslo z dob niektorých
organizácií rozhodnutia a že nejestplývající z nájemního španělské občanské vál- pracujucich na straně a vovala potřebná jednota
poměru a ze sousedských ky " N e p r o j d o u ! "
ani vo vládě . . . " - FEP
j e j politike . . .
vztahů".
Č/J.K./FEP

Komunisté "zpevňují jednotu"
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TAK NEBO TAK

DOMOVA

ČECHOAMERICKÉ SPOLKY SUEZ - NAVRÁTILCI

Ve svém pravidelném rozhlasovém komentáři
řekl posluchačům v Československu šéfredaktor
rozhlasu Svobodné Evropy F e r d i n a n d
Peroutka:

7. 1. 1957

A m e r i c k é

momentky o všem možném
Spojené státy čelí už delší dobu invasi ze západu. Jak svědčí naši
pozorovatelé na americkém pacifickém pobřeží, rozrůstají se utěšeně kolonie bývalých Čechoaustralanů hlavně ve dvou pobřežních
městech: San Franciscu a Los Angeles. O svých dojmech o pozorováních napsal nám Z. V. z Los Angelěs toto:

Nevím, jak mírně to říci, ani nevím, proč to
říkat mírně: maďarská revoluce nebyla poražena doma, nebyla poražena Rusy. Anglie a Francie jí porazily. Máme všechny příčiny se rmoutit nad nedostatkem politického talentu, který
v rozhodující chvíli se objevil mezi vůdci dvou
Slavme slavně I
demokratických evropských velmocí. Ruští koV San Franciscu jsem
munisté ničeho nepotřebují tolik jako plášťů,
se zúčastnil krajanské
do kterých by zahalili své zlé počínání.
oslavy 28. října. N a oslaAnglie a Francie nyní fungovaly jako hlavní vě se hlavně vydařily
dodavatel plášťů. Rusové dosti dlouho si počí- jitrnice, servírované po
nali rozpačitě nad maďarskou revolucí a hned programu. Z h o u b n ě na
ozbrojenou ruku natahovali, hned ji stahovali. mne působilo, když před
Přestali být rozpačití, když Angličané a Fran- zahájením k nám procouzi poslali své vojáky k útoku na Suez. D o té mluvila jedna ženská o
neblahé chvíle byla jedna, jasná ruská agrese. výhodách
elektrického
Celý svět se šikoval, aby ji odvrátilkastrolu.
O d té chvíle byly agrese d^ ě, ruské násilí V Los Angeles byla oslapřestalo být osamoceno, Rusové, kteří před oči- va e něco lepší, ačkoli
ma každého stáli v Maďarsku jako nazí uchva- duch času značně ohrytitelé, v Egyptě si začali nasazovat čapku osvo- zal ducha oslavy. Nálaboditelů, bylo třeba urovnávat dvě krise místo du spravila tancovačka
jedné, Maďarsko bylo postaveno do stínu, mo- po starousedlicku - polky
a valčíky. Nedávno jsme
rální otázka byla zmatena.
Svobodný svět nikdy se nemá dopustit ničeho, tu měli taky divadlo.
aby jeho morální právo mohlo být bráno v po- " D r a h á paní tchyně" v
chybnost. Dopustí-li se přece, zaplatí za to, a pravém ochotnickém poi jiní za to zaplatí. Revolta proti ruskému komu- dání, včetně poslechu
texaské češtiny. Před dinismu je morální revolta.
vadlem nám zazpívali
Komunisté budou poraženi, jestliže každý bude hostující američtí vojáci
cítit, že jsou to jediní, isolovaní násilníci. Jakmile - žáci armádní jazykové
místo jedné objevily se dvě agrese, nebylo možno školy v Monterey - něko. odsuzovat jednu a schvalovat druhou nebo nad lik českých písniček. Nění mlčet.
Dvojího odsouzení, dvojího jednání bylo třeba. Vznikl morální chaos. Rusové nepotřebují
ničeho více než toho. V těchto dnech Anglie ?
Francie prokázaly špatnou službu věci svobody.
V londýnském Čechoslováku z 30. listopadu t.
r. byl otištěn dopis dr. Radomíra Luži, který kritisuje citované Peroutkovy výroky. Z dopisu dr.
Luži vyjímáme:
17. listopadu týž komentátor (Peroutka - p. r.)
prohlásil: Nepřestaneme litovat a nepřestaneme
odsuzovat, že Anglie a Francie sobeckou akcí
na Suezu zatemnily morální otázku, která byla
neodolatelně jasná, dokud jen •ruské tanky se
hrnuly do Maďarska. . . . Prohlubuje se pocit, že
národy za Železnou oponou nebudou mít zač být
vděčny Anglii a Francii."
Pokládám za svou povinnost upozornit na toto
neodpovědné a politicky naprosto nedoložené tvrzení. Pochybuji, že americký lid p o d p o r u j e rozhlas Svobodné Evropy proto, aby rozséval nedůvěru a nenávist k demokratickým členům západní aliance. A pochybuji také, že Peroutkovy
názory se kryjí s politickými intencemi těch, kdož
odpovídají za rozhlas Svobodné Evropy vůči vládě Spojených států.
Radomír Luža

kterým to mluví česky,
docela slušně. Po divadle zase tancovačka.
V Los Ajigeles
Z toho, /jak jsem obhlédl- situaci v krajanských kruzích v Los Angeles, je to skoro úplná
obdoba San Francisca,
jenomže v trochu větším
měřítku.
J e tu velká skupina
starousedlíků
a
našel
jsem tu dokonce i českoameríckou mládež, která
mluví česky, což bylo v
San Franciscu vzácným
zj evem.
Pak jsou tu noví Čechoameričani, kterým -se
sem podařilo dostat přímo z Německa a konečně
bývalí
Čechoaustralan!,
kteří tu tvoří početnou
a stále vzrůstající skupinu. D o toho se připlétají Čechokanaďani, Čechojihoameričani a to
všechno se soustřeďuje

- HD

Americký názor
Americký názor na
krisi v Suezu, její průběh a její důsledky je
v kostce takový:
Během angio-francouzské intervence se Spojené státy projevily jako
protikoloniální mocnost
(protikoloniální v tom
smyslu, že jsou proti politickému ujařrnování a
diplomacii dělových člunů - přípustné je však
hospodářské pronikání,
což zase Britové označují
za "dolarový imperialismus").

