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V pátek 4. října odstartovala ze Sovětského svazu raketa. V e třech etapách dosáhla výšky 900
km a složila svůj náklad: kulatý předmět těžký 83 kg, který začal v 96 minutových intervalech
kroužit kolem zeměkoule a vysílat radiové signály.
Vědci v Moskvě přijímali horlivě poselství o hustotě, teplotě a složení atmosféry, o charakteru slunečního světla a zemské přitažlivosti, o velikosti a počtu meteoritů.
Vědci všude na světě sledovali pozorně dráhu "malého měsíce", jak byl pokřtěn první satelit, vyrobený lidskou rukou.
Lidé udělali počáteční krok do vesmíru. U t o p i e velikých satelitů, z nichž budou vystřelovány
rakety k delším a delším cestám vesmírem přešla ze světa filmové fikce do světa nedaleké skutečnosti. Jules Verne zůstal ve svých fantasiích daleko za faktickým technickým pokrokem.
Profesor Blangonravov, jeden z tvůrců "malého měsíce", slíbil v New Yorku další, větší satelity s nákladem pokusných zvířat, předvojem lidských posádek.
Ale "radostná událost"
nevzbudila v lidech svob o d n é h o světa takové
nadšení, jaké by si podle
všeho očekávání zasloužila. T o proto, že si alesp o ň někteří z nich uvěd o m u j í , že se i ten nejvelkolepější vynález může změnit v rukách nepovolaných
v
nástroj
utrpení a zhouby. "Malý měsíc" z r u k o u nepovolaných vyšel.

Američané p ř i p r a v u j í
odstartování svého "malého měsíce" na prosinec. Ale sovětská raketa
nesla n á k l a d pětkrát těžší než plánovaný americký satelit a donesla jej
do dvojnásobné výšky.
V e světle takových
f a k t n e m u s í být člověk
pesimista, aby věřil, že
jsou Sověty schopny doručit rakety s nukleání

náloží 11a velkou vzdálenost a s přiměřenou
přesností.
'Malý měsíc" není vojenským vynálezem. J e
však zřejmé, že přinese
poznatky, které se k vojenským
účelům
dají
obrátit. J a k o zbraň psychologické války, kterou
komunistický svět vede
proti demokraciím, je nedocenitelný.

Propagační význam
Politický význam je do
určité míry spojen s vojenským. Strach z nové
sovětské
síly může
n a h n a t další n á r o d y do
opatrného tábora neutrálů a nynější neutralisty
do komunistického orbitu. U m ě l ý satelit může
přispět k výrobě nových
politických satelitů.
(Pokračování na str. 2)

Vojenský význam

P r o p a g a n d a jde na plné obrátky

Zhodnotit v ě d e c k y
význam ruského vynálezu
j e mimo naše síly. Ale
účinky, jež b u d e mít na
další vývoj studené války, jsou očividné.
Ničivost
nukleárních
zbraní nabyla rozsahu,
k d y už nezáleží na tom,
k d o dovede vyrobit větší a dokonalejší vodíkové pumy. V á h a se přenesla na způsob a přesnost doručení.

VÁLKA PROPAGAČNÍ

S mongolskou vládní delegací, která odletěla z P r a h y 16. září, se přišli
rozloučit d o Ruzyně Široký, Novotný, Dolanský a Barák. Předseda Rady
ministrů Mongolské lidové republiky Cedenbal vyzdvihl, jak na delegaci
zapůsobil hluboký pocit přátelství a lásky čs. lidu k lidu mongolskému.
Cedenbal se prý ''"tu tické činnosti a byl výzCelkem dobrý vtip se
zastavil,
tu požádal o namným č i n i t e l e m v
podařil zpravodaji brněnpokrokových
vysvětlení,
jinde
vzal m n o h a
ského
rozhlasu,
který
posluchačům popsal, jak výrobek a pečlivě si jej organisacích".
Agent americké t a j n é
Mongolové civěli ve zlín- prohlížel. V ž d y ť podobslužby,
který Sternovy
né
boty
b
u
d
o
u
mít
i
v
ské ševcárně na pásovou
obvinil,
se
prý dopustil
Mongolsku
.
.
.
"
Reporvýrobu.
tér uzavřel, že se Mon- "morální vraždy", amegolové zdáli být "trochu rická vláda u m l č u j e prý
zádumčiví, ba i málo- "čestné lidi" v U S A methodami g e s t a p a . Do
mluvní".
Ostravský časopis Nová svoboda otiskl v září
U S A se nevrátili proto,
N
a
jiné
tiskové
konzajímavý článek Ladislava Bublíka, který velmi
výmluvně ilustruje pracovní morálku horníků a ferenci, která se konala že prý v dnešní politické
brigádníků v ostravsko - karvinském revíru.
v Praze v téže době, kdy atmosféře by se jim ne"Všechno má své meze'', prohlašuje Ladislav tam meškali naši mon- dostalo ř á d n é h o soudu.
Bublík, "má je také trpělivost havířů", jimž už
Manželé Sternovi (padeset let pije krev odporná pijavice - chuligán. Ze golští bratři, si žádný
novinář nemohl stěžovat ní Sternová je dcerou
šachet se šíří heslo: "s bulači za bránu!''
Další odstavce článjku prozrazují, že pracovní do- na málomluvnost inter- bývalého amerického vycházka je s v dolech velmi chabá. V prvním polo- viewovaných osob.
slance v N ě m e c k u D o d letí tohoto roku bylo 179.197 bezdůvodně zameškada) "se vyslovili s obdiP
ř
e
d
mikrofony
seděných směn. Reportér Bublík konstatuje: "Je to mnola manželská d v o j i c e vem o hospodářské proshém horší než loni".
Nábor pracovníků do dolů stojí ročně devadesát Sternova, která utekla peritě a životní úrovni
a [půl milionu &orun. Autor článku se změnil v d o Československa na obyvatelstva v ČSR, jamatematika: "Prakticky nás tedy přišlo získájní paraguayské papíry.
kož i o svobodě, s kte184 pracovníků v tomto pololetí na 45 milionů koA l f r é d Stern nebyl ani rou se u nás setkávají
run, protože přírůstky jsou v ¡katastrofální menšizádumčivý ani málomluv- na každém k r o k u " .
ně proti úbytkům".
Lék je tu nasnadě, aspoň podle receptu komu- ný. Popřel zcela rozhodZ a zmínku stojí i anistických novin: odbory prý mají být "školou 'ko- ně, že by kdy pracoval gent, který Sternovy odmunismu". Havířům by proto mělo být dovoleno
š p i o n . kryl: Boris M o r r o s , ú"použít nátlaku" ja.ko "pomocného prostředku" ve jako sovětský
Podporoval
prý
pouze spěšný h u d e b n í skladatel
"výjimečných případech". Bulači a chuligáni by
¡prý měli být soustředěni na určité šachtě, aby se "výstavbu škol a knižnic filmových šlágrů a víc
''nemohli vyhýbat práci".
pro černochy, g o Hitle- jak deset let t a j n ý agent
Bablíkův čiáne-x končí příznačným závěrem: rově nástupu k moci se FBI.
"Důsledky ať si nesou chuligánští fluktuanti - tře- plně věnoval antifašisJ.K.
ba i za cenu osobní svobody!"
jes

S bulači za bránu!

V e státě, kde vládne jediná strana, není možno brát její rozhodnutí V potaz. Znamenalo
by to přiznání, že existuje ještě jiná politická
alternativa a tím i možnost existence jiné politické strany. Jediná strana tu představuje vládu i oposici. Manifesty, vyhlašující jednotu a
jednomyslnost ve straně, jsou proto nejhlasitější, když ve straně panují kritické rozpory.
Tichý zápas o moc ve straně se dostane na
veřejnost teprve tehdy, když už je o jeho výs.
ledku rozhodnuto.
T h e World Today, srpen 1Š57.

VÝROČÍ ODVAHY A HANBY
Před necelými dvanácti měsíci začala maďarská
revoluce.. Komunistická moc byla rychle zlikvidována spontánní akcí celého národa. Nová maďarská demokracie, vedená legálně ustavenou vládou,
vešla v život.
Pak přišel sovětský útok a demokracie v Maďarsku přestala znovu dýchat.
Případ to byl jasný. "Hrdinná" Rudá armáda, s
tanky, dělostřelectvem a leteckou podporou vraždila Maďary, kteří
bránili téměř holýma rukama.
Na první pohled se zdá, že Maďaři svou akcí
nezískali o moc více než Košutův znak a stará
jména svých fotbalových klubů.
Ten dojem je klamný. Kapitál, který syou odvahou získali pro boj proti komunismu, j e nebetyčný. Svěřili ho do rukou svobodného světa a plným
právem čekali, že jim jednou přinese zasloužené
úroky.
J a k s ním západní demokracie hospodařily? Kdyby to nějací revisoři mohli zrevidovat, hodně lidí
by putovalo za mříže, protože svobodný svět z
toho kapitálu zpronevěřil, co se zpronevěřit dalo.
Po roce z něj zůstalo jenom to, co j e úplně nezničitelné.
Vliv maďarské revoluce působí nejpronikavěji
v Evropě. "V sovětském bloku se projevil politickými a hospodářskými poruchami, jejichž rozsah
teprve začínáme chápat. Polsko chrání jako věčná
připomínka toho, co se stalo v Budapešti. Západní
komunistické strany zeslabuje a rozleptává.
Bohužel tam, kde bylo vlivu mad'arské revoluce nejvíce zapotřebí, - mezi barevnými národy
arabského světa, Asie a Afriky - je jeho účinnost
nejslabší. Na barevné lidi působí osud jiných barevných lidí. Vzájemné masakry bílých, od nichž
toho mnoho dobrého nezažili, je tolik nezajímají.
V jejich očích se sovětská jatka v Maďarsku
téměř úplně ztrácejí za nesmyslnou invasí Port
Saidu, francouzskými zvěrstvy v Alžíru a pitomostí
arkansaského guvernéra Faubuse.
Kádárova vláda je po dvanácti měsících v Maďarsku u moci pořád jenom .zásluhou moskevských
bodáků. Tajná policie byla zreorganisována, ale
důvěra a spolupráce národa získána nebyla.
Hospodářské poměry se částečně zlepšily nakomandovanou pomocí ostatních satelitů, ale politick ý teror pokračuje s nezmenšenou zuřivostí.
Maďarská revoluce byla podle Kádára a jeho
kremelských poručníků dílem hrstky zatvrzelých
grófů. fabrikantů a reakcionárů.
Sovětské tanky v zemi, zatýkání, procesy a chování budapešťských satrapů dokazují něco jiného. Takhle mluvil nedávno k universitní mládeži
ministr vnitra Marosan:
" . . . Můžete se zabalit do milionů metrů našich
národních barev; můžete zpívat národní hymnu od
rána do večera. Nic vám to nepomůže . . . Moje policie zatkla 1200 lidí jenom v červenci.
. . . Svým mladým přátelům bych chtěl říci jenom tolik, že 23. říjen bude pracovní den, školní
den. Osobně se přijdu na universitu přesvědčit,
že tomu tak je •.. . "
Kádárův ministr vnitra mluvil jako násilník,
který ví a nezastírá, že je násilník. Násilná slova
zakrývají často zbabělý strach.
Marosan má moc udělat z 23. října oficielně pracovní a školní den. Ale každý Maďar a každý
slušný člověk ve světě ho bude vzpomínat jako
výročí odvahy a hanby zároveň: odvahy maďarských bojovníků za svobodu a hanby odporných
maďarských zrádců, mezi nimiž stojí jménna Jánoše Kádára a' Gyorgy Marosana na prvním místě.
-kwPublished by
Fr- Váňa, 8 M o o r h o u s e St., Richmond E. I, Vic.
Printers: Bussau & Co.,
6 Elizabeth St., N t h . Richmond, Vic.
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HLAS
S V O B O D A T I S K U N E N Í PRO POLSKO A

