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Umělý satelit a umělá krise
President Eisenhower se ve své řeči, jíž reagoval na existenci ruského
satelita, snažil omezit jeho význam do nevojenské a nepolitické oblasti
vědy.
Ani on však nemůže být tak naivní, aby věřil tomu, co říkal. "Sputník" má politický i vojenský význam a následky jeho nečekaného
zrození na sebe nedaly dlouho čekat.
Rtuť na bafometru studené války klesla náhle hluboko pod bod
mrazu, jakmile komunisté rozpoutali kolem Sýrie novou válku nervů.
Mezi "Sputníkem" a Sýrií je úzká souvislost. Rusové přišli s obviněním Turecka a Spojených států ve chvíli, kdy se svět ještě neměl
čas probrat z respektu k nepopiratelnému úspěchu sovětské vědy.
Využili momentu překvapeni a uhodili znovu
v nejdůležitějším úseku
studené války - na Středním východě.
Krise se rozvíjí
Syrská krise nezačala
na turecko -^syrské hranici. Začala v Moskvě.
Jejím cílem jsou nové
propagačně - politické
zisky na Středním východě a zvýšení tlaku
proti Turecku, tamnímu
nejspolehlivějšímu spojenci Západu. D o určité
míry je také pokračováním staré politiky imperiálního Ruska, která se
odedávna snažila vynutit bezpečnou cestu z Černého do Středozemního
moře.
První známky blížící
se krise byly patrny v
rozhovoru, který měl s
Chruščevem známý americký novinář James Reston. Chruščev v něm
řekl mimo jiné: "Turecko připravuje válku pro-

ti Sýrii a je jisté, že je
¡na tuto dobrodružnou
cestu tlačí Spojené státy".
Krátce na to se vylodily v syrském přístavu
Latakia "proslavené" oddíly plukovníka Nassera, který si v takových
theatrálních
gestech
zvlášť libuje. Krise se
přiostřovala.
Chruščev potom sáhl
k nezvyklému kroku. V
dopisech západním socialistickým stranám opakoval stará obvinění proti

Turecku a Spojeným
státům a hrozil třetí světovou válkou. "Je třeba
si uvědomit", řekl, "že
obě světové války začaly jako omezené vojenské akce. Ve svých začátcích to byly války lokální... " •
Krise vyvrcholila ve
Spojených národech.
Gromyko tam obvinil
Turecko, že hodlá napadnout Sýrii 27. t. m.. Rusové slíbili pomoc Sýrii.
Američané Turecku.
Arabští potentáti vyvíje-

Reorganisace čs. národního

li horečnou činnost, Ibn
Saud nabídl
sporným
stranám služby sprostředkovatele.
V e Spojených národech se mluvilo o utvoření komise, která by
vyšetřila situaci na místě.
Britský ministerský předseda Macmillan se rozhodl k rychlé návštěvě
Washingtonu.
Mezinárodní k r i s e
prvního řádu byla v
plném běhu.
Staré účty
Sověty ji vyvolali téměř z ničeho chytrým
využitím tří okolností:
vlivu, který dnes mají v
Sýrii
prostřednictvím
proso větských
důstojníků, nové prestiže, již
jim vynesl jejich "malý
měsíc" a starých účtů
mezi Sýrií a Tureckem.
(Pokračování na sír. I)