Když teď už utichl
hluk na bojišti Středního východu, vynořují se
v amerických novinách
zajímavé a pikantní detaily.
Dozvěděli jsme se tak,
že jak Britové tak Francouzi používali v Egyptě (Pokračování na str. 6)

K Č L Á N K U " N A C H V Í L I V N E W YORKU" ( H D 2 3 / V I . )

Sokolské jednoty v New
Myslím, že pro noviny největším neštěstím jsou lidé, kteří píší polopravdy, nebo cestovatelé, kteří píší z rychlíku reportáže o zemi, kterou
projíždějí. L. B., který cestuje kolem světa, a který píše řadu článků do
H D , se zařadil mezi tyto lidi na příklad svým pozorováním N e w Yorku.
Píše o našich lidech a tvrdí: "Ve dvou sousedních ulicích jsou skoro
vedle sebe tři sokolské jednoty, mezi nimiž není žádná spolupráce".
Není to pravda. Kdyby se lépe informoval,
dověděl by se, že o kousek dál je ještě čtvrtá
sokolská jednota. Dověděl by se také, že je
mezi nimi určitý rozdíl
a že přece spolupracují:
měly už společný sokolský den, společné tělocvičné závody a společné
slety. První z nich je
T. J . Sokol (jednota

Ameríčké obce sokolské),
druhá Slovenská T . J .
Sokol (jednota organisace Slovenského Sokola, která vznikla před 60
lety jako tělocvičná i
bratrská podpůrná (t. j.
pojišťovací)
jednota),
třfetí je Dělnicko-Americký Sokol (člen Svazu
amerických
DTJ)
a
čtvrtá je jednota SokolOrel
(tedy
katolický

Provádíme
veškeré
práce
optické
přesné, rychle a za levné ceny

H D 2 3 . / V I . d n e 12. listopadu uveřejnil toto
ocenění mezinárodní situace.
Ale hlavním záporem anglo - francouzské akce
;e její vliv na události v Maďarsku. J e pravděpodobné, že se nikdy nedozvíme, do jaké míry
cvhvnila brutální potlačení maďarské vzpoury.
Jisté však je, že v kritické chvíli odvrátila od
Maďarska pozornost světa a vytvořila zástěrku,
xa níž Sověty provedly svou krvavou intervenci.

ve zdejším Sokole, kde
se nejen cvičí, ale který
také funguje jako národní instituce.
Čistě politickou organisací je tu Masarykovo
sdružení. Dodatečná výhoda Los Angeles proti
San Franciscu je v tom,
že tu je práce habaděj,
takže se zdá, že československá kolonie v Los
Angeles bude vzrůstat.
Počasí je tu jako v
Sydney. Místo vlhkosti
je tu někdy průmyslový
kouř a mlha, které jsou
označovány
anglickou
zkratkou "smog".
Podrobnosti o Suezu

zbraní americké výroby,
které byly výhradně určeny k obranným účelům
Severoatlantického
obranného společenství.
Francouzové také užívali israelského území
jako leteckých základen
při náletech na Egypt.
T o vše svědčí o tom, že
suezská akce byla předem domluvena mezi
Anglií, . Francií a Israelem.
Za dějiště příští krise
považují Američané Sýrii a její sousedy.

6. poschodí
49 Elizabeth St.,
(roh Flinders Lanej
Melbourne - City
Telefon MB 4207
Přijímáme objed-

Optical

Service

návky také poštou

Orel). Mezi prvníma druhou není celkem ideového rozdílu. Obě jsou skutečně sokolské a československého
zaměření.
Také nejvíce spolupracují. Mezi prvními dvěma a třetí byl do nedávná asi takový rozdíl jako mezi Sokolem a D T J
v ČSR. Tento rozdíl už
pomalu zmizel. Čtvrtá
je součástí římsko - katolické krajanské osady,
ale mnohý uprchlík byl
překvapen, když kaplan
jednoty (narodil se už
v Americe), na jednom
veřejném vystoupení Sokola - Orla hovořil o
Tyršovi lépe než mnohý
"opravdový" Sokol.
Jsou to krajanské americké zvláštnosti, na jejichž vznik a existenci
měl vliv nejen vývoj v
českých zemích a na Slovensku za Rakousko Uherska i za republiky,

Yorku

ale i požadavky života v
Novém světě. Pro naše
lidi v Austrálii bylo by.
jistě zajímavé přečíst si
podrobnou studii těchto
zvláštností.
Konečně prohlášení L.
B., že jídla jsou ve Státech dvakrát tak drahá
co v Kanadě, není správné- V Americe jsem pět
let. Byl jsem třikrát v
Kanadě, ale nikde v Kanadě jsem nejedl lacině- '
ji než ve Spojených státech. Z a benzin a cigarety jsem tam platil daleko víc; a dokonce za
mé americké dolary mně
v Kanadě počítali o pět
kanadských centů méně.
Prý podle úředního kursu. J e samozřejmé, že v
Americe jsou místa, kde
zaplatíte za oběd 1.50 až
2.00 dolary. Z n á m však
místa, kde oběd stojí
jen 1.25 dol. nebo až
4 či 5 dolarů. A tak je
to i v Kanadě.
Ostatní letmá pozorování pisatele L. B. v New
Yorku jsem ochoten s
různými
doplňky
podepsat.
V. D., Washington, D-C.

7. 1. 1957
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Kazatel Přemysl Pitter z Války vydal sbírku projevů
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Londýnské nakladatelství Čechoslovák - FCI vydalo v předvánoční
době tiskem 25 projevů kazatele Přemysla Pittera, které byly vysílány
v minulých letech stanicí Svobodná Evropa do Československa.
Přemysl Pitter se narodil roku 1895 v Praze. Vyučil se typografem,
ale o d konce první světové války se věnoval sociální práci. Během
času vybudoval na Žižkově "Milíčův dům", středisko pro sociálně
slabé děti. Mezi dvěma světovými válkami pracoval v pacifistickém
hnutL Po skončení druhé světové války zřídil na jílovském okrese
zotavovny pro děti, které se vrátily z koncentračních táborů. Pitterovy
zotavovny byly otevřeny i německým dětem, které strádaly v internačních táborech v Československu. Z ČSR uprchl v roce 1951 a od
konce roku 1952 pracuje jako kazatel a sociální pracovník v německém
táboře Válka u Norimberka.
Doleji otiskujeme několik citátů z jeho knížky- Z d á se nám, že se
dotýkají palčivých otázek, s nimiž se my všichni musíme vypořádat.
Mezititulky jsou red; Ječní.
HD

I

L

U

války a revoluce - a r á j
b u d e na zemi. H m o t a
stačí. K u l t u r a bude její
nástavbou. . .
Musíme
po
pravdě
přiznat, že leckdy věci
duchovní odváděly od
povinností k lidem, že
křesťané často zanedbávali otázku chleba. T a k
tomu u Ježíše nebylo.
O n viděl h m o t n é potřeby lidí a dobře znal
lidskou bídu. A přece
odmítá, protože ví, že
toto není správné řešení.
N i k d y se nepodařilo udělat svět lepším, když dán
člověku j e n o m chléb.
" H l e d e j t e nejprve království božího a spravedlnosti j e h o , " říká Ježíš, "vše ostatní bude
vám p ř i d á n o . "
Ale my to děláme právě. naopak: hledáme to,
co nám má být přidáno,
a zanedbáváme hledat
věci boží, které teprv dávají životu a práci smysl
a posvěcení-

tě z úst svých!"
Poválečné hříchy
Hospodin odňal také
nám svobodu pro hříchy
T a k é náš n á r o d se ocitl
naše a neposlušnost jeho v postavení tak žalostpřikázání a vydal nás v ném, že hraničí přímo
ruce pohanů. A Bůh na katastrofu.
Mnozí
zbaví národ pout a roz- hledají příčinu tohoto
boří ohradu, která jej stavu v tom či o n o m
věznísměru, u těch či oněch
Bez našeho přičinění? Udí.
Bez mého a tvého přisAle ať jsou již zjišťopění? Nikoli. Neboť Bůji vání v jednotlivcích senemiluje netečných
a besprávnější, nevystihují
vlažných tam, kde je tře- j e d n u jedinou skutečba srdcí hořících a pl- nost a p r a v d u . Soud boných žáru pro jeho prav- ží postihl náš n á r o d za
du a jeho řád. V e Zje- neposlušnost božích závení Janově Kristus pra- konů.
ví:
Vezmeme-li j e d n o při"Znám skutky tvé, že kázání za d r u h ý m a
pokorně,
ani jsi studený, ani hor- zkoumáme-li
ký. Ó bys
s t u d e n ý jak náš n á r o d v nich obbyl aneb horký! A tak, stál, p a k musíme dojít
že jsi vlažný, ani stude- k zdrcujícímu poznání.
ný, ani horký, vyvrhnu
S n a d nikdy se český