JUGOSLÁVII

NOVÁ TŘÍDA PO SPROSTU
Polsko a Jugoslávie se jako satelity nepodařily Sovětskému svazu tak
dokonale jako satelit, který teď krouží kolem zeměkoule předem vymezenou dráhou. P o nějakém čase vzorného obíhám změnily směr a začaly
se ubírat samostatnější cestou.
První začala vyvádět Jugoslávie, po ní Polsko. O d té doby jsou jejich
jména často spojována, když se mluví o jediných vzorech t. zv. národního komunismu.
Nedávno se v Bělehradě sešli představitelé obou těch zemí, aby jedněmi
ústy vyhlásili své cíle a zájmy.
Krátce nato se ocitly
znovu ; v popředí světo ;
věho zájmu. V Jugoslávii i Polsku došlo téměř
současně k událostem,
které jasně ukazují, co
si" "áézávislí" komunisté
představují p o d slovem
svoboda: svobodu p r o
sebe, ale ne pro nikoho
jiného.
N o v á třída
V Bělehradě soudili
Milovana Džilase, exkomunistu a starého Titova kamaráda.
Džilas, který
nemá
nikdy pro strach uděláno, měl zájem na veřejném p r o j e d n á n í svého
p ř í p a d u , aby jeho obhajobu slyšelo co nejvíc lidí. "Jestli to má být tajný proces", řekl, "neodpovím na otázky soudce
a žalobce. Stojím za každým slovem, které jsem
napsal". Slova, která Milován Džilas napsal ve

Kontin. jídla - zákusky
káva
MANHATTAN COFFEE
ESPRESSO L O U N G E
a reitamc«
2 Lonyhor®« Str.
D A N D E N O N G , VicSrdečně zve
Ant. Bůžek

své knize " N o v á třída",
a za nimiž teď stál tváří' v tvář komunistickému
soudu,
odsoudila
každou o d r ů d u komunism u . Tvrdila, že,komunismus vede' nevyhnutelně
k vytvoření ' nové. třídy
ůtiskovatelů.
Džilasův protest nepomohl. Soudce "nové třídy'* " dal bezprostředně
po j e h o prohlášení vyklidit soudní síň a proces pokračoval ' tajně.
Rozsudek přišel d r u h ý
den: 7 let za "vulgární
protisocialistickou propag a n d u , nepřátelskou jugoslávskému státu a ohrožující jeho prestiž za
hranicemi".
V Titově Jugoslávii
se zřejmě proviní "vulgární
antisocialistickou
propagandou"
každý,
kdo se odváží napsat, že
nesouhlasí.

(Pokračování se str. 1 )
Sovětský svaz přidal
k převaze konvenčních
a r m á d převahu technickou. V každém mezinárodním jednání, b u d e
teď j e d n a t z posice síly. Chruščevovi netrvalo
dlouho, aby přispěchal s
"velkomyslným"
návrhem
na
mezinárodní

Naše rovy
LÁZEŇ

Potlačení
"Poprostu"
by vlastně nemělo překvapit. Totalitní režim,
který
nezakročí
proti
svým kritikům, nemůže
d l o u h o existovat. Gomulka n e m o h l trpět "Poprost u " o nic více, než naši
komunisté " O b z o r y " a
" S v o b o d n ý zítřek", neP o sprostu '
Varšava
prodělávala bo Perón " L a Prensu".
Redakce
"Poprostu"
přibližně v téže době
vlnu demonstrací. D a v y kritisovala vytrvale podemonstrantů, které se malost liberalisace, ktepokoušely
pochodovat rá ustrnula v počátečna sekretariát komunistic- ním stadiu a dostala se
ké strany, .narazily 5 no- p o d palbu komunistickécí za sebou na gumové ho tisku. Sekretář straobušky a slzotvorné bom- ny Zambrowski ji n a p a d l
by milicí. 2.000 studentů v časopise " Z y c i e Partii",
bylo zavřeno v universit- sovětská "Kornsomolska
ní aule, kam se sešli k ja P r a v d a " přiložila poprotestní schůzi, žádají- línko a obvinila polské
cí svobodu tisku. Přesný studenty z rozbíjení kopočet
zatčených
není munistické mládežnické
znám, ale bude asi znač- organisace.
ný.
N i k d e jsme zatím neZačátek
demonstrací
je spojen s osudem studentského časopisu "Poprostu", který dala Gomylkova "nová t ř í d a "
zavřít docela " p o sprostu". Studenti protestovali, další se přidali - vlna
demonstrací byla v proudu.

Měsíční

NA

MLÁTĚ

Horší -je to s plynovými ohřívači vody. V e
strojírnách v Plošticích již dříve vedli kvůli
nim rozsáhlou korespondenci. Obrátili se na
Ústřední správu pro bytovou a občanskou výstavbu v Praze s dotazem, jak se lidé budou
v nových bytech koupat, když v koupelně nepoteče teplá voda. Ústřední správa navrhla
jednou nebo dvakrát v týdnu uspořádat koupací den a zatopit v kotli pro ústřední topení.
Takové řešení se pochopitelně nelíbí rodinám
s dětmi. Ale Ústřední správa vyrukovala pohotově s dalším návrhem. Doporučila, aby se
rodinní příslušníci koupali v závodě, neboť,
jak je informována, má závod dobré sprchy
a vany.
Práce, 20. ¡srpna 1957.

14. 10. 1957

D O M O V A

viděli znění
úředního
f e r m a n u , který ukončil
život studentského časopisu
"Poprostu".
Nepřekvapilo by nás však,
jestli se tam mluvilo o
"vulgární antisocialistické
p r o p a g a n d ě , nepřátelské
polskému státu".
-n-

sonáta

kontrolu satelitů a raket.
Mnozí z nás viděli v
těchto dnech na večerní
obloze rychle se pohybující světlo. Tisíce a miliony je viděly všude po
světě. Rusové tím monumentálním
inserátem
říkají každému: "Podívejte se, co dokáže komunismus!"
J a k velké procento lidí
si uvědomí, že to dokázal pomočí otrocké práce, pomocí zajatých německých vědců a všestranným úsilím, které
nemusí brát ohledy na
životní s t a n d a r d a požadavky obyvatel?
Americká reakce
Reakce Spojených států se dá shrnout do tří
slov: úlek, překvapení,
rozhořčení.
Rozhořčení je namířeno proti washingtonské
vládě a je do určité míry oprávněné. Protože
ani všechny výhody totalitních m e t h o d nemohou při provádění takového p r o j e k t u úplně vy-

vážit nepoměrně
větší
možnosti,
které
mají
Spojené státy ve srovnání se Sovětským svazem.
N a j d o u se jistě lidé,
kteří se b u d o u ze Sovětského úspěchu těšit
ve jménu vědy. V e jménu bezpečnosti světa je
však nutné, aby Spojené
státy zmobilisovaly všechny prostředky, které mají k disposici, k vyrovnání sovětského náskoku.
Republikánský
senátor
Bridges vystihl kritičnost
situace: "Přišel čas, kdy
bychom se měli přestat
zajímat o nový typ automobilů a místo toho být
připraveni ronit
krev,
pot a slzy pro spásu svobodného světa".
Vědci, pro něhož je
věda samospasitelná, znějí možná měsíční signály
"malého měsíce" stejně
krásně, jako Beethovenova "Měsíční sonáta".
Z á p a d n í m státníkům asi
připomínají spíše "Pohřební p o c h o d " Hectora Berlioze.
-kw-

Bolí Vás hlava?
ZLOBÍ VÁS OČI?
Noste brýle od O P T A !

OPTO

(

Capitol H o u s e , 109 Swanston St.
M E L B O U R N E (proti M e l b o u m e T o w n Halí);
Telefon: Central ( T ) 1819
Mluvíme česky i slovensky
Zachraňte děti svých příbuzných před obrnou!
(po 1io)
Pošleme jim za Vás Salkovy injefcce
Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského
předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
Zastupujeme firmu
PLUMROSE,
nejlepší dánské potravinové balíky
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
Vyžádejte si podrobný eeník

* TELEVISORY
Radia
Radiogramy

*

Ledničky
—

Ostatní

*

*

Pračky

el.

spotřebiče

H E A L I N G ' S PTY. LTD.
283
337
165
844
424

Swanston St., - Melbourne - City, FB 2064
Barkly S t , Footseray
MW 2835
Nicholson St., Footseray
MW 1779
Sydney R d , Brunswick
FW 8842
Toorak R d , Teowúc
BJ" S480

ZE DNE NA DEN
30. 9. Francouzský parlament odhlasoval nedůvěru ' vládě M. Bourgés Maunouryho. Třiapadesátá francouzská vláda se
udržela 110 dní.
1.10. Jordánský král Hussein prohlásil, že Egypt
a Sýrie porušily smlouvu,
kterou se zavázaly spolu
se Saudskou Arábií platit
Jordánu subvenci.
— President
Eisenhower
odmítl odvolat federální
oddíly z
arkansaského
města Little Roek, poněvadž nepovažuje za uspokojivě záruky guvernéra
Faubuse.
— V San Marinu se po 12
letech vytvořila jiekomunistická- vláda. Ozbrojení
komunisté však kontrolují
většinu republiky.
— Japonsko, Kanada a
Panama se staly členy
Bezpečnostní rady Spojených národů. Japonsko
získalo své místo 55 hlasy
proti 25 hlasům pro ČSR.
3.10. Americký ministr
národní obrany Charles
Wilson resignoval. Nfeil
McElroý se stane jeho
nástupcem.
— Aneurin Bevan prohlásil na výroční konferenci
britské Labor Party, že
Velká Britanie musí pokračovat ve výrobě vodíkových bomb. Bevan se
pravděpodobně stane britským ministrem zahraničních věcí, jestliže socialisté vyhrají volby.
4.10. • Ve Varšavě došlo
ke srážce studentů s milicí.. Asi 200 studentů demonstrovalo proti vládě,
která zakázala studentský
časopis.
— Sovětští vědci vystřelili
první satelitní těleso, kte-

ré obíhá zemi ve výši
900 km.
5.10. Bývalý jugoslávský
vicepresident M i l o v á n
Džilas byl odsouzen na
dalších sedm let pro "protistátní propagandu". Ve
Spojených státech byla
nedávno vydána jeho kniha "Nová třída", jejíž rukopis byl propašován z
vězení.. Džilas při přelíčení prohlásil, že trvá na
každém slově, které napsal.
6.10. Maďarská vládní
delegace v čele s Kádárem se vrátila z návštěvy
SSSR a Číny.
— V Sovětském svazu byl
detonován nový typ vodíkové bomby.
7.10. Sociální demokraté
vyhráli volby v Norsku.
Získali 78 mandátů ze
150. (Komunisté, kteří
dosud měli 3 poslance,
získali jen 1 mandát).
. 9.10. R. Pleven se bez
úspěchu pokusil sestavit
novou francouzskou vládu.
— Britové detonovali atomovou bombu ye střední
Austrálii.
— V Norsku a Dánsku se
konaly demonstrace proti
německému veliteli pozemních branných sil NA
TO generálu Speidelovi,
který tam byl na návštěvě.
10. 10. Jordánská vláda
schválila nový plán, podle
kterého budou ze státní
administrativy odstraněni
komunisté.
— Jeden z veducích terqristů na Cypru Ashiotis
se vzdal britským oddílům. •
11.10. Pákistánský ministerský předseda Suhrawardy resignoval.
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ČESKOSLOVENSKO
— Na schůzi vlády, která
se konala v polovině zá"ří, byla schválena nová
opatřeni, týkající se "materiálního a organisačního zabezpečení nově založených Jednotných zemědělských družstev". Vláda se rozhodla uvolnit
další investiční úvěry , na
výstavbu nových druž:
stev.
i
— V Praze se konal celostátní sjezd katolického
duchovenstva.
Hlavním
řečníkem byl Joseí Plojhar. Ve svém projevu napadl křesťansko-demokratickou stranu y Západním Německu a prohlásil,
že úkolem každého křesťanského kněze je boj za
mír.
— V Týně n. Vit. byl zah á j e n festival loutkářů
na paměť 110. výročí
úmrtí Matěje Kopeckého.
— Kabulský. rozhlas oznámil, že byla podepsána
čs.-afgánská smlouva o
stavbě konservárny ovoce
V jižním AfganistanU;
— Ministr obchodu Egyptské republiky Abdul Noseir prohlásil, že dodávky
z ČSR dosáhnou výše tří
a půl milionu egyptských
liber.
— Čs. plavba labsko-oderská zastavila 16. září denní provoz na všech tratích. V sobotu a v neděii
budou jezdit parníky na
Slapskou přehradu a "do
Štěchovic.
— Podle ú d a j ů pražské

VE

Práce prožilo letos v pionýrských táborech ÍJRO
130.000 dětí letní prázdniny.
— Devadesátník Petr Bezruč dostal od spisovatele
Zápotockého Řád republiky.
— V Karlových Varech
byl pochován primář jáchymovských • radiových
lázní dr. František Žďárský.
— Na závěr sezóny pořádá Čedok měsíční zájezd
do Rudé Číny. Lidová cena zájezdu: 11.960 Kčs,
—16. září byl zahájen na
všech vysokých školách v
ČSR nový studijní rok.
Na vysoké škole strojní
a elektrotechnické v Plzni
byl zahájen dvouroční
kurs jaderné techniky.
Budova kláštera v Olomouci-Řepčíně byla přes
léto proměněna, ve studentský domov.
— Do Československa přiletěla delegace pákistánské vlády, vedená ministrem výživy a zemědělství
Ahmedem. Přijela na pozvání ministerstva zahraničního ©bchodu a zemědělství.
— Novým ředitelem automobilky Tatra y Kopřivnici byl jmenován ing.
Ladislav. Hojecký, dosavadní náměstek ředitele
Vítkovických
železáren
Klementa Gottwalda.
— Od 25. září konají se
zájezdy čs. turistů na vinobraní do Maďarska.