hospodářství

POVĚSTI SE POTVRZUJÍ

N a plenárním zasedání Ú V KSČ konstatoval zběžně první tajemník
Novotný, že "plán výroby je překračován", aby se potom dal do rozboru těžkostí: "Rostoucí schodek v černém uhlí způsobuje pokles zásob,
nepříznivě ovlivňuje výrobu koksu a předzásobení na zimu. Zhoršěné
zásobování válcovaným materiálem a hutními výrobky zpomaluje růst
strojírenské výroby".
Novotný pak oznámil, že dojde stitucích, v nichž v důsledku nové ork "značným přesunům lidí, kteří ganisace dojde k snížení počtu prapracují v různých orgánech a in- covníků".
Pověsti o reorganisaci čs. národního hospodářství ( H D 21. - VII.) byly potvrzeny z nejpovolanějších úst.
O tom, jak bude nově organisované hospodářství vypadat, pověděl více
Viliam Široký:
"Počítáme s tím, že nová organisace
průmyslu bude projednána na zasedání U V naší strany v lednu příštího
roku a uvedena v život od 1. dubna
1958". Široký pak prohlásil, že nový
způsob plánování a financování národních podniků bude použit již při sestavování plánu na rok 1959.
Národní podniky budou prý zařazeny
do dlouhodobých plánů tak, aby si mohly do značné míry samostatně tvořit
Co by mohlo býti v naší nešťastné zemi brutálnější,
vlastní koncepci rozvoje výroby, výnež útlak německý? Český přece: Budou se vydávati
stavby, zavádění nové techniky, tvorby
za ústa a rámě lidu, za jeho plnomocníky, ale právě
reserv, výchovv kvalifikovaných kádrů
to, co budou políčkovat obrněnou pěstí a šlapati okoatd".
vanou botou - právě to bude český národ. V národě
Napříště bude prý také upuštěno od
je však vždycky něco věcnějšího než v jeho skutcích,
"zpevňováni norem". "Mnozí vedoucí
co nemůže být do poslední jiskřičky udupáno a co nepracovníci", svědčí Široký, "si zvykli
. skonává: mravní síly.
(Pokračování na Btr. 2)
Josef Čapek

CESTOU

NECESTOU

"Co očekáváš od lidí, kteří spolu navzájem nemluví, nejsou schopni podat si ruku, navzájem osobně jsou nesnesitelní? Sám jsem očekával, že maďarské události lidmi zatřesou, že uvidíme nějaká
osobní gesta - zapomenutí, odpuštění, usmíření, jak
velká doba ukládala". Vysvědčení, dané těmito řádky vedoucím postavám Rady svobodného Československa, nepochází z pera nepřítele Rady. Napsal je František Klátil v zářijovém dvojčísle
Československých novin, týž František Klátil, který po léta hýřil superlativy na adresu svých přátel (a černí na odpůrce) ve vedení Rady.
Vskutku málo můžeme od nich očekávat. Činnost Rady jako celku však předčila všechny obavy. Podle Klátilova svědectví je vedení Rady osazeno "skalními idealisty". I v nejpovrchnějšíéh
debatách o úkolech, činnosti a methodách Rady
si však klademe otázku: jak dlouho 1 budou tito
"skalní idealisté" (byť i jejich úmysly byly nejčístší) setrvávat na svatém klamu, že představu-,
jí československé exulanty? Fřahtiiék Klátil nadhazuje ve svém článku, že vina ná -neutěšeném
stavu Rady spočívá na těch, kteří se odmítají zúčastnit práce. Byla doba, kdy právě ti "skalní idealisté", kteří dnes představují Radu, se pokusili založit konkurenci způsobem daleko próvokativnějším, než je gesto, d n e š n í c h
odpůrců. Přiznáváme se, že opravdu nevíme, jak okamžité
vyřešit problém ústředního v*dení exilu. To Vřafc
není důvod, proč bychom ai měli nad: osudem exilu zoufat.
Pravda, Rada zklamala Jako celek. Je až s podivem, jak se však někteří její členové jako jednotlivci dovedli prosadit a uplatnit ha prospěch
československé věci ve svých vlastních oborech
a v rámci svých soukromých možností, schopností
a styků. Obyčejný (nikoli "skalní") idealista by
asi řekl, že to je proto, že "veliká doba", "osobní
gesta", "smíření a zapomenutí", po nichž touží František Klátil, obyčejně hepřetrvají desetiletí. Nuže,
zbývá se smířit s myšlenkou, že zatím žijeme v
době, která vůbec není velká a která vůbec nevyžaduje velké činy.
To, čemu se obyčejniě říká s velkou dávkou pompy "cesta k 28 říjnu", začíná vždycky z malých
a všedních začátků. Jedním z konců Rady byly
její počátky, doby chvatného počítání mandátů a
křesel, doby přeludů representace, doby politického velikášství a politické krátkozrakosti. Naše cesta k našemu 28. říjnu, pokud vůbec máme ještě
žaludek pro fráze, je naštěstí založena na solidní
práci jednotlivých skupin lidí a jednotlivců,. jejichž činnost je založena na styku s denními problémy exulantů á na vlastním, neovlivněném úsudku.. Z velké části je také založena na omezených, velmi omezených, ale zato vlastních finančních prostředcích.
Za dobu svého trvání uvařila na příklad taková Kulturní rada ve svém oboru z vody daleko
víc, než všecky dotované "exulantské organisace"
dohromady. Tajemstvím jejích úspěchů je dobrovolnost, pocit zodpovědnosti k československé kultuře, neorganisovanost jejích členů (nikoli' nedostatek organisace), tolerance a v míře převeliké
takt jejích hlavních organisátorů.
Také v rámci působení Výboru pro svobodnou
Evropu sdružilo se několik aktivních skupin exulantů, jejichž vliv je založen na solidní pracovní základně.
Měsíčník Československý přehled tlumočí jejich
hlasy prostě, důrazně a s vkusem.. Totéž platí i
o kontroversní publikaci jiné skupiny, revui Svědectví. Pracovníci kolem Zahraničního ústavu a
Tribuny, představitelé inteligentního katolicismu v
Novém životě, renesanční skupina kanadských spolkových pracovníků, jejímž nejvýmluvnějším řečníkem je Pavel Javor,, jednotliví publicisté od Odložilíka přes Ripku, Táborského až k Pavlu Bartoňovi, ti všichni dokazují prakticky a denně, že
je naděje v exilu a že nechybí lidé, ochotní obětovat ledacos.
Stalo se zvykem žádat jednotné vedení exilu.
Za daných okolností je to požadavek * nemožný.
Rada svobodného Československa selhala hlavně
proto, že byla postavena ha minulosti. Práce nových skupin, vyrostlých v exilu, je zaměřena do
budoucnosti. Ještě je chudák ještě není dostatečně
zorganisována. Věříme, že přijde čas, kdy to bude možno uskutečnit.
Cesta k 28. říjnu nebyla prošlapána jen bagančatami legií a diplomacií Masaryka a Beneše. Byla z velké části připravena na stránkách Herbenova Času a pathetickými verši Viktora Dýka.
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NĚMECKO PŘERUŠILO
DIPLOMATICKÉ STYKY S JUGOSLÁVIÍ
Tito uznal východoněmeckou vládu