n á r o d neprovinil tak, jako po svém osvobození
z nacistické poroby. Jako šelmy vrhli se mnozí
na cizí majetek a se snížili v násilnostech na
úroveň těch, kteří nás
vraždili. . . .
. . • Nelze utíkat od spoluviny tím, že svou odpovědnost svalujeme na
druhé. Všichni jsme nějak a někde zklamali,
podlehli jsme vlně nenávisti a chtivosti, ať už
T o u h a po odvetě
činem
nebo - mlčením.
J
e
p r a v d a : komunisté
Všichni společně nesenapáchali
a dosud napáme vinu a odpovědnost
chají
m
n
o
h
o zla a těžce
i následky.
se proviňují proti Bohu
Svoboda a chléb
a lidem. Avšak všeho
Jsou lidé, kteří vidí do času. N e p o t r v á , co
spásu a blaho lidstva v se příčí Bohu a jeho zátakovém ř á d u , který za- konům.
Bude pak velmi záleručí sociální spravedlnost. T a k prý pominou žet na tom, na jakých

SLOVANSKÁ NESVORNOST

abyste byl ctěn a vážen a dobře vám bylo v Austrálii. Pokud jste zapřel sebenepatrnější znalost do.
morodého jazyka, mohl jste udělovat i autogramy.
*
*

K debatě o-Maďarsku

Časy se mění a lidé s nimi. Až do dneška jsem
tomu o lidech moc nevěřil. Naproti tomu jsou nezvratným dokladem měnících se časů časy zašlé,
které se vyskytují pod názvem starých, dobrých
časů, odkazu předků a dědictví otců v úvodnících
seriosních novin, když zrovna nemají o čem psát.
Na základě zašlých časů vznikají dokonce politické strany a hnutí, jež jsou buďto pro nebo proti.
*

*

Snaze potřít zašlé časy se v Austrálii říká asimilace, asi proto, že se Austrálie horempádem přizpůsobuje nové době ve jménu starých tradic. Když
jsme trávili prvního Silvestra v .Austrálii, byli jsme
značně vyděšeni, když nám v prvotřídním nočním
podniku naservírovali jako půlnoční drink grena.
čTinu. Letos už to nikomu ani nepřišlo. Právě naopak. Ještě jsem nikde na světě neviděl tolik stříknutých jako v australském podniku, ve kterém se
jako specialita na Silvestra podávala americká mražená káva, která se od kávy obyčejné lišila hlavně tím, že , byla z konservy.
*

*

Nebo na příklad ta olympiáda. Ještě nedávno
se vám mohlo přihodit, že vás někdo v tramvaji
požádal plynnou australštinou, abyste mluvil anglicky, věc to, které sám žadatel nebyl schopen. Já
myslím, že olympiáda předčila nejdivočejší sny
všech reformátorů a asimilátorů. V té době bylo
možno, ba co dím Žádoucno mluvit cizím jazykem
a předstírat naprostou neznalost jazyka anglického,

Někdo si může libovat, jak z australských ulic
mizí rybárny a přibývají espressa a evropské automaty. Někdo zajásá, jak se tu šíří kopaná, která
se nehraje rukama. Ale dějí se jinší věci.
Dostali jsme vánoční gratulaci jednoho vděčného
čtenáře. Olympijské veselé vánoce a Nový rok 1957
přeje a tak. Jenže místo obvyklého fousatého Mikuláše, nebo jeleního spřežení, které upomíná na
Ottu Rakovník, byla připojena "Správná mapa
Viktorie s přilehlými územími, koloniemi, mandáty a vasalskými státy".
Ve vysvětlivkách k mapě byla připojena legenda,
ve které se pravilo, že jedna sklenice viktoriánské,
ho piva se rovná deseti lahvím šampaňského, jedna
melbournská prška deseti aueenslandským cyklonům, jeden viktoriánský platejs dvěma sydneyským
žralokům, jedno hrabství Viktorie Novému Jižnímu
Walesu.
*

*

Ani nevíte, jak jsem se zaradoval. J e to takový
krásný pocit žít v zemi, kde si lidé dovedou dělat
legraci sami ze sebe, i když nemají rádi, když to-'
též dělají nějací přivandrovalci. A ták jsem se zcela
oddal objevným radostem "Správné mapy Viktorie", kde Sydney je označen za překladiště mel.
bournského zboží, Adelaide jako melbournská povětrnostní stanice, Západní Austrálie jako zem jen
částečně prozkoumaná, financovaná melbournskými
poplatníky, korálové souostroví na pobřeží sever.

PROSTÝ MOTIV
Miroslav

Florian

Před nádherou měl vždycky ostych
můj otec, jenž už nežije.
Jak jeho život býval prostý,
tafc jeho hrob též prostý je.
N a d hlavou se mu lípa sklání,
bronz vítr střásá na thuje.
Chodí tam matka za stmívání,
s pěšinky listí shrabuje.
Pak urovnává čerstvé chvojí
a chvilku mlčky postojí.
Ta rána se tak těžko hojí,
sotva kdy se už vyhojí.
(i
Když se však domů vrací zase,
je klidná vždycky, laskavá,
zasněně, tiše usmívá se
na lidi, které potkává.
Vždyť nikdo
a každý svůj
jsou-li si lidé
v bolesti jsou

není bez bolesti
si nese kříž,
blízcí v štěstí,
si ještě blíž.

základech začneme budovat nový ř á d a jakým
d u c h e m sami
budeme
naplněni. Běda, budemeli opět puzeni touhou
po odvetě!

n e j d e dohromady. Proto
všechny utrpěné křivdy,
své i našich" bližních,
vložme na Boha. O n jediný je soudcem, který
sám. spravedlivě oplatí
T o by nebyl duch a vyrovná.
Kristův, d u c h tvůrčí, ale
Přemysl Pitter: Domovu
duch j e h o odpůrce, duch
i exilu, Čechoslovák-FCI,
rozkladu a zhouby.
Kristus - a myšlenka 4, H o l í a n d Rd., L o n d o n
n a odplatu a pomstu, to W. 14., cena 10 sh.

ního Queenslandu jako protektorát Viktorie, obývaný melbournskými milionáři, a poloostrov vévody
z Yorku na ne j severnějším cípu Austrálie jako " n e j .
lepší nic na světě".
Prosím, to je všechno v pořádku. Ale rozhodně
si nemůžeme dát líbit, aby v této souvislosti si
někdo dělal šprťouchlata z faktu, že v Melbourne
opravdu jsou nejlépe oblečená děvčata, že Albury
opravdu je největší železniční uzel na světě a že
v Geelongu opravdu vyrábějí nejlepší Koldeny na
světě. Kromě toho opravdu je vědecky dokázáno,
že ve Viktorii leží největší malá jezírka na světě,
máme nejlepší letecké linky na světě, největší výmoly na silnicích, nejlepší běžce, tenisty a jazzové
hudebníky, nejlepší pomeranče a největší farmy na
světě, Texas nevyjímaje.
*