ŠPIONI, PROCESY, ROZSUDKY
— V září bylo ohlášeno dopadení "amerického agenta'' Josefa Vyceňa. Jeho úkolem prý
bylo získat spojení s "americkými rozvědnými
sítěmi", které měl "zaktivisovat v souvislosti s
projednáváním tak zvané maďarské otázky na
mimořádném zasedání Spojených národů". Vyceň byl prý členem podzemní organisace Bílá
legie, která působila na Slovensku a která se
prý podílela na zorganisování maďarského povstání.
— Podle zprávy časopisu Der Sudetendeutsche,
byla zatčena řada vedoucích úředníků Čedoku,
kteří se dávali uplácet od zájemců o cesty d o
ciziny, kteří by jinak nedostali povolení k výjezdu z ČSR. Úředníci si prý účtovali 50 %
jízdného jako úplatek.
— V Plzni byl odsouzen na 3 roky žaláře František Rezek, který zcizil stavební materiál pro
stavbu rodinného domku.
— Pražská Práce oznamuje, že byla v Praze
odsouzena 21-členná skupina zaměstnanců n.
p. Konstruktiva pro rozkrádání socialistického
vlastnictví. Tr«sty dosahují výše 8 let.
— Pro rozkrádání národního majetku byli v
Plzni souzeni škodováci František Láska a Ladislav Suchý. Láska dostal 9 let, Suchý 4 roky.
— V souvislosti se zatčením Josefa Vyceňa
byli dále zajištěny tyto osoby: Josef Řehák z
Prahy, M. Benedikovič, ing. V . Tegelhof, ing.
L. Steiner a Š. Matuška z Bratislavy, P. Beňa
z Vel. Levár, F. Kučera z Brna a O. Syrovátka
z Prahy.
— Pro "pašeráctví a černý obchod s hodinkami"
budou souzeni bývalí cyklističtí representanti
Fouček, Nouza a Košta. S nimi budou souzeni
překupníci a přechovávači Novák, Hájek, Wolf
a Fruehauf z Vinohrad.
J. K . / Č

D O M O V A

ZKRATCE
Cena týdenního pobytu
je 1.020 Kčs. Zájezdů se
však mohou účastnit jen
"automobilisté, kteří pojedou vlastními vozidly,
a závodní kolektivy s
vlastními autokary".
— Ministr vnitra Barák
podal na tiskové konferenci některé údaje o situaci čs. motorismu. Letos bylo na silnicích zabito 559 osob a přes 7 tisíc lidí zraněno. Škody,
způsobené havariemi, přesahují výši 14 milionů
Kčs. Nejvíce nehod je v
sobotu, odpoledne a večer,
Velkým nebezpečím jsou
opilí řidiči. Poěef občanů,
kteří již složili vklad na
koupi auta, již přesáhl
číslice 50 tisíc.
—- Ovocnářský
podnik
Fruta v Horiiích Počernicích si stěžoval, že nedostal slíbených 400 vago-'
nů spadaných jablek, které měl podle plánu zkonservovat a vyvézt do ciziny.. Cena za nvetrák: 60
Kčs.
— Státní divadlo v Moravské Ostravě provedlo
v hale zimního stadionu
Bizetovu "Carmen". V titulní roli vystoupila člen- !
ka opery v Budapešti
Anna Nehmetová.
— V brněnské universitní
knihovně se našel latinský
rukopis středověkého cestopisu "Milion" Benátčana Marca Pola. Mikrofilm rukopisu byl zaslán
do Benátek. Nález patři
ke skupině rukopisů, z
níž bylo dosud známo jen
6 exemplářů na celém
světě.
—•V polovině září byla
dána do provoa* přehrada v Nosících (nedaleko
Púchova) na Váhu. Slavnostního předání se účastnil předseda Slovenské
národní rady Fr. Kubač.
— Ministr
zahraničního
obchodu Richard Dvořák
vedl obchodní jednání se
syrskou delegací. Syrskou
delegaci vedl předseda
Hospodářské
rady pro
rozvoj Sýrie Hasan Diabara.
— Zahájení mezinárodního veletrhu ve Vídni se
účastnila čs. obchodní delegace v čele s ministryní
spotřebního průmyslu Boženou Machačov.ou-Dostálovou. Čs. delegace byla
přijata rakouským presidentem.
— Od 15. do 30. listopadu
se budou konat volby
soudců u lidových a k r a j ských soudů. Celkem bude zvoleno 1381 soudců
z povolání a 30 tisíc soudců z lidu.
— Do Frýdku došla zásilka textilních strojů ze
Sovětského
svazu, pro
"nejmodemějši přádelnu
v ČSR." Bude instalována v n. p. Slezan.
—Na podzim budou v ČSR
promítány tyto filmy západoevropských produkcí:
Strážníci a zloději, Vlci
a lidé, Poslední r á j (francouzsko-italská produkce)
a španělský film Hlavní
ulice..
, J . K.
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Zatím co se v Brně konala výstava strojírenského průmyslu

KOLUJÍ POVĚSTI O REORGANISACI HOSPODÁŘSTVÍ
Zpravodaj amerického deníku N e w York Herald Tribune Gruson
zaslal redakci svého listu zajímavý článek o pověstech, které kolují v
Československu ve spojitosti s neutěšenou hospodářskou situací. Podle
informací dopisovatele Grusona naznačují dokohce i představitelé režimu, že dojde v brzké době k velkým změnám v organisaci československého národního hospodářství.
8. září mluvil první
tajemník Ústředního výboru KSČ Antonín Novotný na Dni horníků,
kde oznámil, že dojde k
redukci
hospodářských
ministerstev. N a jejich
místo budou prý postavena malá odborná střediska s rozsáhlou pravomocí.Velká část kompetence ministerstev má se
dostat do rukou vedení
národních podniků nebo
krajských národních výborů. Tato reorganísace
prý
bude
provedena
někdy na podzim.
Čs. vláda si také dělá
starosti se špatnou pracovní a "socialistickou"
morálkou
československého dělnictva. Absence
stále stoupají a případy
rozkrádání majetku podniků jsou na denním
pořádku.
Vláda se asi bude snažit zainteresovat nějakým způsobem dělnictvo
na aktivitě závodu.
(Prvním krokem k tomu by mohly být tak
zvané inženýrské účty,
které zavedl nedávno n.

p. Tyba ve Dvoře Králové. Jde tu o smlouvu
mezi technickýími pracovníky a vedením podniku. Každý technik si
v inženýrském úctu stanoví přesný termín racionalizačních opatření a.
jejich výsledek. V. .účtu
je pak se strany podniku
vypočtena odměna, kterou technik dostane od
závodu po splnění svého
závazku. N . p. Tyba prý
doufá, že t a k o v ý m i
smlouvami ušetří přes
milion korun).

ústředním výboru pohlaváři dohadovali, co a
jak zařídit, uspořádal
čs. strojírenský průmysl
výstavu v Brně, aby nachytal volavky se zahraničními. valutami.
Podle tvrzení Československé tiskové- kanceláře
přijelo
na
brněnskou
výstavu : dvanáct set zájemců ze" zahraničí. Americká televisní stanice Columbia Broadcasting Systém natočila dokonce televisní film (500 m).

. Z Polska přijela 40Redaktoři komunisticčlenná delegace, z Rukých novin si stále stěmunska ministr chemicžují na stoupající výrobkého průmyslu, maďarní náklady, na absence
ská vládní delegace. Z e
a fluktuaci zaměstnanců.
Západu byli nejčetnější
Zpravodaj Gruson však
zástupci firem, němecpřipomíná, že kořen krikých, rakouských, švýse československého hoscarských, belgických a
podářství tkví ve velkých
španělských.
závazcích, které musel
Velký byl prý zájem
na svá bedra vzít československý průmysl, aby b- optické přístroje přesplnil úlohu, . přiřčenou rovské továrny Meopta
mu Sovětským svazem (přijímačky Admira a
při • hospodářské ofensi-- fotoaparáty Mikrono 2).
vě proti západnímu svě- Během výstavy byl v
tu a Střednímu východu Brně též pořádán letecký den.
zvlášť.
Zatím co se ještě na

Tisková kampaň proti "špionům a rozvratníkům''

Novodobé

Rodokapsy

Protože se komunistům stále ještě nepodařilo lidem vysvětlit, proč
a jak došlo k povstání v Maďarsku, rozvinula se znovu chvalně známá kampaň na odhalování "špionů, diverzantů a rozvratníků".
36. číslo rozhlasové relace Vojenský večerník popsalo s jedinečnou
mírou nevkusu dopadení jednoho ze "špionů". Hlavní úlohu při chy.
cení podezřelé osoby na hranicích hrál tentokrát policejní vlčák s příznačným jménem Gero.
Akce se, podle Vojenského večerníku, účastnili pohraničníci Šcltéz,
Šinta, psovod Smýkal a
četař Plandor.
Přichází
dramatický
moment: "Gero se naježil, skok a výkřik. Překvapený, zděšený výkřik.
A to byl konec akce . . .
Pohraničníci se vraceli
po skupinách k útvaru.
V čele prvních šel Šoltéz . . . V e
dveřích
se
potkal se zvědavým kuchařem: "Tak co je,
Pavle?" - "Co by bylo?
Vedro..."

A po tomhle spilíanovském dialogu přijde řízná. hudba a sportovní
zpravodajství.
N e b o citát z Mladé
fronty: "Během pěti minut byla zelená příšera
zneškodněna.
Vyklubal
se z ní vrah, oblečený
v gumový potápěčský
oblek, pomocí něhož se
dostával říčkou na naše
území. . . Prozradil i své
pomocníky v nedaleké
vsi, kterými byli místní
farář a dva kulaci. . . "

smí divit,, když si uleví
jakýsi estét v ostravské
kulturní revui Červený
květ: "Nechtěl bych urazit žádného čtenáře, ale
jsem si- jist, že kdybychom dnes vydali jedno
číslo Rodokapsu v nákladu 50-80000 výtisků, rozebrali by je čtenáři bě:hem - několika hodin".