- Ctmjščevova schůzka s Titem v Rumunsku se teprve teď jasněji projevuje. O čem sě tenkrát dohodli, je ještě teď těžko odhadnout, ale
k několika pravděpodobným závěrům se dá dojit poměrně snadno.
Tito se v Rumunsku nevzdal svého samostatného postavení, ale v zápase uvnitř Kremlu slíbil podporovat Chruščeva, v němž vidí jedinou
alternativu holého stalinismu. S největší pravděpodobností se také zavázal podporovat jeho zahraniční politiku, alespoň v těch bodech, které
považuje za důležité pro vedení studené války.
Bělehradská schůzka ;s Gomulkou ukázala, že chce Tito skutečně splnit,
có slíbil.; Závěrečné prohlášení sledovalo otrocky všechny sovětské směrnice. Otázka sjednocení Německa nebyla výjimkou. Dj-žela se kremelského;-receptu, že k němu může dojít jenom přímýrj jednáním obou
vlád. ;.,
.
,
' To představovalo - ur- Přes veškerou
s n a h u jugoslávský přklad.
čitou. žmériu . stanoviska; však dosud východoněAdenauerova vláda,
Jugoslávie, která - zatím meckou vládu uznávalo která clíce přirozeně dalVýchodní Německo ne- jenom 11, států, vesměs ším uznáním; zabránit zá
užiiávala, "a -'napovídalo" Členové komunistického každou cenu, jednala
uz věcř příští.
-•
bloku-.
rychle. . Západóněmecký
* Uznání
Východoněmecká loutková vláda h r a j e významnou rolí v moskevských záměrech. Jenom
j e j í m prostřednictvím
může Kreml zasahovat
do osudu Německa, nejsilněljšiho státu kontinentální Evropy a jenom
s- její pomocí je isolaee
neklidného Polska od
svobodného světa úplná.
Východní Německo je
také. nejsiltíějšt kremelskou kartou pro nějaké
budoucí narovnání v Evropě. Z a sjednocení Německa by byl Z á p a d jistě ochoten platit značnými koncesemi, k nimž
by ho asi nic jiného nepřimělo.
„

Jugoslávie je první t.
zy. neutrální stát, který
se odhodlal k uznání východoněmeckých komunistů. V Kremlu teď jistě doufají, že se najdou
další neutrálové, hlavně
v afró - asijském bloku,
kteří budou následovat