*

To všechno je známo, takže nejmenší právo uvádět tyto věci v pochybnost má nějaký obyvatel
Sydneye, k t e r ý se nejvýš může holedbat tím, že
tam m a j í nejzločinnější mladistvé provinilce na
světě.
*

*

Račte chápat: ne že bychom nasákli lokálním melbournským patriotismem, ne že bychom už byli infikováni nemístným šovinismem. Ale i největší sydneyský vlastenec musí pochopit, že Melbourne je
lepší. Litujeme hluboce, že se i v Austrálii mezi
námi objevuje stará slovanská nesvornost. Ale snad
to je náš příspěvek k australskému veřejnému ži.
votu. V zásadních otázkách nelze dělat kompromisy. Nejdále, kam můžeme jít, je připustit, že jsme
sice hodně zrhěnili Austrálii, ale že i Austrálie trošku změnila nás.
jun
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Prvotřídní restaurační podnik

J. Č E R N Ý & C O .
319 - 321 - 323 Swanstoň Str.,
MELBOURNE
revoluce ani marx - leninským učením. Andorané
jsou zemědělci a pastevci ve dvacátém století jako
byli před stem, dvěma či devíti sty lety. Není tu
průmysl, elektrický proud, nejsou zde splachovací
klosety, biografy ani silnice, které by spojily Ando.
ru s okolním, světem. Jedinými pojítky s civilisací
jsou stezky pro mezky, nesjízdné v zimě, které
spojují Andoru s Francií tak se španělskem, a šestnáct rozhlasových přijímačů na baterie.

Kdyby někdo z čtenářů' někdy našel Aladinovu
lampu a chtěl ji přivést do rozpaků, ať ji
požádá o mapu Andory
Stojím na balkoně domu postaveného z hrubých
kamenů. Vyčistil jsem svou popravčí sekeru. Snídaně
ještě -není' hotová, a tak se dívám kolem sebe. Na
španělské straně jsou hory ponořené do těžkých
mračen temně šedé barvy. Směrem k Francii ve
vycházejícím slunku svítí jasně zeleným světlem
ledovce. Na severních stráních jsou sněžná pole,
která často' přes léto vůbec neroztají. Přede mnou
leží Andora jako na dlani. Malé městečko s jedním
kostelem, arénou, kde jsou třikrát v týdnu kohoutí
zápasy, a neomítnuté domy postavené z velkých
kamenných kvádrů pyrenejské žuly. Šedivé břidlicové střechy se třpytí ranní rosou a kouř se líně
valí z masivních komínů. Vlaštovky jsou zaměstná,
ny chytáním much a živením rodinky. Andora se
probouzí k životu. Stáda ovcí a krav se pomalu
vlekou bahnitými cestami k chudým pastvinám.
Hospodyně sbírá smetany s mléka, uskladněného
ve velkých plochých dřevěných dížkách, a hospodář
vyváží hnůj. Všechno vypadá tak klidně a tak
idylicky - pro nahodilého turistu. Co se skrývá pod
povrchem není obdoba Roku na vsi, Městečka na
dlani, Mlh na Blatech.
*

*

Andora je nejstarší, nejmenší, nejtišší, nejvýše
položená a'' nej isolovanější republika na světě. Jejích necelých pět set čtverečních kilometrů je roz.
loženo v jednom z nesčetných pyrenejských údolí
a na jeho kamenitých stráních. V tomto nehostinném
prostředí dobývá z chudé země své nuzné živobytí
6000 Andoranů, 350 politických uprchlíků ze Španělska, 180 Francouzů - kolaborantů s Němci, kteří
dali přednost exilu v Andoře před soudy a vězením,
a jeden Čechoslovák.
Andora je zapomenutý státeček, který žije po
řadu století spokojeně po svém a vyvíjí se čistě
po "andorsku", neovlivněn ani ideály francouzské

KRÁTCE Z
—Janáčkova "Její pastorkyňa" (aňgl. "Jenůfa"),
provedená
londýnskou
operou Covent Garden,
měla mimořádný úspěch.
Dirigoval Rafael Kubelík,
scenáristou byl Jan Brázda. Titulní roli zpívala
Sylvia Fisherová, baryton
Čechoslovák
Otakar
Kraus, který měl též podíl na překladu opery do
angličtiny.
— Kulturní rada v exilu
udělila před vánocemi
svá každoroční uznání
za nejlepší knihy roku:
J. i l . Kolárovi za esej
"Xisty němému příteli",
3Svatošovi za román
!
~3Haa šatí strach"" a V.
Štědrému z a povídky
T ě ž svědectví".

EXILU

— V Chicagu bude přemístěn Havlíčkův pomník z Douglas Parku na
Český národní hřbitov.
— Dr. A. Hřebík vydal
ilustrovanou
publikaci
"K Sokolům do Vídně,
do Curychu a do Paříže"
o letošním
vídeňském
sletu.
— Předsedou Tělocvičného výboru AAU pro Kanadu byl zvolen náčelník
T. J. Sokol v Norandě
E. M. Orlick. Je též členem kanadekého olympijského výboru.
— Rudolf Firkušný koncertoval s velkým úspěchem ve Vancouveru.
— Dr. René Wellek, bý.
valý docent Karlovy university v Praze, nyní pro-

Andorané mluví španělským nářečím a používají
španělské peníze. Jejich zvyky, tance a zpěvy jsou
španělské. Španělský je také způsob oblékání, včetně
mantilly. Ale loyalita a sympatie Andoranů jsou
na straně Francie.
Andora je republikou od jedenáctého století. Má
svou sněmovnu, ve které se schází čtyřikrát do
roka 24 senátoři, aby po dva dny debatovali s presidentem o všech státních záležitostech.
Na Plaza de la Concorde stojí jediný andorský
pomník s pamětní deskou, do které je vtesáno: NA
VĚČNOU PAMÁTKU TŽÍ ANDORANTÍ, KTEŘÍ
PADLI, ABY ZAJISTILI SVÉTU BEZPEČNOST A
DEMOKRACII. Když vypukla první světová válka,
devět Andoranů odešlo do Francie, aby se zapojilo
do boje za svobodu a práva lidstva. Tři se vrátili
zdraví, jeden z nich, Antonio, dokonce v hodnosti
desátníka. Dnes je don Antonio Lopez členem sně.
movny, ve které je vládním poradcem v otázkách
vojenských, včetně atomických zbraní. Tři se vrátili z války slepí - oběti německého útoku yperitema tři padli. Tito hrdinové položili své životy na
oltář světové demokracie.
Andora žije již po staletí svým klidným, neměnícím se životem. Mnoho Andoranů dosud nevidělo
vlak, elektrické světlo, kino či auto. Je to šťastná
zem, která za své tisícileté existence nepoznala hrůz
války. Nemá přátel ani nepřátel. Nemá sociálních
revolucí, hrdinů, zrádců ani politických fanatiků.
Republika andorská prožila za celou dobu
své samostatnosti jen dvě vzrušení. První, někdy
v roce 1920, když mladá generace chtěla prosadit
housle a lesní roh jako solové nástroje při stříhání
ovcí místo tradiční kytary a tamburiny - a byla
z toho málem občanská válka. Druhé, v roce 1950,
když sličná Alpuleta plácla putynkou na mléko
svého dotěrného nápadníka Alfonsa. Nečekané pokoření, jehož byli nahodilými svědky mnozí Andorané, vzrušilo slabé srdce Alfonsovo do té míry,
že v noci ze msty a divoké vášně krásnou doňu
Alpuletu uškrtil na prvním páru nylonových punčoch. přivezeném do Andory zhrzelým milovníkem
z Francie jako zásnubní dar. Porota odsoudila Alfonsa dle starých andorských zákonů k trestu stětí
hlavy sekerou.
Dík tomuto soudnímu verdiktu jsem se já dostal
do Andory.
( Pokračování příště )
fesor anglické literatury
na Yaleské universitě v
USA, vydal dílo "Theorie
literatury".
— Koncem loňského roku byl propuštěn Konstantin Čulen z místa vedoucího redaktora Kanadského Slováka (sepa.
rat.) "Slovenská obrana"
(separ.) uvedla důvod:
"Čulen choval sa arogantně ako diktátor. Nerespektoval mienku iného,
ba ani nechcel dovolit',
aby iný mal právo pove.
dať ako smýšla. Aj on
mal právo kohokolvek
kritizovat' . . . "
— Starosta
Sokola v
Montrealu Štěpán Otruba
zemřel náhle cestou ze
zaměstnání.
— Nové nakladatelství v
New Yorku "Moravian
Library" vydalo k váno-