Po tom, čím je krmen
posluchač a čtenář v
Československu, musí i
ten nejhorší morzakor
připadat jako jemná limo»ádička.
B. G. Paříž
T o se potom nikdo ne-
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DOMOVA

KOMUNISTÉ ZÍSKÁVAJÍ V JIHOVÝCHODNÍ ASII
Provádíme
veškeré
práce
optické
přesni, rychle a za levné ceny
6. poschodí
49 Elizabeth St.,
(roh Flinders Lane)
Melbournc • City
Telefon MB 4207

Optical Service

Přijímáme objednávky také p»štou

OTÁZKY BEZ ODPOVĚDI
Dvakrát v tomto roce (HD 2. a 14. - VII) jsme
si už všimli postoje, který zaujal americký romano«
pisec Howard Fast vůči ¡komunistickému hnutí po
Chrušfcevově řeči na XX. sjezdu Komunistické strany Buška a zvláště po událostech v Maďarsku.
Před časem vystoupil Fast z Komunistické strany
Ameriky a své důvody dal k disposici časopisu
New York Times. Dva roky předtím byla ye Spojených státech na návštěvě delegace sovětských spisovatelů a novinářů, jejímž členem byl novinář
a spisovatel Boris Polevoj. Fast i Polevoj si začali
dopisovat a oba, jak svědčí oboustranná korespondence, uzavřeli přátelství, ítteré aspoň Fasí pokládá* za upřímné.
Knihy Howarda Fasta (většinou přeložené do ruštiny) mu získaly mnoho obdivovatelů v Sovětském
svazu. Když však Fast vystoupil z KS Ameriky,
ustala všechna pošta od ruských čtenářů, ačkoli se
v sovětském tisku neobjevila ani sebenepatrnější
zprávička o Fastově "deserci". Místo ní však dostal
dopis od přítele Polevoj e, který mu trpce vyčítá
jeho rozhodnutí. K ruskému originálu Polevoj ova
dopisu byl přiložen anglický překlad, který, jak
si Fast ověřil, se na některých místech podstatně
liší od ruského originálu.. Fast se domnívá, že i
jeho anglické dopisy, jež psal ruskému kolegovi,
mohly být stejně "vylepšeny" obětavým úředním
překladatelem.
Polevoj hraje na obvyklé citové struně "bojovníků za mír". Tupení Sovětského svazu, jehož se prý
dopouští Hlas Ameriky, prý nijak neotřáslo oblibou Fastových knih u sovětských čtenářů. Všechno by se prý vyjasnilo, kdyby Polevoj a Fast mohli
spolu pbpít láhev (zasloužilý sovětský propagandista je dokonce tolik tolerantní, že tvrdí, že by nezáleželo na tom, jestli by se pila whisky nebo vodka) a popovídat si o "společné práči".
Každému čtenáři, který má možnost si přečíst
jak Fastovu, tak Polevojovu korespondenci, musí
být nad slunce jasnější, jak nestoudná je to odpověď na otázky, které položil Fast svému sovětskému příteli.
"Kladl jsem otázky," stěžuje si Fast, "srdcelomné
otázky života a smrti. Copak nejsou na ně odpovědi? Copak jsme děti nebo blázni, že naše touha
po vysvětlení se vždy musí setkat jen s řečněním?
Copak může - ještě víc uškodit, když se dozvíme,
proč sovětská vláda povraždila židovské básníky,
proč Bulganin operuje antisemitismem v zahraniční politice a proč celá ta ohavná theorie antisemitismu byla vytvořena na sovětské půdě pod jménem "kosmopolitství?"
Copak není v moci sovětské vlády najít nějaké
přijatelnější a rozumnější vysvětlení pro orgie vražd
za Stalinovy vlády než nesmyslný' "kult osobností"?
Teď nám tu tvrdí, že se Beria postavil proti Stalinovi, bránil se Stalinovu šílenství a b j l zavražděn Chruščevem a jeho soudruhy proto, že měl
záznamy o jeho zločinech. Proč tohle někdo nepopře? Kde jsou soudní záznamy z procesu s Beriou? Proč se neozvou hlasy (sovětských spisovatelů - p. r.) na obranu knihy "Nejen chlebem" (HD
17 - VII. - p. r..)?
Kde je jediné slovíčko kritiky a sebekritiky, o
níž jsme toho tolik slyšeli?"
Těsně před Fastem se pokoušel o podobný rozhovor s jedním z předních sovětských novinářů
bývalý italský komunista a znamenitý spisovatel
Ignazio Silone. Jejich rozhovor, započatý v červáncích ženevské konference, Skončil Silonovým výmluvným monologem.
S "novým", se "sovětským" člověkem Jze debatovat o ceně obili; lze s ním popít, lze s ním i
celkem solidně šmelit, jak se o tom přesvědčila
nejedna kapitalistická vláda. Jen nikdo rozumný
nesmí chtít odpovědi na otázky, na něž ani komunista nemůže odpovědět, aniž bv se nezačervenal.
_
wi

D R U H Á

F R O N T A

Lidé si vymyslili pro poválečný stav světa termíny "studená válka" a "mírová koexistence".
První se povedl, druhý byl výsledkem toužebného přání, nikoliv skutečného stavu věcí. Protože
studená válka nikdy neustala, jenom její intensita se čas o d času měnila podle toho, jak se to
právě hodilo okamžitým záměrům komunistů.
Ted' právě ve studené válce mrzne až praští, a ani ten největší západní optimista nebude asi
mluvit o mírovém soužití.
Komunisté útočí tam, kde jsou k tomu nejpříznivější podmínky. Evropská fronta se stabilisovala, ale příležitost se naskytla jinde. Jedna na Středním východě, kde se dá využít arabského
antikolonialismu a nenávisti k Izraeli, druhá v jihovýchodní Asii, kde se dá těžit z nezralosti mladých nezávislých států.
O Středním východě toho bylo hodně napsáno v souvislosti s krisemi v Egyptě, Jordánu a
Sýrii- Druhá fronta, která se táhne jihovýchodní Asií, byla, částečně zapomenuta, ale i tam nám
bližší pohled ukáže značné komunistické zisky.
Antikomunistické síly
jsou tam pořád ještě v
převaze, ale starý náskok
se pomalu vyrovnává.
O d Siamú k Filipínám

přirozeně k duhu.
Malajsko, které právě
získalo nezávislost v rámci britského společenství
národů,
zůstává
silně
antikomunistické. I tam
však roste m y š l e n k a
nehruovského neutřalismu a komunističtí teroristé v džungli nesložili zbraně, i když jsou teď
jejich akce prováděny v
menším rozsahu, než v
době britského panství.

dostavit po příštích volbách.
Vietnam je p o d vedenům
presidenta
Ngo
Dinh Diema dalším pevným odpůrcem komunismu. Ale i Diem byl donucen k ústupkům asijskému nacionalismu. Politické potíže jsou v důsledku komunistické hrozby
Vietminu
značné.
Hospodářství je úplně
závislé na americké pomoci.

úplně na neutralismus.
Flirtování
s
Pekinem
n a b ý v á nebezpečných
rozměrů.-

Západ, nemá odpověď
Siam, místo nedávnéKomunistické úspěchy
ho vojenského puče a
mají svůj původ předehlavní stan obranného
vším v dovedném využípaktu pro jihovýchodní
vání
místních podmínek.
Asii, je pořád ještě v
Hlavním
ieiich spojenzásadě prozápadní. Kocem je prudký nacionamunisté však pracují i
lismus, živený
trpkou
tam prostřednictvím silzkušeností
s
kolonialisné čínské menšiny a mamem.
jí určité úspěchy. Tisk Filipíny jsou pořád ješNavíc
jim hrají
je z velké části proko- tě nejspolehlivějším spoLaos, další stát bývalé
munistický, v nejlepším jencem Z á p a d u . Po smrtí francouzské Indočíny, je do r u k o u čínské menpřípadě neutralistický.
preamerického presiden- svědkem nových úspě- šiny, roztroušené po ceBurma, jeden z prv- ta Magsaysaye však ani chů komunistů, kteří by- lé jihovýchodní Asii, a
ních apoštolů zhoubné- jejich spojenectví není li právě přizváni k účas- často h r d é na průmyslový p o k r o k Rudé Číny,
ho neutralismu, je pod tak stoprocentně jisté. ti na koaliční vládě.
silným hospodářským a První potíže se mohou
Kambodža přesedlala (Pokračování na str. 8)
vojenským tlakem Pekinu. Čínské oddíly někoNedávný uprchlík o československých studentech
likrát obsadily část burmského území. V l á d a je
zakřiknutá, slabá a nerozhodná.
V mnohých směrech se situace od roku 1948 vyvinula jinak, než jsme sl
představovali. Příjemným překvapením je pro mnohé komunisticky vychoIndonesie je kapitola vaná mládež, nad kterou byl kdekdo připraven lámat hůL Maďarská resama pro sebe. Komu- voluce a studentské nepokoje v Polsku a v jiných satelitech i v samotném
nisté, financovaní Mosk- Sovětském svazu dokázaly, že je s mládeží pořád ještě nutno počítat. Povou a Pekinem, zazna- dle zpráv nedávných uprchlíků je tomu nejinak v Československu.
Jen asi 15% československé mládeže s režimem souhlasí nebo jej podmenali značné volební poruje.
Jsou to hlavně 'karieristé, kteří vsadiii na komunismus; velmi často
zisky a využívají doved- mají na loyaMtu vliv existenční zájmy.
ně neschopnosti egocentPřepolitisování ve škol- tosí poznat se blíže a pře- ti i o přítomnosti v jiných
rického presidenta Su- ní výchově má za násle- konat vzájemnou nedůvě- částech světa. Léta 1945karna. J s o u jedinou dob- dek, že si studenti záhy ru, kterou všichni ,po pří- 48 žijí v podvědomí mlaře organisovanou politic- vybudují resistenei a ne- chodu na fakultu trpí. dých jako ideál; toto obchuť ke komunismu. Ješ- T v o ř í
se neformální dobí bylo jejich jedinou
kou složkou Indonesie tě před příchodem ná uni- kroužky, ve kterých se zkušeností s demokracií.
a vnitřní chaos jim jde versitu si student vytvoří mluví o problémech, před O první republice se ví
svůj světový názor a svou kterými dnes mladí v velmi málo. Masaryk je
osobní taktiku pro další Československu stojí.
dosud symbolem demoživot a pro boj s režiJedním - a nej důleži- kracie a svobody, ale jePOJIÉTÉN1
mem. Jen poměrně malé tějším - takovým problé- ho spisy se čtou poměrně
domů, bytů, podniků, procento idealistů a indi- mem j é otázka, co dělat- málo. Bližší autoritou je
Work. Comj>ens»tk>ii, ferentních se na univer- Pro mladou inteligenci mládeži Šalda, jehož něaut, povinné ručení,
sitách změní: stanou se z jsou komunismus a režim- které knihy se "vydávajL
nich karieristé anebo ne- ní politika nepřijatelné, iiné je možno si vypůjŽIVOTNI,
úrazové a nemoeenafcč přátelé režimu.
ale organisovaný odpor čit a některé články koodborné provede
Na vysokých školách to je pokládán právě tak za lují v opisech.
Kultura hraje v živo té
R. C. KUGLER
dnes vypadá jako na gym- nemožný. Mnoho mladých
lidí pokládá titoismus za
(Melb.) XL 2411
nasiu: byla. zavaděna po- jedinou cestu k demokra- mladých za Železnou oponou daleko sětší r®Ii
vinná docházka (s třídní- cii. Politické a sociální než na Západě. Má vlřr
mi knihami a se zvon- názory jsou velmi nevy- na politický život, je jedkem)
a studenti jsou roz- hraněné a shodují se té- ním z prostředků odpoRÁDIO děleni do pracovních sku- měř jen v negativních ru proti režimu a zárobodech: odmítání marxis- veň jakousi možností úpin. Týdně ie 38 - 40 ho- mu a komunismu.
niku. Objeví-li s„e článek
din přednášek,
kromě
Politická výčhova o- kritisující režim, Je časoJ. Šuran . tel. B Y 3525
schůzí a manifestací.. Nej- všem nechává své stopy, i pis během několika hodin
Toorak Station
důležitějším
předmětem když nedosáhne očekáva- rozprodán. Západní kultuStěhování, balíky,
ra se těší mimořádnému
je vojenská příprava, ktených výsledků: mladí se zájmu, biografy se západkontrakty, proclívání l
rá zabere 8 hodin týdně
často nedovedou vypros- ními filmy jsou neustále
zvěrolékař, ambulance.
a dělá ze studentů naprostit
z marxistického způso- vyprodané.
24hodinová služba
té antimilitaristy.
Čas
B. G.
bu myšlení, a mají zkresztrávený brannou výcholená představy o minulo»vou však dává ítudentům jedinečnou přiletí-
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Karel Bureš: Setkání pod Jižním křížem, Mladá fronta, Praha 1957