Naše rovy
ČESKÝCH

Adenauerovo Německo je spolehlivý spojenec Z á p a d u a je to spojenec, jehož vliv j e cítit i ve Washingtonu.
Jeho přerušení diplomatických styků' s Titem
může mít značný vliv na
vztah Spojených států a
celého západního světa
k Jugoslávii;,
Americké ministerstvo
zahraničí již oznámilo, že
se Eisenhowerova vláda
bude znovu zabývat otázkou hospodářské a
vojenské pomoci Jugoslávii.
Sovětský svaz reagoval
prostřednictvím
svého
bělehradského vyslance
a slíbil nahradit jakou-

MLÝNU

Prášek byl neohrožený, sebevědomý representant národního rolnictva, muž velikého politického rozhledu a nadaný řečník. Asi rok
býl prvním ministrem - krajanem strany v Rakousku a tak. se stal známým v cizině. Proto
ty jeho radikální projevy proti Rakousku za
prvé světové války byly v tisku komentovány
a pomohly čs. zaJhraniční akci v nejkritičtější
době, když Prášek, zase jako jediný poslanec
strany, odmítl podepsati nedůstojné kompromisní prohlášení "Českého svazu roku 1917.
Strana sé od počátku hlásila k státoprávnímu
radikalismu Palackého a usilovala o přetvoření Rakouská vé federaci historických států.
Když ale za války se národ zradikalisoval proti
Rakousku a požadoval zcela samostatný stát,
šel Prášek s lidem a skoncoval s kompromisy.
Jan Mařek v článku "K. Prášek proti T.G.M.
a memo Dr. Vondráka", Bohemia č. 72, Kolín nad Rýnem......

větskou základnu. Proto soustředilo část své
armády na syrské hranici, kde opravdu došlo
ke krátké přestřelce bez
obětí na životech.
Ale ruští i syrští komunisté měli pro vyvolání krise ještě další důvod. Severní Sýrie a
město Aleppo jsou ohnisko syrského antikomunismu, a každý případný puč proti prokomunistické vládě v Damašku by musil vyjít ze
severu. Syrský rozhlas
oznámil, že byly obyvatelstvu Aleppa rozdány
zbraně pro případ tureckého útoku.. Není pochyb, že byly rozdány
do "patřičných" rukou.
Polnice k ústupu
Nynější krise osvětluje částečně zvláštní charakter nedávného armádního puče v Damašku.
Všechny předpoklady úplného převzetí moci byly tenkrát splněny, ale
Sověty přesto ponechaly Sýrii tvář samostatného, státu. Jak se ukazuje,
Sýrie je jim v nynějším
stavu • užitečnější než jako oficielní satelit. Sovětskému svazu totiž nejde -jenom o Sýrii. J d e
mu o celý Střední, východ, a komunistická
Sýrie by mohla před-

POVĚSTI SE POTVRZUJÍ
(Pokračování se str. 1 ) ně."
Tato sdružení budou
na takový postoj, že je- zbudována na "chozrazjich úkolem je přede- čotní" základně a v souvším bojovat za nízký ladu s požadavkem nejplán, a by ho mohli bez- přísnější hospodárnosti.
pečně splnit a bez velké
V rámci celé této renámahy překročit". Aby organisace budou také
byly národní podniky zrušeny všechny hlavní
zainteresovány na pře- správy národních podnikračování plánu, nebude ků při příslušných miuž. příslušné ministerstvo ,nisterstvech. Tím se upřezkoumávat a zvyšovat volní značná část minispracovní normy, splní-li terského personálu pro
národní podnik výrobní výrobní účely.
plán předčasně.
. Vcelku žádali jak NoNamísto přebujelého votný tak Široký úsporadministrativního apará- nost a výkonnost. J e u
tu . budou
"vytvořena boha, jak to chtějí .sposdružení podniků, která jit s jiným požadavkem,
by obstarávala takové který vyslovilo Rudé práčinnosti a úkoly, které vo: stranickost předeje pro podniky a celé vším při obsazování vůdnárodní hospodářství vý- čích míst v hospodářství.
hodné obstarávat společjes