eům malý výbor z díla
Jana Herbena.
—: Čs. národní sdružení v
Kanadě
uspořádalo
sbírku pro
maďarské
vlastence a uprchlíky. V
čele akce byl gen. V.
Vlček z Montrealu. Již
v prvních dnech se sešlo
přes 1.000 dolarů.
— Na hudebním festivalu
v Hartfordu sklidil K. B.
Jirák velké uznání za tři
skladby pro čelo a klavír.
Jan Rubeš tam zpíval v
Haydenově "Mesiáši".
—Bývalý velvyslanec malíř J. Šejnoha otevřel v
Torontu výstavu svých
obrazů.
— Joseíina Zuzáková z
Patersonu odkázala všech,
ny své úspory (4.500 dolarů,) české doplňovací
škole v New Yorku.
— V čele čs. • exilových

*
*

-

CITY

RESTAURACE . I. poschodí
ESPRESSO BAR (automat) - přízemí

Česká
kuchyněItalská zmrzlina vlastní výroby
Vlastní pražená káva

Americké

momentky...

(Pokračování se str. 4)
Američané jsou proti
kolonialismu z citových
důvodů, protože na vlastní kůži poznali, co to je
být koloniálním národem. Jsou proti kolonialismu také z důvodů mezinárodně - politických,
protože nechtějí se vzdát
sympatií v různých částech Asie, které by- se
asi octly v sovětské náruči.
Odyssea navrátilce
V jednom z nedávných
čísel pražského Hlasu
domova se rozpovídal
navrátilec z Austrálie Janoušek. Poněvadž jsem
ho znal jako typického
obyvatele King's Crossu,
KOUPĚ,

esperantistu, dohazovače
bytů a roentgenologa v
nemocnici, zajímalo mne,
jak k tomu návratu došlo.
Zmíněný hoch vyčkal
australského státního občanství a pak se ztratil
ze Sydney jako pára za
gejšami do Japonska. Z
Japonska odjel do Evropy, kde skončil ve VídniTam mu totiž- došly peníze a tak se z nouze
navrátil. Před odjezdem
do Československa se Janoušek písemně vyzpovídal svému kamarádu, se
kterým se v Sydney nejvíc stýkal, a který mezitím už odjel do Chicaga.
Ono se nic neutají.

PRODEJ,

VÝMĚNA

JE VĚCÍ

DŮVĚRY!

AUTA

Spolehlivá Vám vše obstará

V . J O

K

L

FIRST YARD, 55 N E P E A N H I G H W A Y
ELSTERNWICK VIC.
Telefon LF 1676, po prod. debž LF 2587
V PŘÍPADĚ NEMOCI NEBO ÚRAZU BUDOU
ZA VAS SPLÁTKY NA U NAS KOUPENÉ AUTO
AUTOMATICKY
PLACENY!
kulturních
pracovníků,
kteří pořádají sbírky ve
prospěch
maďarských
uprchlíků, je Rafael Ku.
belík. Příspěvky -je přijímají na adrese:- P. Box
3016, Washington 10, D.
C„ USA.
— Čeští Benediktini v
Chicagu vydali knihu o
sv. Cyrilu a Metodějovi,
Václavovi a Janu Nepomuckém, kterou napsal
vicerektor papežské kole.
je Nepomucenum v Římě
Msgre. J. Bezdíček.
— Boris Pešek byl jmenován asistentem na fakul-

tě hospodářských a finančních věd na universitě Johna Hopkinse v Baltimore.
— Jarmila Novotná odjela do Vídně, ' kde bude
zpívat pět týdnů ve státní opeře.
— Americký výbor pro
svobodnou Evropu zastavil tak zvanou "balónkovou akci", při které posílal ze Západního Německa do Československa,
Polska a Maďarska balónky s časopisem Svobodná Evropa.
Č/ČN/JL-/HD

Všem přátelům, příznivcům a známým
přejeme
M N O H O Š T Ě S T Í V R O C E 1957
Berkovi, Chateau Kalorama, Vic.
Telefon Kalorama 9

7. 1. 1957

HLAS

RESTAURANT

Dopisy

P R A H A
Pennys
Lane,
K I N G S CROSS, S Y D N E Y
Vzorná obsluha,
chutná jídla a
milé prostředí
- je naším heslem
Oldřich Grygar 8í Josef Strejc

Řeznictví a uzenářství
"PORCO" .
58, Daphne St.,
BOTANY, N S W
Telefon M U 2188
Majitel J. Pražák

redakci:

ČECHOSLOVÁCI V AUSTRALII BOJUJÍCÍM
MAĎARŮM

— Your letter of 15th December enclosing a donation of £ 117/16/. to be used for" Hungarian Relief is acknowledged with appreciation and our
official receipt, No. P9068,, is enclosed.
Moneys received for Hungarian Relief are being
transmitted immediately to the International Red
Cross Committee, for purchase of supplies in
countries near the scene of conflict in Hungary.
To date, £ 27,000 has been subscribed in Australia through Red Cross and this' total is groving
daily. Velký výběr prvotřídního Yours S. H. Irving, Gen. Secretary Australian Red
Cross Society.
•
kontinent, pečiva
KOLEM
UDÁLOSTI
V
MAĎARSKU
O X F O R D CAKE
SERVICE
439 Oxford St., Paddington, Sydney
FA 7947 ,

SWISS TRAINED WATCHMAKERS
15 Hunter St, SIDNEY, tel. BL 3970
Ebner: 19 York St,
Němec: 529A Miliary Rd.
Wynyard Sta., BX7543
Spit Junction, XM3393

Veškeré, licencované práce instalatérské
Voda - plyn - kanalisace .
všechny druhy střech, žlabů a okapových rout

FRANTIŠEK VRBATA
instalatér
POZOR! ZMĚNA
ADRESY!
22.