REPORTÁŽ Z OLYMPIÁDY
ANEB KRVAVÝ ZMETEK
Jak ty se díváš, cizince, na Austrálii? Poznals
ji za těch několik dní, ztrávených na tribuně kriketového stadionu?
- Hezká země. Ano, je krásná svými zelenými břehy, svými
nekonečnými loukami, rudými květy a vonnými
plody. J e milování hodná svými prostými, statečnými lidmi. A bude jednou i šťastná.
• Není ještě? Dáváš se ošálit leskem her, masopustním rejem
těchto d n í ? . . . T o je oficiální, cizincům nastavená
tvář k obdivu, nalíčený ú s m ě v . . . Až skončí hry
a hosté odjedou, octnou se tisíce lidí na dlažbě,
bez práce. . . . Tady je to tak: bud' konjunktura,
kdy někteří lidé náhle zbohatnou, anebo pád,
deprese, nezaměstnanost. Klidný, pevný vývoj,
Každému zvědavci zaručujeme, že zbytek reportáže Karla Bureše, redaktora Č T K a účastníka melbournské olympiády, je právě tak realistický, jako dojemný příběh
o
studujícím
dokaři.
Člověk hned viclí, že jde
o objektivní reportáž.
J a k o na příklad: " J e d nu chvíli nebylo jisto,
zda hry v Melbournu
vůbec budou. V říjnu,
měsíc před jejich zahá-

jením, vpadla anglická a
francouzská vojska do
Egypta, prolévajíce krev
národa spějícího k svobodě".
N a p r o t i tomu, jak
svědčí Karel Bureš na
téže stránce, "v zemích
mezi Chebem a Vladivostokem nepomýšleli na
zrušení slova. Myšlenka
olympijských her zvoní
hlasem míru, a proto a ť
je uskutečňována všemi
silami". Z n í to skoro tak,

SLUNCE A

MRAČNA

Václav
Lacina
Ministr byl více než spokojen. Tohle je konečně
jednou závod, plán plní, osazenstvo ochotně pomáhá zemědělskými brigádami, a co je hlavní, nedostatky (kde nejsou nedostatky?) se mi nikdo nesnažil zastřít. Ani nevíte, • chlapi, jak mi to dělá
dobře, když mě nikdo nebalamutí. Vidím přece,
co vidím: když 'mě někdo lakuje a já se musím
tvářit, jako bych tomu věřil, dělám ze 'sebe to,
co ze mne chtějí udělat - je to třeba? To se ví,
že ne, a tady to pochopili. Dobré je to.
— Kdybyste se, soudruhu ministře, obtěžoval na
terasu, podáváme malé občerstvení. Soudružka Žáčková udělala knix, jako kdyby vila patřila ještě
továrníkovi a ona byla u něho komornou.
— Vy tu máte, soudružko, dramatický kroužek?
uhodl ministr.
— Tak jest, Excellence, — a Žáčkova se přehrála
do role vznešené hostitelky. — Doufám, že nebude
komplikací, na služebnictvo není spolehnutí.
— To hrajete takovéhle věci?
— Už dávno ne, soudruhu ministře, já jsem stará
ochotnice..
Nono, pomyslel si ministr, ale protože ho ^nenapadlo nic galantního, aby to zase nebylo otřelé,
jen lehce pokývl a stoupal na terasu.
— To jste prostřeli jen pro tři?
— Ano, pro vašeho sekretáře a pro šoféra.
— Tak to ne, soudružko, to by nám bylo smutno,
přiveďte pár soudružek a -tu - ministr udělal pomlčku, protože marně hledal nezávadnou náhradu za
"hubatou" - tu soudružku z balírny, a toho údržbáře, a samozřejmě vy taky přijďte!
Společnost se sesedla. Ukázalo se, že údržbář je
rovněž z dramatického kroužku, byl tu basista ze
závodního orchestru, nástěnkář - karikaturista, hubatá soudružka z balírny pak se projevila jako ministrova krajanka. Žáčková to organisovala dobře,
i když káva nebyla turecká, moučníky ze závodní
kuchyně (od oběda, ale to nevadí) byly výborné.
Zábava se brzo rozproudila tak, že se basista osmělil a hned tu bylo pivo, údržbáři taky přišlo vhod,
když ani ministr neodmítl.
V bývalé ložnici továrníkově, nyní kanceláři náměstka vedoucího, přešlapoval zatím neklidně inženýr Krbeček. Čekal, až ho pozvou, teď už slyšel
hluk zábavy, smích ministrův, a pořád nic. A nic
už nebude. A přece ta svačina, to byl» jeho idea.

jistota, po které toužíme, neexistuje.
- Jste komunisté? Jsme. Sníme o Austrálii, která bude své bohatství a svou krásu rozdělovat všem. Bojujeme
o ni. N e , nemysli, že je lehké, být komunistou
v této zemi. Práci máš na týden a pak jdeš hledat jinou. Propustí tě, jakmile otevřeš ústa. Komunisté jdou na dlažbu první.
- A potom? Potom jdeš d o přístavu. Nakládat a vykládat
lodi.
Střídat dokaře na noční směny.
Mladá žena něžně hladí tvrdé dlaně svého manžela.
T e n se usmívá:
Aspoň zbývá ve dne čas na studium.
jako by B u d a p e š ť zdemoloval jen hlas míru.
N e že by na melbournské olympiádě samé a na
poměrech v Austrálii nebylo co kritisovat. Spíše
však jsme čekali, že se
dozvíme něco o nástrahách, které kladly "temné živly" z řad čs. uprchlíků čs. mužstvu, než
starou a otřepanou historku o únosu ruské stewardky Paraňukové, která se už dávno šťastně

vdala. Karel Bureš však
vzdor tomu tvrdí, že
"provokatéři
nevydají
svou oběť. S ní by vyšla
na světlo i pravda o hanebném činu".
My temné živly jsme
vyvázli celkem lépe než
někteří ze starousedlíků,
kteří se namáhali s hostěním vděčného návštěvníka Karla Bureše.
Objektivní reportér líčí
osud
vystěhovalce
Steiamanna,
majitele

po celou návštěvu se od ministra nehnuly při obědě seděl proti němu, jenže to nebylo to pravé prostředí. Teď, teď měla přijít jeho chvíle, kdy nebude mít ministr s jedné strany předsedu závodní
rady a s druhé předsedu závodní organisace, před
nimi nelze vylít své srdce. Dobře to bylo odhadnuto:
Toufal má výborovku, Koláček musí na krajskou
správu, budeme mezi sebou, a pak tomu ředitelskému zatopím. Tomu bude zvonit v uchu na krajské
správě! Soudruhu ministře, vaše uznání nás blaží..
Ačkoli závod zdaleka nevyčerpal své možnosti. Soudruh ředitel - neříkám, že by tak docela, ale správný poměr k masám nemá. A mě brzdí v rozvoji.
Tak to dopadá, soudruhu ministře, když ředitel
a náměstek nespolupracují harmonicky. Čí je to
vina, moje ne. J á mám zkušenosti z p r a x e - takhle
nějak je třeba to nanést. Soudruh ředitel, soudruhu
ministře, není dost pružný, je to technik ze staré
školy, kdežto já roám praxi od mašiny, vida, jak
mi soudruzi prospěli, když mě poslali do výroby!
Jenže marná sláva, už to nenanesu. A bylo to dobře
odhadnuto, jen tři židle - koho napadlo, že šofér
půjde s sebou? Žáčkovou nenapadlo, aby honem přinesla čtvrtou židli, pak si jich nanosili. Inženýr Krbeček se zastavil u okna. Jo jo, baví
se, na náměstka vedpucího nevzdechnou. Kdyby to
tak někdo z nich - ale kdepak, ti se baví o všem
možném a hlavní problém nechávají stranou, to
bylo vidět už dopoledne, Hájková si v balírně pustila ňák tu svou mluvnici na špacír, ale aby tomu
dala to vyhrocení, jaké bych potřeboval, to ne.
Inu, s takovýmhle lidským materiálem —.
Z pochmurných úvah ho konečně vyrušilo hlaholné loučení. Uvažoval, zda nemá vyjít a pozdravit
ministra. Radši ne, takhle to vypadá, jako když
jsem zaneprázdněn naléhavými budovatelskými úkoly. Neboť ať se vtípí, že mě neměl tak přejít, kdyby to šlo nějak udělat, aby si toho všiml alespoň
sekretář — .
Pozdě. Dvířka bouchla a auto odjelo. Zhrzený náměstek si dal zavolat údržbáře.
— Soudruhu, soudružce Žáčkové se nedivím, ale
ty — .
— J a k prosím, soudruhu náměstku?
— Ty jsi údržbář, proto máš především myslet na
závod celkem, abych tak řekl celozávodně, ty nechápeš svou funkci — .
—Co jsem zase zvoral?
— J a k to zase, aha, ty si myslíš, že jsem si na
tebe zasedl, ale to se mýlíš, já totiž žádám, od osazenstva, aby mysWo na závod jako na celek, je

Suchý

les

Kamil Bednář
Dnes ani václavku ti nenabídne z hub
Zetlelé žaludy má u kořenu dub . . .
Jen suché zlaté, harašivé listí
má les, jímž vítr haraiivě svistí.
Suchý je les, tak jako neláska je suchá,
ke každé žízni srdce nelítostně hluchá.
Jsme sami v suchém lese, nikde zvěř,
jen s modrým nebem rozmlouvá tu strom i keř.
Až dole u vody zpod keřů červených a zlatých
prohlédne hrstka ocúnů jedovatých.
P o suchém lese krása, v níž je jed.
N e , nechci se jí opíjet!
D o ztvrdlých šípků srazila se krev,
les barvu má jak spící žlutý lev,
a v suchu úmorném jen čeká
na vláhu, jaro, na člověka.

dvou dodávkových taxíků, ve velmi tmavých
barvách:
"Neví, co je biograf,
co je divadlo, koncert.
Nechodí ani ke známým... Olympijské hry?
T a m se vůbec nedostane... Řekněte, je tohle

žívat? Aspoň partičku
k mariáši kdyby měl,
jako míval v Praze.
Ale tady, pánové, mariášové karty vůbec neseženete!'
" J o e Styman ukládá
schilling k
schillingu,
(Pokračování na str. 6)