DOMOVA

Asquith

Ave-,

ROSEBERY,

NSW.

Telefon FF 1173 (nejlépe volat ráno neb večer)

FOTOAPARÁTY - FILMOVACÍ PŘÍSTROJE
TELÉVISORY - RADIA
261-263 Willkm St., KINGS CROSS,
Sydney, telefon FA 7455

ZÁJEMCI O INSERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a , Bunnerong ' Hostel,
MATRAVILLE, NSW-

ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
— I. mužstvo se zúčastní, turnaje o SUN CUP. Ve
své skupině se utká s JUST, Wilhelminou a Polonií. První zápas hraje s JUST (loňským vítězem) v úterý 15. ledna v 9 hodin večer na Sth.
Melbourne Cricket Ground.
.,
— Pro příští sezonu kopané, jsme získali několik
nových hráčů.
:
•— Všeobecný úsudek o representačním plesu S. K.
Slavia 16.11.: nejlepší československá zábava v Melbourne.
— Valná hromada klubu vyhlásila pracovní povinnost na další úpravu vlastního hřiště.
—.Vedeni klubu pečlivě připravuje.ples v nejkrásnějšim sále v Melbourne na 22.2.1957.
J.V.

— Z exilových i krajanských novin, které se mř
dostanou do rukou (myslím, že je to velká- většina
z těch, které pravidelně'vycházejí), píšete v souvislosti s událostmi v. Maďarsku nejostřeji proti
Americe; Nechci se zabývat oprávněností kritiky,
ale přece si neodpustím malou otázku: domníváte
se, že- je taková kritika "hlava - nehlava" rozumná? Domníváte se, že se Američanům nedonese,
co se kde o nich píše?
",
J. K. Adelaide
Pozn. red.: Mezi předplatiteli HD jsou i ame-rieké úřady. HD.
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Specialista
nervových chorob
Dr. J.
MACKIE WICZ
25 Balston St.,
ST. K I L D A, VIC.
Tel. LB 4083

Dle nejnovějšl módy
a za mírnou cenu šije
S.
CHUDÝ
dámský a pánský
krejčí
315, B a r k l y St.
f o o t s c r a y ,

víc.

Přivezeme vám' nezávazně vzorky.
Volejte MW 1683

v i s u k í , KADIA, LEDNIČKY, PRAČKY
a elektrotechnické přístroje a potřeby
za hotové neb na splátky dodá i opraví
J. P H I L I P
R a d i o . Electrical,
119 G^rdenvale Rd., GARDENVALE, Vic.
(1. stanice za st. Elsternwick) Telefon X M 2542
Dříve závod v Praze XII.

P rvotřídni

do m á c í

kuchyně

Čs. restaurace v Richmondu
258, Church St., Rkhmond, Vk.

POZOR!
— Přes všechnu českou lásku ke kritice za každou
cenu si nemohu pomoci a většinou • souhlasím s
Podáváme obědy i večeře
vaší interpretací mezinárodních událostí. "Maďarský Mnichov" (HD 24/VI. p. r.) byl dobrým vyO t e v ř e n o sedm dní v týdnu
stižením situace, i když člověk uváží, že jak Rusko
tak Amerika měly velmi omezený výběr jednání
a rády by byly jednaly jinak. - Revoluční nadšePátek 22. února 1957
ní za Železnou oponou dostalo pořádnou sprchu
Tisk všeho druhu
i jedinou útěchou nám budiž, že ji dostalo i reSPOLEČENSKÝ
patriační nadšení a nehruovská kolaborace.
EMIL S V O B O D A
PLES
M. S. Mount Isa
30 R e g e n t S t r .
Sport, kluba
— Poslední HD nerad čtu. Mám jakýsi zvláštní pocit, když vím, že musím číst o Maďarsku. Co to N O R T H R I C H M O N D
SLAVÍA
jenom je? Hanba? Vztek? Bolest? . . . A řeknu vám,
Objednávky též
V XEJKRÁSNÉJŠÍ3I
že já už na Západ nevěřím. V co věřím, je, že
prostřednictvím HD
MELBQURNSKÉM
mravní obroda přijde právě z těch zemí trpících,
S ALE
íe Západu ne! mají příliš sytá břicha. A chtějí
e mít sytá. My jsme také takoví: dokud jsme
oyli doma a hrozilo nám nebezpečí, dovedli jsme
;pustit všechno, podniknout všechno, dát v sázku K SJEZDU "ÚSTŘEDÍ"
život. Jakmile isme se dostali sem a naplnili - V Melbourne se sešli ve dnech 24. a 25. 11. 1956
-i břišní vak, jak nesmírně je nám těžko .věnovat zástupci čs. demokratických exulantů ze čtyř států:
iilink a nebo půl hodiny cesty pro nějaké obecné (New South Wales, Queenslandu, South Austrálie
lobro - neřku.li pro tak zavržení hodnou věc, jako a Victorie), aby ve společném "Ústředí čs. demoe národ! Jakou' řadu výmluv a omluv 'dovedou kratických organisací v Austrálii" rokovali o spolaši lidé vyvracet! Pro to se už ani nemůžete lečných problémech. - Budiž řečeno, že k praktickému jednání o společných problémech skoro nedobit. Jen smát.
došlo a řada návrhů v tomto směru byla většinou
J. K , Perth hlasů
přikázána k projednání novému výboru. Sjezdu zbyl jako hlavní úkol volba nového výboru na
ZETĚM MAORSKÉHO NÁČELNÍKA
příští dva roky. . Zástupci S. A. a Vic., kteří na
— Čtenáři se jistě pamatují na reportáž o N. Zé- základě Dočtu hlášených členů měli po sedmi delandě, uveřejněnou v HD 31.10.1955 a v "Čecho- legátech *. oproti NSW. a QLD., kteří měli po pěti
slováku" 18.11.1955, a na onu romantickou kam- delegátech -, překvapili požadavkem, aby byla připaň ve prospěch maorských děvčat. Nuže tyto jata zásada, že v předsednictvu "Ústředí" budou
dny mi došel časopis "Zpravodaj" z Kanady, kde mít jejich organisace po- 4 zástupcích, NSW 3 zásvycházelo totéž pod titulem "O Novém Zélandě tupce a QLD pouze 2. - Byl vyjádřen údiv a náa Maoreeh". Žádná zmínka tam však nebyla,' že zor, že "Ústředí" je společnou organisací s úkolem
by se p. L. B. leště pyšnil, že je zetěm náčelníka společné representace a nikoli -tělesem, kde by se
kmene Arawa, nepíše nic o Rangi ata.. V HD vy- měly tvořit většinové skupiny, které by majorisocházejí opět "Zprávy z cesty kolem světa" "Ka- valy. Byla vyslovena pochybnost, že takové ponadské dojmy", a pod. podepsané rovněž L. B. jetí poslouží naší společné věci a bylo poukázáno
Domnívám se, že se L. B. na N. Zéland nevrátí. .. na skutečnost, že v NSW. a v QLD. je usazena
Myslím* že už k vůli té dřívější maorské kampani většina krajanů. Přesto, když tento požadavek byl
by nám však měl podat malé vysvětlení. Já osobně prohlášen za zásadní, delegáti ze Sydney a Brisbabych si dovolil jen jednu otázku: myslí si ještě ne jej přijali, ale odmítli jako nespravedlivý další
dcera náčelníka kmene "Arawa, že my Češi jsme požadavek, aby funkce předsedy, I. místopředtrochu jiní - či ne?
sedy a I. i II. jednatele byly obsazeny výlučně
B. H., Rum Jungle organisacemi z Melbourne a Adelaide. Bylo považováno za spravedlivé, aby" aspoň jedna z těchto
Odpověď HD: Shad'si to myslí. Žije dále klidné klíčových funkcí, I. jednatel, byla obsazena vhodse svým českým manželem na N. Z.. Ten není to- ným kandidátem z NSW. nebo QLD. Když byl
tožný s pisatelem reportáží z cesty kolem světa. tento .požadavek kategoricky zamítnut, delegáti ze
Sycteiey a Brisbane prohlásili, že nemohou nésti
spoluzodpovědnost na podobném vývoji a zdrželi
se dalšího navrhování funkcinářů i hlasování. Nato delegáti z Adelaide a Melbourne obsadili skoro
celý výbor svými členy. - Je věcí členstva organisací v Sydney a Brisbane, aby schválili nebo zaVŠEM ČTENÁŘŮM, KTEŘÍ NÁM ZASLALI
mítli postup - svých delegátů. Je věcí členstva v
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BLAHOPŘÁNI.
Adelaide a Melbourne, aby znovu uvážili, zda in.
JEJICH POZORNOST NÁS VELMI POTĚŠILA
strukce; které dali svým delegátům, jsou v nejA VŠECHNA PŘÁNÍ SRDEČNĚ OPĚTUJEME.
lepším zájmu čs. demokratického exilu v Austrálii.
"•--•
HD
E. N. Waldmann, Brisbane

DĚKUJEME PĚKNĚ
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7. 1. 1957
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Ludvíka Šiguta z Frýdlantu n. ; Ostr., pí. Amálku
Patlejchovou (dopis z Brazílie v red.), Martu Plávkovú zo Žiliny (Melbourne?), Karla Čermáka,-Ladislava Sedláčka, nar. 12.6.1923 v okr. Komárno,
býv. posl. lesnické školy v Brně, Vojtěcha XJeber.
lackera (zpráva), Jarmilu Novotnou (.Sydeny?)
Michala Pražáka a manžele Václava a Aloisii Kolářovy (Sydney?).
Karel
Janovský
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
.Mezinárodní styky československýfch sportovců curyšskýím Grasshoppers (v Bratislavě 1:0, v Mni. nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
nezačaly v uplynulém roce nikterak slibně. Po- chově 0:2). . Ani v středoevropském poháru ne- sdělte jejich adresu.
HD.
četná výprava olympioniků na 7. zimních hrách byly československé kluby šťastnější: Slovan Brav italské Cortině ďAmpezzo získala pouze 5 bodů tislava byl vyřazen Rapidem Vídeň (0:3 a 3:1)
a skončila v celkové klasifikaci 32 zúčastněných a ÚDA byl vyřazen maďarským Vasasem (0:2,
národů až na 15. místě. Nejlépe si v- Cortině vedl v Praze jen 2:2). - Mužstvo Dynamo Praha (bý.
Malý oznamovatel:
Karol Divin, který se umístil v krasobruslení na valá Slavie) podniklo úspěšný zájezd do Jižní.-AfriL i s t á r n a
pátém místě a stal se tak druhým nej lepším kra- ky. Ze šesti zápasů v pěti zvítězilo, pouze poslední
Poplatek za 1 řádku 1/sobruslařem v Evropě. (Na mistrovství světa v utkání s národním mužstvem Jižní Afriky protučnou 1/6. - ••
Garmisch-Partenkirchen byl šestý.) Československo, hrálo 0:2.
J. K. Guildford: Díky za
které mělo vždy na zimních olympijských hrách
Jeden z největších úspěchů zaznamenali česko- adr. a zpř. - F. B., Kings PRONAJMEME dvoulůžvelmi úspěšné běžce, skokany i sjezdaře, vyšlo v slovenští odbij enkáři, kteří získali v pařížském
Cortině naprázdno. Pouze československé ženy Palais des Sports titul mistra světa. Českoslo- X: Díky za "Tel, přehled". kovy pokoj 2 svob. páVrátíme se k tomu pozdě.; nům. Kuchyň a přísl. k
skončily ve štafetě na 3 krát 5 km na šestém místě. venské ženy skončily na čtvrtém místě.
ji. - F. W.," Sydney: Díky použití. Týdně' každý £
Kdo však úplně zklamal, to byli českoslovenští hoV Garmisch-Partenkirchen vyhrálo Českosloven.
kejisté. Československo, které bylo dvakrát mistrem sko 31. ročník mezinárodní šestidenní motocyklové za výstř. a adresy. - B. H., 2/10/- vč. české snídaně.
světa a devětkrát mistrem Evropy, se umístilo až soutěže a získalo tak již po čtvrté od druhé světové Croydon: Hledaný' se 56, Elphin -Gr., Hawthorn,
ozval před 2 měsíci. Vaši Vic., tel. WA 4817.
na pátém místě za SSSR, USA, Kanadou a Švéd- války Mezinárodní trofej.
^
adresu jsme mu sdělili
skem.
Na jezeře Bledu v Jugoslávii získaly českosloven- obratem. Jeho adr. Vám. BYTY PRO SVOBODNÉ
V kopané docílilo československé národní muž- ské ženy na mistrovství Evropy ve veslování v přímo sdělit nemůžeme pronajmeme. Celé za.
stvo několik vynikajících úspěchů. V Mezinárod- dvojskiíu titul mistra Evropy.
ze zásadních důvodů... M.. opatření vč. praní a žeh.
strava.
ním poháru Dr. Geró se postaralo o největší fotba- Také československá osma se stala mistrem Evropy. N., Darlinghurst: Výt. do lení. Evropská
lovou sensaci uplynulého roku, když v Budapešti
Na mistrovství světa v tabletenisu v Tokiu skon- Francie zaslány. Předpl. Blízko nádraží Middle
porazilo přes 13 let doma neporažené Maďary 4:2. čilo Československo druhé, když -ve finale Sway- lod. poštou jako v Austrá- Footscray. (31 Errol St.)
Velkým úspěchem je i vítězství v Bělehradě nad thing Cupu bylo poraženo Japonskem 1:5. - Štípek lii. -~M. š., Sth. Brisbane:
Jugoslávií 2:1 a v Ženevě nad Švýcarskem 6:1. se stal trojnásobným mistrem Francie ve stolním Díky za zpr. - A. P., Pra- PRO COOMA, Snowy
V "Mezinárodním poháru" je ČSR s osmi body tenisu. Vyhrál ve velké mezinárodní konkurenci hran: Zpráva o dr. K~ Mountains, hledáme PERna druhém místě. Československo ztratilo v této dvouhru, spolu s Andreadisem čtyřhru a s Ro- uveř. v č. 15/VT. na str. 3. FEKTNÍHO KUCHAŘE,
obeznámeného s austral,
soutěži pouze dva body v utkání s Maďarskem v weovou smíšenou čtyřhru.
HD i kontinent, kuchyní. Plat
Praze, které bylo sehráno již v roce 1955. Tabulku
V házené o sedmi hráčích porazilo Českosloven.'
£ 25 netto za 6 dnů. Povedou Maďaři, kteří však mají sehráno o dva sko v uplynulém roce mistry světa švédy 16:11
zápasy více. - V srpnu podnikli českoslovenští fot- a Německo 25:20.
ZPRÁVY OSOBNÍ koj zdarma. Tourist Cafe,
85 Sharp St., Cooma,
balisté zájezd do jižní Ameriky, kde však zvítězili
Na mistrovství Evropy ve vzpírání v Helsinkách
NSW:,- tel. Cooma 653..
pouze v prvním utkání v Rio de Janeiro s Brazílií umístil se v polotěžké váze Čechoslovák Pšenička
Během svého vážného