tady ministr, beseduje a kdo s nim sedí? Éadoví
zaměstnanci, dobrá, vnitropodniková demokracie,
ale kdo nemá chybět? Předseda závodní rady, předseda závodní organisace — .
— Ale oni přece — .
— Vím, co chceš říci. V jejich nepřítomnosti snad
mohli zaskočit místopředsedové, to však není- důležité. Kdo nesměl chybět, bylo vedení závodu, a
já byl tady, já jsem vosk? Proč jsem tam nebyl?
Údržbář nevěděl, co říci. Vlastně věděl, ale má ho
ieště víc dožrat?
— Podívej se, soudruhu, pokračoval náměstek
lehce podebraným hlasem, taková svačina s ministrem, to není jen k a f e a zákusky, to je beseda s
vyšším vedením,, toho se musí využít ve prospěch
závodu, rozříkat si výrobní problémy, a samozřejmě taky orgsnisační, chápeš? J á to neříkám
kvůli své osobě, ačkoli je to divné (chtěl říci od
ministra, ale zarazil se, to by nebylo taktické), divné od vás, když už jsem tam nebyl, měli jste se
chopit iniciativy, probrat veškeré naše bolesti, a
vy zatím o divadle, o muzicírování, to je thema
hovoru s ministrem?
— Vždyť ho to zajímalo!
— Ministr, velectěný soudruhu - a hlas náměstkův se vechvěl do záměrné lahodnasti - je veřejný
činitel, potřebuje být informován. Na to jste nemysleli, a když jste na to nemysleli, tak tam měl
být někdo, kdo na to myslí, co jste si mysleli? Ty
jsi samá legrace, a jak tě ředitel předevčírem sjel,
na to už jsi zapomněl? Tady jsi měl příležitost ukázat, že soudruh ředitel nemá správný poměr k
pracujícímu kolektivu, že vás šokýruje a kunýruje—.
— Soudruhu náměstku, předevčírem se starej takdalece uřek, jenže jsi tam nebyl na diskusi, já mu to
dal, to zaseje bez starosti, já se o svý dovedu vzít.
Arciť na schůzi, ministrovi do toho nic není, to je
takdalece naše domácí záležitost.
Náměstek propustil údržbáře mávnutím ruky a
sedl si ke stolu. Vzal na sebe trpitelskou tvář a
zatroubil lítostivě do kapesníku.
Se stěny se na něho dívala karikatura knížete
Metternicha - předešlý náměstek měl zálibu v roce
osmačtyřicátém. Všemocný kdysi kancléř 'se tvářil
tak kysele^ jako kdyby spolucítil bol náměstkův.
Mlčel. Nemohl přece v téhle situaci opakovat svůj
slavný výrok: "Vladař má právo od Boha poroučeti národům, národové m a j í mlčeti a poslouchat!,
nejvýše p r o š i t í . . . "
Ze sbírky "Pozůstalí".
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/Pokračování/
; "Držte hubu, vy idiote," zvolal br. Vojna, předseda'výkonného Výboru strany,-jejímž jsem byl členem.
•: "iAi' vy jste také blbec," zvolal jsem klidně, ""přátelé, řežte ho!" ....
...
Neřezali ho, pofiěváďž utekl, ale roztrhali "své legitimace. Br. Fresla nazvali tam troubou.- Byl jsem
rád nad těmi projevy důvěry.
Pak mne vyhodili ze strany. Respektive'"já odešel. neboť, když jsem se druhého dne vrátil do redakce Českého slova,' abych zasedl ku plodné práci lokálního referenta,- "ve prospěch společné věci,
kterou jsem tolik miloval, čekali tam direktoři. Tak
čekali kdysi na Martiiiice a Slavatu na Hradčanech.
Á ten, který mne první -chytil za krk, byl pan dr.
Huebschmann. Redakční sluha Š e f m a (všechna čest
tomu dobrému muži, dluhuji mu dodnes osm korun)
otevřel okno a předseda výkonného výboru br.
Vojna s poslancem br. Freslem chytili mne za zadnici a vyhodili mne oknem s druhého patra na kluziště zadiilho traktu paláce Silva Tarouccy. Ještě
jsem slyšel za sebou: " J á ti Ukážu disciplinu ve
straně!" Víc nevím.
Tak jsem vystoupil ze strany národně sociální
a nyní hledám těch 200 zřízenců, kterým jsem slíbil
několik hodin před onou památnou schůzí v Riegrových sadech, že stávka bude určitě, aby si jen vzali
vuřty, že se zítra nejede.
O upřímném přátelství
Nakonec nemůžeme odolat pokušení, abychom
otiskli humoresku "O upřímném přátelství", ve které Hašek sám dokresluje obraz svého života v předválečných letech episodou ze svých toulek s přítelem Z: M. Kudějem po vlastech rakousko-uherských. Tiskneme ji tím ochotněji, že od uveřejněni
ve Zlaté Praze roku 1913 nevyšla tiskem až do
lbňška, kdy byla zařazena do " souboru . "Školní
čítanky". Z. M. Kuděj vystupuje v povídce pod jménem Bili,'pod kterým byl znám, když se vrátil z
Ameriky. Kdo četl jeho svědectví "Ve dvou se
to lépe táhne"; bude konstatovat, že Hašek v této
humoresce ani příliš nepřehání.
Někdo už má v životě takovou slabost, že když
potká známého, zve ho k sobě co nejupřímněji r
prvním návalu jakéhosi, rozněžnění. Vzpomíná při
t£>m na různé maličkosti, jak se na příklad dívali
jednou společně z kavárny, když naproti padl kůň.
Pak se přejde na věci, které sice nedělají zvláštní
čest těm, kteří je prožili, ale poněvadž nejdéle se
uchovají v paměti, přijdou samozřejmě na řadu.
"Pamatuješ, jak jsme se zachovali nepěkně k
slečně Zdeňce?" J e v tom tolik tepla bývalého přátelství, , že všechna darebáctví, které provedli spolu,
defilují před nimi. Uznávají, žé neprovedli opravdu
nic. šlechetného po tu dobu, co se spolu stýkali, a
ten, který zve druhého na návštěvu, počne to vše
najednou odmítat od sebe. a zahánět tvrzením, že

krátce

z

exilu

— Čs. zpěvák
O t a k a r Geistaute a čs. malíř MiKraus vystoupil v hlavní roslav šašek.
roli Wagnerovy
opery — Čs. národní rada ame"Zlato Rýna" v londýnské rická pořádala 15. září
Čs. den. Oslava byla na
Covent Garden.
— Ochotníci v Mobile v lodi "Mayilower II", kteUSA uvedli "Prodanou rá kotví na řece Hudsonu.
nevěstu".
— T. J. Sokol v New — Po přednášce na schůYorku oslaví ve dnech 9. zi řídícího výboru Waa 10. listopadu 1957 90 shingtonské metropolitní
konference obdržel dr. P..
let trvání Jednoty.
— "Free Európe Citizens Zenkl "Čestný klíč k WaService" otevřela v Mni- shingtonu^ Stejné pocty
chově pro exulanty všech se mu dostalo v San
. . .:.
rárodiiostl .kulturní , dům. . Franciscu.
Pořádají' se v něm ..také .— Čs. . .pěvkyně , Eya Lix-ýštávy exilových výtvar- ková mělá 14. září v Chiníků. Jako první vysta- cavu svatbu s' architekvují lotyšská: malířka E. tem Janem Bačou.

teď ovšem je jinak. - Oženil se, má dva chlapce,
a jeho paní bude mít opravdu velkou radost, když
uvidí přítele svého muže z mládí.
Qbyčejně se přitom ujišťuje, že vyprávěl jí., často' o' něm mnoho hezkého. Každý však ví, jak se
doma ženám vypravuje o přátelích. Snažíme se při
icm udělat ze sebe anděly. Své ženě jsem o každém
svém známém říkal, že pije rum. Někdy jsem též
učinil výjimku a říkal jsem, kvůli změně, že ten
a ten m ů j přítel je hotový nemrava.
Při tom jsem chodil po pokoji a dával pozor,
abych neurazil kapsou svého kabátu rohy u podstavce soch, poněvadž jsem tam měl láhev cognacu a v druhé kapse jsem měl psaní od jisté gymrtasistky.
Jest podivuhodné, co si všechno manželky nezapamatují o přátelích svého muže. Šli jsme jednou
se ženou na procházku, a když nás pozdravil mimojdoucí pán, řekla žena, "to je ten, co otrávil
kdysi onu číšnici, s níž měl známost".
"Kdo ti ten nesmysl povídal, miláčku?" otázal
jsem se udiven.
"Tys mně to sám o něm vyprávěl".
Byla z toho hádka, a když jsem říkal, že to není
pravda, pustila se do mne, že prý se takového lotra
;iéště zastávám.
Za těchto známých okolností všesvětových nebylo mně příliš milé, když profesor Gardowski (jméno úmyslně měním, aby se nemusil za sebe stydět)
objevil mne na jedné z cest, které podnikáme s
přítelem Billem po střední Evropě, a ujišťoval, že
o mně velice mnoho
hezkého vyprávěl své ženě
a že jistě bude míti velikou radost, když mne i
mého přítele pozná.
Pak mluvil dál v nepřerušovaných výrazech radosti nad tím nenadálým shledáním, mluvil o tom,
že bude si pokládat za čest, když objevíme se u
něho, a že se to samo sebou rozumí.
Má prý také dva hochy, které až uvidíme, sami
z nich budeme mít radost. Pivo není sice v místě
příliš dobré, ale že můžeme jít hned s ním do jisté
restaurace, kde právě zemřela hostinskému žena.
Ten je nad tím-tak zoufalý, že nemá ani myšlenky,
aby pivo kazil. Celé město že tam dneska bude.
Taková rada jest na cestách neocenitelná. M ů j přítel Gardowski roztál v té maloměstské hospodě ještě víc. Domluvili jsme se, že jednou jsem ho chtěl
v Praze dát vyloučit z jedné pivnice. On si pak
vzpomněl, jak mě tenkrát chtěl uhodit sklenici.
Objevilo se též, že zná přítele Billa z novin a dokonce se s ním kdysi přel u Brejšky kvůli nějaké
planetě. V družném rozhovoru setrvali jsme až daleko přes půlnoc, když náhle přítel Gardowski
počal podivně hovořit o tom, že zapomněl vzkázati domů, že přijdeme, takže není nic připraveno.
Ostatně to nevadí, zde m a j í též pokoje pro cizince
v prvém patře, a pak bude lépe, když vše se předem připraví. Kromě toho jeho manželka již asi
spí, poněvadž ji celý den nebylo zrovna příliš dobře.

(Pokračování se str. 5)
libru k libře. Chce mít a uchytil se jako archidomek v suburbu* aby tekt . . . T a k é on oponemusil platit nekřesťan- v r h u j e těmi, kteří uské peníze za činži ve prchli z Československa
" f l a t h o u s u " . C h v ě j e se p ř e d několika lety. Jsou
o své úspory. Číhá na h l u b o k o p o d jeho spopostavením
ně nepřítel. Bydlí za ro- lečenským
hem a člověk není před a - člověk nikdy nením jist ani den. J e to ví . . . " Ale Karel Bulékař a J o e Styman jej reš nám alespoň připouctivě zdraví. Až J o e mněl i jinou společnost:
"Nezapomeneš hiiěd
onemocní, p ř i j d e doktor
a řekne si deset liber tak na rodinu Kolských,
Baumruza návštěvu.- Nařídí-li n e b o T o n ě u
Stiskne
ti
převoz do nemocnice - kovou .•..
a proč by nenařídil? - pevně pravici a krátce
pak začnou úspory téci se zeptá: • " T a k co dojako prostřelená konev. ma, jste pevni?" •.. PoOperace břicha stojí 100 t o m : " A obranu, hranic
- 200 liber, tedy jeden jste d o b u d o v a l i ? " . . .
až dva krásné měsíční
příjmy, roentgen zubu 10
liber. Sousedka zaplatila za p o r o d v nemocnici 70 liber. N e , pánové,
O
redaktoru
Burev Austrálii neničí nemoc
šovi
se
tu
říkalo,
že je
jen vaše tělo, ale ničí
novás celého se vším, co z komunistických
máte".
vinářů v čs. výpravě nejslušnější a nejchytřejší.
"Setkání p o d Jižním křížem" nesvědčí ani o jedn o m ani o d r u h é m . P o d
hlavičku literatury spadá
Cizina je n ě k d y vel- jen na základě faktu, že
mi krutá. Ostatně p a n se skládá z potištěného
Styman si to zaslouží: papíru. Bureš zřejmě ne"Nechce mít nic spo- rozumí sportu tolik, aby
lečného s lidmi, kteří m o h l popsat olympiádu,
přišli po
osmačtyřicá- ale ani se nenamáhal otém. Přátelí se raději věřit si fakta. "Setkání"
s
Frankem
Milsto- je zmatečné obsahem a
nem . . . ' M r .
Milston duchem je zmetečné.
se chce pochlubit. M r .
Milston je jediným "novým A u s t r a l a n e m " v cecelé zemi, který byl
představen anglické královně . . .
Z P r a h y se m u podařilo u p r c h n o u t
krátce
po vypuknutí války, v
Austrálii změnil jméno
Muehlstein na Milston

Druhá

(Pokračování se str. 6)
do leva orientovaný neutralismus vlivné Indie,
nezkušenost
politických
vůdců, korupce některých režimů (na př. v
( Pokračování příště ) Siamu) a. nízká životní
úroveň.

— V cyklu přednášek, pořádaných Radou pro zahraniční styky v Chicagu, promluvil
dr.
F.
Schwarzenberg o Československu.
— 22-letá čs. herečka Eva
Linková h r a j e hlavní úlohu ve hře "Mon coeur
balance'" v pařížském divadle "Théatre des Arts".
— Čs. pianistka- Vlasta
Bálková koncertovala a
úspěchem v londýnské
Wigmore Hall.
— Bavorský zemský soud
odsoudil dva čs. "uprchlíky" pro ' špionáž ve prospěch ČSR. Fuerbachera
na 1 rok a Prokopa na 10
měsíců. Kromě toho vyšlo najevo, že hlavním
úkolem odsouzených bylo

podávat zprávy o čs.. exulantech a exilových organizacích.
— V Torontu v Kanadě
byl zatčen Bedřich Rouš
pro obvinění 2; vraždy.
Pochází z Plzně..
— 3 katol. kněží byli v
USA povýšeni na preláty:
profesor semináře v St.
Paul J. žižkovský, rektor
semináře Nazareth Hall
J. čeček a f a r á ř z Nové
Prahy C. Popelka.
— Bývalý děkan lékařské
fakulty university státu
Michigan dr. Bedřich Nový zemřel v USA.
— V budově Mezinárodního střediska Carnegieho
institutu v New Yorku
(naproti budově Spoje-

Nejsvětlejším místem
knihy je otrocký překlad
okřídleného australského
zaklení (str. 80) : " O t u žil se, krvavý zmetek!"
Těžko rozhodnout, platí-li to víc o a u t o r o r i
neb výrobku.
Krvavý zmetek se možn á otužil. Karel Bureš se
jen tužil.
jun

fronta
nách, v Burmě a Malajsku a neslučitelnost komunismu se vším, čemu
národy
jihovýchodní
Asie věří.