1:0. V ostatních zápasech jihoamerického zájezdu na druhém místě za sovětským representantem
hrálo československé. mužstvo stále bez několika L-omankinerri, a Karel Saítl v bantamové váze na onemocnění i v rekonva- DVOULÚŽK. POKOJ ve
lescenci se mi dostalo to-' známém . výletním místě
zraněných hráčů a tak také dopadla bilance dal- třetím místě.
lik projevů přáteitví, záj- pronajmeme na dovoleších utkání.:
V košíkové porazilo Československo mistry Evro- mu a důvěry jak osobní nou nebo na stálo. Možno
V Sao Paolo podlehli Čechoslováci v odvetném py Maďary 83:60 a československé košíkářky skon- návštěvou tak i písemně se stravou. Event, stálý
utkání Brazílii 1:4, v Montevideu Uruguayi 1:2, čily na mistrovství Evropy v Praze ze 16 zúčastně- a telefonicky, že mi ani nájemník by měl možv Buenos Aires Argentině 0:1 a v Santiagu pro- ných států na třetím místě.
není ¡možno
každému nost denní dopravy ráno
hráli s Chile dokonce 0:3. V Praze se konala dvě
Českoslovenští tenisté se opět po letech zúčastni- zvlášť poděkovat. Proto, do Dandenongu a večer
mezistátní fotbalová utkání, která obě skončila li Wimbledonu. Nejúspěšnější byla Pužejová, která tak činím touto cestou. zpět. Pospíchal, Barbers
remisou: na počátku sezony hrálo ČSR nerozhodně byla vyřazena Angličankou Wardovou až ve 4. kole. Přátelé, jsem velmi potě- Rd., Kalorama, Víc.," tel.
s Brazílií 0:0 a na závěr sezony s Tureckem 1:1.
šena Vaší přízni, která je Kalor. 98.
— V poháru Evropských mistrů bylo Českoslovenmi posilou proti nepravdisko zastoupeno mužstvem Slovana Bratislava. V
vým a nactiutrhačným ROHOVÁ POTTERY, 154
předkolech této soutěle vyřadil Slovan Varšavu
útokům, uveřejněným „v Stačey Str., Bankstown,
(4:0 a 0:2), ale v prvním kole byl pak vyřazen
listě "Bohemia" v Mni- Sydney, ŇSW. hledá gen.
representanta ..'pro -Mel.
chově.
Čs. národní mužstvo zali jenom remisovat 0:0. Anna Zamrazilová, vdova boume a Victoři!. Osobní
sehrálo v Moskvě 2 zá- Třetí zápas se Spartakem po účetním Nár. politiky předst. nutné' y Sydney.
v Praze, Oakleigh, Vic. - Ručně -malovaná kerapasy. V prvním zápase v Praze Vyhráli 5:0.
mika: vzory domorodé,
Y
H
H
C
Haag,
mužprohrálo
0:1,
v
druhém
— V čs. lize košíkové žen vede zatím Slovan Orbis
současné, abstraktní, kvěstvo kanadských profepřed Slavií a Spartou. V lize mužů byly sehrány remisovaío 2:2.
tinové •- moderní tvary .
sionálů, hrajících v Honásledující zápasy: Spartak Košice _ Spartak Brno
dekorační a užitková.
V Československu hrá- landsku, zatím zklamalo.
66:47, Jiskra Trenčín - Slavia Bratislava 50:58, Sparlo sovětské "B" mužstvo V prvním zápase s čs. J. Šuran . tel. BY 3525
ta - Slavoj Vyšehrad 96:67.
— Čs. plavci vytvořili 2 nové rekordy. Svozil za- a holandití Kanad'ané
Košile * pyžama
juniory prohrálo
2:9
To.orak Station
plaval 100 m prsa za 1:11,8 m i n . ' a polohová šta- Y H H C Haag.
na m í r u
(1:4, 1:1, 0:4) a ve drufeta Slavia Bratislava dosáhla času 2:29,9 min..
Stěhování, balíky,
" SPLENDID "
— "B" mužstvo ^ německých hokejistů porazilo Švý- "Sovětští hokejisté za- hém 7:8 (3:1, 1:3, 3:4).
kontrakty, proclívání s
carsko 9:2.
158, High St.,
V hokejové lize pora- zvěrolékař, ambulance.
— Schalke 04 porazil v Gelsenkirchen Duklu Pra- hájili čs. zájezd hladST. KILDA, VÍCzil
Smíchov
nečekaně
kým vítězstvím v Plzni,
ha 1:0.
24hodinová služba
Též opravy
— Československo sehraje 2 kvalifikační zápasy o ale v Chomutově doká- Vítkovice 4:3..
postup na mistrovství světa v -kopané. 1. května
hraje v Cardiffu s Walesem a 26. května v Lipsku
FM*NC: F» J l « — AFTER KtXHrt : L» !«>>
s Vých. Německem.
HLAS
DOMOVA
— Austrálie obhájila v Adelaide hladce Davis Cup,
když porazila USA bez námahy 5:0.
vychází čtrnáctidenně
— Švýcarský svaz zimních sportů oznámil příslušné
Řídí redakční k r u h
sovětské organisací, že považuje start sovětských
lyžařů ve Švýcarsku za nežádoucí. Důvodem švýAdresa: Hlas domova,
carského kroku byla sovětská akce v Maďarsku.
— Australský tennista Rosewall přestoupil k pro4. Erin St., Richmond E, 1, Vic.
fesionalismu.
Telefon
JA 3380 (jen mimo prac. dobu)
— V mezinárodní kopané ' bylo sehráno několik, zarWWT CLASS SUITS kKQ SHOES TO MCA*Ut£
jímavých zápasů: AC Milán - Honvéd Budapešť
Předplatné: na rok s 37/-, na i roku
SPECIAL CONTINENTAL SHIRTS
1:2, Espaňol Barcelona . Admira Vídeň 1:1, Lazio Řím - BSK Bělehrad 2:4, Brighton (třetí anglická
s 19/-, na 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.
liga) . Vórós Lobogo 5:3.
5 0 DOURKE STREET
— Američan Fulmmer vybodoval v New Yorku
přesvědčivě R. Robinsona a stal se tak novým
MELBOURNE. C l
Odebírají všichni Vaši přátelé
rohovnickým mistrem světa v střední váze.
Montgomeráky s vlněnou vložkou na zip
— Itálie porazila v Mezinárodním poháru Rakous"HLAS
DOMOVA"?
ko 2:1.

Bilance československého sportu v roce 1956

Čs. h o k e j

- - Ve zkratce - -

TAXI TRUCKS.