Jejich činnost paralysuje
částečně' několik
f a k t o r ů : americká hospodářská pomoc, nepříjemná pachuť, kterou za sebou zanechaly komunistické revolty na Filipi-

I tak je však pochybné, najde-li Z á p a d účinnou odpověď proti podvratné infiltraci komunismu. O b r a n n ý pakt pro
jihovýchodní Asii (SEAT O ) není o nic účinnější
než Eisenhowerova doktrína ria Středním východě.
-kw-

ných národů) se konalo
4. zasedání Shromáždění
evropských
porobených
národů. Byl podán přehled dosavadní činností a
projednán obsah memoranda o porušení, výsosthých práv porobených
národů.
— Na schůzi
Sdružení
"Věrni zůstaneme" v Chi-

cagu promluvil plk. O.
Pejša o. federaci polskočeskoslovenské.
— Australian
Elizabeth
Theatre Trust
uvede
"Prodanou
neyěstu" v
Princess Theatre v Melbourne a to: 24., 26., 28.
a 30. říina a na ukončení
sezóny 2. listopadu.
Č/ČS/JL
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Kontinentální prošívané deky, peřiny, polštáře,'
povlaky, těž sypky a damašek (160 cm je 63")
K dostáni pouze u firmy

ROSE

38 Washington Str., BEXLEY, Sydney, N S W .
(Stanice

Rockdale)

Telefon LW 1210
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
E b n e r : 19 Y o r k Str.
N ě m e c : 15 H u n t e r Str.
W y n y a r d Stn-, Sydney
Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3-970
Další závod: 124 King: St., Sydney - City
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýear za poloviční eeau. Vyžádejte si ceník.

PRO E L E G A N C I A K V A L I T U

J. Č Á P - k r e j č í
116 Darlinghurst Rd., KLXGS GROS«, NSW.

DOMOVA

Dopisy

-7SOKOL SYDNEY
cvičí nyní v tělocvičně
Girls High School, Fort
Street, Sydney (po levé
straně silnice na sydneyský most, asi 100 m před
budkami, kde se vybírá
clo) každý čtvrtek! Žactvo 7-8, dorost a členstvo
společně 8-10. Nová tělocvična ie velká a vybavená nářadím.
— '6. září uspořádal Sokol
lSydne|y první šibřiriky,
kterých se zúčastnilo téměř 400 krajanů. Nejlepší
masky byly odměněny
hodnotnými cenami. Půlnoční scéna "U sv.. Matěje" . doplnila dobře ráz
šibřinek.

redakci:

SDRUŽENI LIDI DOBRÉ
VŮLE v Perthu oznamuje
krajanům, že se schůze
konají vždy druhou sobot u v měsíci v příjemně zařízené místnosti YMCA,
Murray St., (vedle obch.
David Jones). Na schůzi
dne 12. října byla vzpomínka na 28. říjen..

JEŠTĚ O SKLIZNI SVOBODNÉ TVORBY
— Jevila-li se p. K. Třešňákovi letošní sklizeň hubená (HD 13/VII. p. r.), nemohu za to, ale jeho
posudek byl vychrtlý. Ledabyle poházených sem
tam několik frází a to bylo všechno. Proti Kratochvílově knize bych měl jen to, že měla být obsažnější, větší. S několika výhradami se mi líbila kniREDAKCI DOŠLO :
ha J. Havelky "Pelyněk", s obrazy bohatě. a sytě
(ne "hubeně") kreslenými, se vším tím zjitřeným,
BULLETIN de l'Amitié
marným a chorobným strachem štvance. Zrovna
Franco - Tchécoslovaque,
tak plná, opravdu plná podnětů je knih« Kolárova,
19, rue Dagorno, Parisi když s mnoha závěry nesouhlasím. Kniha však
12 e, France, No. 1 - 4/
1957. Le- Directeur ressrší přímo na každé stránce novými a novými myšponsable Général E. Faulenkami, dráždí a mnohde zlobí a myslím, že je i
cher.
nespravedlivá. Přesto opakuji, že nevím, zda jsem
četl v exilu knihu podnětnější a bohatší na myšTHE TRADE UNIONIST,
lenky. Co se týče pohádek, no, snad až na nějaké
měsíčník, č. 1- a 2, roc.
dvě, tři, bychom se bez nich obešli. Ale doba sama
1. V.- 10 jazycích (též
je tak nepohádková, neklidná a prázdná, že vykře- U P O Z O R N Ě N I P.
česky) vydává The Trasat z ní opravdovou "pohádku" by vyžadovalo větde Unionists' Advisory
INSERENTÚM!
ších mistrů, než se sešli v té sbírce.... Edice by
Committee
(Industrial
měla pokračovat. Není možno očekávat v jednom
Do vánoc vyjde HD již Groups), 152 Bridge Rd.,
roce sklizeň přehojnou. Autoři, čas i knihy zrají, jen 4 x. (Ku konci roční- Richmond, Vic.
nerodí-'se zralí.
J. K. Perth ku bude jako obvy&le
dvojčíslo). Pamatujte proTAKOVÝ JE ŽIVOT PROSPEKTORA
to včas na -předvánoční P Ř E D P L A T N É ?
— J e tomu více než měsíc, co jsem byl s B. H. inserci.
HD
hledat uranium 250 mil západně od Darwinu. Byla to hrozná cesta. Množství hadů, močály (vesměs se slanou vodou) a při tom všem nedostatek
pitné vody. Oba vozy se vždy několikrát za den
POZOR!
POZOR!
zabořily do měkké země, takže jsme nepřetržitě
Česká
kuchyně
pod
vedením
LojzEta z Moravie
jeden druhého vytahovali. Tráva je tam vysoká,
zelená a hemží se prasaty a krokodýly. Uranium
tam bylo předem letecky zjištěno na několika místech. Měli jsme specielní mapy, vysílačku, scintilo5 Brunswick St., F I T Z R O Y ,
Vic.
metr na uranium, 4 lovecké pušky a filmovou ka(za rohem Victoria Pde., 5 min. od katedrály
meru. Několik mil jsme museli jít pěšky a všechsv. Patricka)
T e l e f o n J A 30 55
na zavazadla nést. Nebylo příjemné plouhat se
travou, kdy nikdo z nás nevěděl, kde m u co ukousObědy i večeře podáváme denně včetně neděle
ne nohu, nebo kdy mu spadne had se stromu na
Vždy v pátek večer výtečně ovocné knedlíky
krk.
Takový je život prospektora. Nikdo v městě neV I. poschodí jsou k disposici klubovní místnosti
může vědět, jak těžko se vydělávají peníze v buší.
srdečně zve
PEPA B L A H O V E C
J. K., Alice Springs

RESTAURACE "PEPI'S"

Prvotřídní kontinentální dámská a pánská obuv
- od £ 3/10/- -

Elizabeth Shoes
tfo. 1, Kings Cross Rd. - KINGS CROSS, SYDNEY
Telefon FA 8054 - a
211 B, Elizabeth St., T & G Buildingr, SYDNEY CITY - telefon BM 3036
Nádhernou dovolenou z trávíte
na australské Rivieře . na "Zlatém pobřeží"
v Qtieenslandu v

SURF RIDERS PRIVATE HOTEL
Main Beach,

Southport,

Qld.

Telefon: Southport 988 a 1239
Vlastní velký bazén se sladkou vodou.
Sprchy a toilety u každého pokoje
Kontin. i australská kuchyně
*
Kabarst
Sezoaa po eelý rok
*
Mírné eeny
Pište česky Beb slovengky
Veškeré licencované práce instalatérské
,
Voda
- plyn
- kanalisace
,
všechny druhy střech, žlabů a okapových rour(
FRANTIŠEK VRBATA instalatér
. Asquith Ave., ROSEBERY, NSW. tel. F F 117322
(volat ráno nebo večer)

PROROCTVÍ OPRAVDU ZÁVAŽNÉ (Pokrač.)
—-Velmi mne udivila malá sečtělost redaktorů vašeho časopisu. Kniha se zmíněným proroctvím (viz.
dopisy HD 20/VII. p. r.) se nazývá "The Third
Eye" (Třetí oko) a byla napsána známým tibetským
spisovatelem Lobsang Rampou. V podtitulku je, že
jde o autobiografii tibetského Lamy. Vydala ji firma Secker & Warburg v Londýně. Po vypočítání
asi osmi svědectví o proroctvích, která se do posledního bodu přesně splnila, cituji doslovný překlad se strany 149 zmíněné knihy: "Můžeme předpovědět, zda se některá osoba uzdraví z nějaké
choroby, či zda si Tomáš vezme Mařenku a budou
šťastni až do smrti, ale to se týká jen jednotlivců. Můžeme vškk také říci, že nezastaví-li Anglie a
Amerika komunismus, započne válka v roce Dřevěného draka, který v tomto cyklu připadá na rok
1964. V tom případě by se pak rozpoutal k e konci
století obrovský ohňostroj k pobavení pozorovatelů z Marsu a Venuše, jsou-li tam vůbec nějací".
Předpokládal bych, že redakce, která si dovoluje
kritisovat všechny státníky světa, by měla být též
obeznámena s kritikou tohoto vzácného, díla, o němž
se pochvalně vyjádřily na př. TIMES" (Literary Supplement), NEW STATESMAN a j.
A. P.. Melb.

Vás

VÝZVA ČESKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA
V MELBOURNE
Prosíme krajany, kteří m a j í vhodné divadelní
knížky nebo opisy divadelních her, aby nám je
laskově zapůjčili, věnovali nebo nabídli ke koupi.
Zprávu prosíme na adresu jednatele: J. Treml,
10 Beaver St., Malvern East, Vie. Děkujeme. Připravujeme další divadelní hru, "Panenské sliby" od Alexandra Fredro.
— Přijmeme nové členy. Prosíme, hlaste se všichni,
kdo máte zájem o čs. divadlo.
České ochotnické divadlo v Melbourne

zve

na

Česká kuchyně
CAFE C A T H A R I N A
naproti Luna Park*
ST. KILDA, YIC.
LA 8596
Kontin. i austr. jídla
podáváme denně od 5.
a. odp. do 1. hod. noční,
v sobotu a v neděli již
od 12 hod. polední de
1. hod. noční.

V ST. M I C H A E L H A L L , B R O U G H A M ST-,

kamkoliv do Evropy

Vyžádejte si náš eeník

D ř í v e závod v Praze X I I .

který pořádá
v neděli dne 27. října 1957

zaüeme za Vás spolehlivě

33. William Str., Melbourne
T e l e f o n MB 3094

srdečně

Radio - Electrical,

(1. stanice za st. Elsternwick) T e l e f o n X M 2542

ODPOLEDNÍ ČAJ

POTRAVINY, TEXTILIE, VLNU, KUŘIVO ATP.

SERVICE

J. P H I L I P

119 G^tdenvale Rd., G A R D E N V A L E , .Vic.

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO.
VMELBOURNE

Vy»oee kvalitní švédské

SWEDISH PRESENI-PARCELS

TELEVISORY, RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY
a elektrotechnické přístroje a potřeby
za hotové neb na splátky d o d á i opraví

*

NORTH
MELBOURNE
Začátek o 4. hod. odpolední
K tanci hraje hudba kapelníka A . T O M A N A
Občerstvení
*
*
Buffet

*

SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth Str. číslo 49, 50, 31, ¡52, 54, 58 a 59
zastávka 19.
ODPOLEDNÍ ČAJE SE BUDOU OPAKOVAT VŽDY POSLEDNÍ
NEDĚLI V MĚSÍCI

T.
OPKŠAI
dříve 207 Victoria Str.
Melbourne, oznamuje, že
se př.esíěhoval c}o Sydney
• kde převzal
holičský závod
v domě 10 a Martin Piace,
SYDNEY - CITY

-8-

HLAS

DOMOVA

14. 10. 1957
PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

J a n o v*s k ý,

w

Mnichov

CSR- Západní Německo v lehké atletice 98: 114 b.

HLEDAJÍ:

Vlad. Reitmajera (dopis v red.), Josefa Votavu
(Geelong?), Jozefa Pokorného z Beluše (1949 v
Murnau), Fedora Bandora z Čejková na Slov. (Kanada?), Bohuše Paula, Zápaďáka z Olomouce,
Frant. Šulce (Skaubryn 1951), Jindřicha Zemánka,
býv. sl. Šimáčkovou z Báňské a hutní v Belgii, t.
č. provdanou na N. Zélandě, Václava - Beera a Jiřího Drápela.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kd»
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
'
HD.

N a olympijském stadionu v Berlíně probíhalo ve dnech 21. - 22. září 4. mezistátní lehkoatletic.
ké utkání Západního Německa s representanty ČSR, ve kterém i tentokráte zvítězili Němci rozdílem 16 bodů.
ZPRÁVY OSOBNÍ
Malý oznamovatel:
Přesto, že němečtí atleti podali dobrý výkon a zařadili se tímto vítězsvím na 3. místo v Evropě
(za SSSR a Polsko), nemuselo ČSR prohrát. O vítězství Německa však rozhodli čs. komunistické
Poplatek za 1 řádku 1/- CIMBÁL JEVÍC Milan s
úřady, které nedaly několika předním atletům výjezdní povolení. Zvlášť byla postrádána neúčast
tuěnoH 1/6.
chotí Libuší roz.. Křížo3 čs. rekordmanů, kteří jsou právě ve vrcholné formě: diskaře Karla Merty (56,68 m ) , výškaKUCHAŘKU, event. k vou oznamují, že se jim
ře Kováře (3 dny před utkáním vytvořil nový čs. rekord výkonem 206 cm), a tyčkaře Štefkovi- zaučení, hledáme. Lehké narodila 25. září t. r. v
če, který letos skočil 4,30 m.
vaření, dobré podmínky. R. W. H. dvojčáta: Věra(Německo) 52.0 vt., 3. Bartoš 43,1 vt., 4. Borsuk Včetně bytu. Možno i s Pavla a Eva-Růžena.
..Výsledky:
dítětem. Manhattan Co- Vytoužené sestry pro Mi100. m: 1. Germar (Německo) 10,3 vt., 2. Hary 55,1 vt.
(Německo) 10,5 vt., 3. Mikluščák 10,8, 4. Janeček 3 km přek: 1. Brlica 8:54,4, 2. Veselý (oba ČSR) ffee Lounge, 2 Longhor- lenu.
8:55,8, 3. Thumm, 4. Blankenhagen (oba Německo), ne Str., Dandenong, Víc., Melbourne, říjen 1957
10,8 vt. (oba ČSR)
200" m: 1.. K a u f m a n n (Německo) 21,4 vt.., 2. Pohl výška: 1. Lánský 2,0 m, 2. Pull 1,96 m, 3. Šev- tel. Dand. 2144.
ZAŘÍZENÝ
(Německo) 21,5 vt., 3. Janeček 21, 6 vt., 4. Jirá- činský (náhradník) 1,90, 4. Baehr (Německo) 190 ČÁSTEČNĚ
L i s t á r n a
cm.
BYT o 3 pokojích a příssek 21,8 vt.
400 m: 1. Haas 46,9 vt., 2.. Poerschke 47,1 vt., (oba dálka: Molzberger (Německo) 7,49 m, 2. Witte (Ně- luš. ve Windsoru (Melb.)
(Německo) 3. Jirásek 47,9 vt., 4. Trousil 48,3 vt. mecko) -7,36 m, 3. Procházka 7,04 m, 4. Kálecký dostanou bezdět. manže- B. P. Leopoldville: Díky
6,87 m.
lé náhradou za úklid 3 za lístek a snad jednou
(oba ČSR)
štafeta 4 x 100 m: 1. Německo 40,4 vt,, 2. ČSR trojskok: 1. Řehák 15,03 m, 2. Strauss (Německo) hod. denně ( | e n a ) . Po- "raport".. - Anon. USA:
14,80 m, 3. Kálecký 14,72 m, Wiener 14,18 m.
drobnosti sdělí I. -Čapko- Díky za balík NY Times,
41,5 vt.
štafeta 4 x 400 m: 1. Německo 3:13 min., 2. ČSR tyč: Krejcar (ČSR) 4 m, 2. Drumm (Německo), 3. vá LB 1311.
Sun. - H. P. Randwick:
Reissmapn, 4. Příhoda.
3:16,9 min.
Překlad a komentář zajíMODERNÍ KOVOVÝ
koule:
1.
Skobla
17,88
m,
2.
Lingnau
(Německo)
800 m: 1. Stracke (Německo) 1:51,3 min. 2. Hanka
mavé, avšak nevešly se.
NÁBYTEK
(ČSR) 1:51,4 min., 3. Schmidt (Německo) 1:51,6 17,45 m, 3. Plíhal (ČSR) 16,95, 4. Urbach (Německo), VRÁTKA A ZÁBRADLÍ Ponech. k event. pozděj.
disk: 1. Čihák (ČSR) 52,10 m, 2. Koppenhoeffer z kujného železa dle Va- použití. Díky. - "Sekret.
min.
1.500 m: 1. Jungwirth (ČSR) 3:41,5 min., 2. Bren- (Německo) 49,34 m, 3-. Klick (Německo) 48,56 m, šich i našich návrhů: J. Dalajlamy". Všechno jsme
ner (Německo) 3:45,4 min., 3. Lawrenz (Německo), 4. Valent (ČSR) 48,21 m.
Saska, 564 Mt, Alexan- spolkli. - T. B., N. T.: Díoštěp: 1. Kellen (Německo) 73,17 m, 2. Perek (ČSR) der Rd.. Ascot Vale., Vic., ky za aviso. Čekáme na
4. Čikel (4:00,9 min. - zklamal).
5 km: 1. Turek, 2. Gráf (oba ČSR časem 14.08,4), 72,15 m, 3. Will (Německo) 69,58 m, 4. Dušátko FU 8483.
reportáž. Hodně zdaru. (ČSR) 67,09 m.
3. Mueller, (Německo), 4. Laufer.
M. S. Mt. Isa: Díky za
10 km: 1.' Zátopek 29:28 min., 2. Schade (Německo) kladivo: 1. Mužíček (ČSR) 59,03 m, 2. Ziermann ZAMĚSTNÁME intel. a noviny a inform. - V.. Š.
poctivé
muže,
kteří
mají
(Německo)
58,
78
m,
3.
Málek
(ČSR)
58,35
m,
4.
29:29,2, 3. Konrád, (Německo) 4. Ulssperger (ČSR).
vlastní auta (utility nebo Campsie: Díky za adresy.
110 m přek: 1. Steines (Německo) 14,4 vt., 2. Stuer- Storch (Německo) 56,24 m.
panel van) při sbírání - J. D. Brisbane: Slíbené
mer (Německo) 14,7 vt., 3. Veselský (ČSR) 15 vt., ČS. LIGA K O P A N É
Přátelská
mezistátní textilních odpadků. V ko- novinky uvítáme. - K. V.
4. Bečvařovský (ČSR) 15,1 vt.
fotbalová utkání: MaďarSydney: zpráva byla již v
400 m přek: 1. Janz (Německo) 51,5 vt., 2. R s c h e r (18. a 19. kolo): Pardu- sko - SSSR 1:2 (v Buda- misi. O podrobnosti volej- č.. 18.. str. 3. - F. K. Higbice - Slovan Bratislava pešti). Bulharsko - Pol- te po prac. době (Melb.)
Win 7046 (Kormos) nebo hett: Přidáváme bod sed2:2, Dukla Praha - Sparta sko 1:1.
mý: nevešlo se.
HD
XM
4354 (Labadi).
2:0, Hradec Králové - Trnava 3:1, Slavie- Ostrava
— Na mistrovství Evropy ve vzpírání v Katovicích 4:2, RH Brno - RH Brazískal Čechoslovák Pšenička ve váze polotěžké stří- tislava 3:2, Kladno - Prebrnou medajli, když vzepřel v olympijském troj- šov 1:1.
NOVOAUSTRALANÉ!
bóji 402,5 kg: (127,5 kg, 120 kg, 155 kg).
Trnava - RH Rrno 2:0,
— V Špindlerově Mlýně se jely Šestidenní moto- Pardubice - Slavie ,1:0,
Máme nejdokonalejší organisaci k zasílání bezcelných dárkových balíků
cyklové závody, kterých se zúčastnilo 246 jezdců, Kladno - Hradec Králové
do Ruska, Polska, Československa, Západního i Východního Německa
ze kterých pouze 97 dojelo. Mezinárodní trofej získal 1:2, Prešov - Ostrava 0:3.
i do ostatních států a jsme jedinou firmou v Austrálii, která Várii může
západoněmecký team, který dojel bez trestných
Tabulku vede Sparta,
nabídnout potraviny, léky, textil a pod. za tak' levné ceny.
bodů. Druhé bylo ČSR se 700 trest, body, třetí Itá- která má z 18 utkání 24
Jako příklad uvádíme, že dodáváme:
lie (1.616 tr. bodů).
bodů; 2. Slovan Bratisla— Světový rekordman na • 1500 m S. Jungwirth va 23; 3. Dukla Praha 23
1 lb cukru za 1/3,
přijal pozvání k několika závodům v Melbourne b., 4. Prešov 21 b.
1 lb pepře za 7/v prosinci t. r.
3 miliony jednotek penicilinu v oleji za 5/5
10 x 1 gr. streptomycinu za 16/6
— V soutěži o Stříbrnou vázu obsadilo 1. místo K V A L I F I K A Č N Í
UTKÁNÍ
100 amer. cigaret za 15/Československo s 205 tr. body před Rumunskem
3 1/2 yardu angl. látky na kostým nebo pán. oblek za £ 3 / 5 / s ;558 t. b. a druhým teamem ČSR (614 t. b.>. 4.
pro mistrovství světa
3 yardy látky na dámský plášť za £ 3/3/-.
SSSR, 5. Polsko, 6. Západní Německo, 7. Finsko, v kopané: Wales - Vý8. Švédsko, 9. Holandsko, 10. Holandsko B.
chodní Německo 4:1, HoNEZAPOMEŇTE!
— V soutěži továrních teamů bylo první družstvo landsko - Rakousko 1:1,
Dřív než objednáte dárkový balík, vyžádejte si náš nový katalog
Jawy, 2. Maico.
Lucembursko - Rakousko
na rok 1957/58.
0:3, Rumunsko - JugoNEWAUSTRAL COMPANY - 19 Pier St., - PERTH - West Australia
slávie 1:1, Čile - Bolivie

- - Ve zkratce - -

DÁRKOVÉ BALÍKY K VÁNOCŮM!

2:1.

MILOŠ FRIEDRICH
majitel
dříve

autodílny
PRAHRAN

(

oznamuje změnu adresy:

i

M. F. - AUTO - SERVICE
oprava aut, karoserií a stříkání vozů
2 BARKLY ST., S T .

KILDA,

VIC.

HLAS

DOMOVA

vychází čtrnáctidenně
Řídí

redakční

kruh

Adresa: Hlas domove.
8 Moorhouse St., Richnuond, E. X, Vie.
Telefon JA 3380 (jen mimo prae. dobu)

(vedle Junction H o t e l u )
Telefon LA 7421
Prodej benzinu od 8 do 18 a o d 20 do 22 hodin

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

KRAJANŮM POSKYTUJI SLEVU:
1 d na galon, pro obchodní vozy 2 d ná galon
benzinu

Odebírají všichni Vaši přátelé
"HLAS
D O M O V A " ?

Předplatné: n« rok s 37/-, na J rokli