koliv ztrátu vzniklou jugoslávským uznáním Východního Německa.
Západní přátelé Jugoslávie budou jistě namítat, že by přerušení
americké pomoci zahnalo
Jugoslávii zpět do moskevské náruče. Ale byla vůbec kdy jugoslávská
roztržka s Kremlem něčasně vyplašit další oběčím skutečným? Dalo se
ti.
vůbec kdy doufat, v jeAustralský ministerský
předseda R. G. Menziés
přišel právě s návrhem
pro Střední východ, který říká prakticky totéž,
co nedávno vyvolával
A. Bevan: bez dohody se 13.10. Ve Východním NěSovětským svazem to ne- mecku byly vydány nové
bankovky. Tato "měnová
půjde.
reforma" má za účel znePolnice zazněla k ústuhodnotit bankovky, ktepu. A zazněla v prostoru,
ré jsou v majetku "milijehož strategický význam
taristů a monopolistů" v
nelze docenit a jehož
Západním Německu.
úplná ztráta by zname- — Egyptské oddíly přistánala hospodářské, podlo- ly v syrském přístavu
mení celé západní Evro- Latakia. Mají posílit syrskou armádu.
py a Anglie.
15.10. Chruščev poslal
Menzies je vyhraněný sedmi socialistickým straantikomunista a velký nám v západní Evropě dopřítel Ameriky. Jeho ná- pis, ve kterém varuje, že
zor je zdůvodněn. Je konflikt na Středním Výnepřímým důsledkem fi- chodě by mohl .vést k nové světové_válce.
aska americké politiky 16. ÍÓ. Malajští. komunisna Středním východě, tičtí teroristé odmítli výzkteré začalo britským vu vlády, aby se vzdali,
vyklizením Suezu (pod ale jsou ochotni vyjednávat.
americkým- tlakem)
a — Sovětský svaz předlokončí
Eisenhowerovou žil Spojeným národům
doktrínou.
notu, ve které se žádá,
Komunistická drzost v aby SN zabránily tureckoamerickému . útoků na SýSýrii je v kontextu cel- rii, který se prý připrakové světové situace je- vuje koncem tohoto měnom výrazem nového síce (po tureckých volruského pocitu rovnocen- bách 27.. října).
nosti, ne-li nadřazenosti. 17.10. Ismael Chundrigar
Původcem toho pocitu byl pověřen sestavením
je umělý satelit 'Sput- nové pákistánské vlády.
ník", jehož politickou —Jordánský král Hussein
váhu, pocítí západní svět prohlásil, že Jordán bude pomáhat Sýrii, jestliještě mnohokrát.
že bude napadena.
-kw18.16. Vláda, kterou sestavil konse-rvativní vůdce Pinay, neprošla fran-

Umělý satelit a umělá krise

( Pokračování' se str. 1 )
Syřané nikdy nezapomněli na dobu turecké nadvlády a jejich nechuť k severnímu sousedu je starého data.
Olej do ohně pťilévá
touha po Iskenderunu,
který Sýrie musila odstoupit Turecku v r.
J e proto přirozené, že 1939.
Turecko hledí na Sýse Chruščev snaží výchos nedůvěrou, protože
doněmecký režim posíLit rii
v ní vidí potenciální sovšemi možnými způsoby.

Z

ministr zahraničních věcí von Brentano si zavolal tři dny po Titově
u z n á n í jugoslávského
vyslance v Bonnu a sdělil mu stroze: "Styky
mezi Německem a Jugoslávií byl přerušeny úplně přerušeny!"

Jugoslávci
odsoudili
bonnské gesto jako nepřátelský čin, protože
vědí, že jim může přijít
draho.
Možné následky

28. 10. 1957

jí trvalý ráz?
Odnětí americké . pomoci Jugoslávii nemůže
udělat nic. jiného, než
že se z neoficelního. sovětsko - jugoslávského
spojenectví stane spojenectví oficielní a že si
aktivní spojenec Sovětského svazu ve studené
válce přestane konečně
říkat "neutrál'.
-•n-

ZE DNE NA DEN

couzským parlamentem. . 19.10.
Západoněmecká
vláda přerušila diplomatické styky s Titovou Jugoslávií, která uznala východoněmecký režim.
— V Egyptu skončil proces proti skupině, která
byla obžalována, že se
chystala svrhnout Nassera
a' vysvobodit bývalého
presidenta Neguiba.' Ve-'
doučí skupiny byl odsouzen k doživotnímu žaláři.
22.10. Valné shromáždění SN přerušilo debatu o
situaci na syrsko - tureckých hranicích, aby umožnilo arabskému králi Saudovi jednat s oběma stranami. Turecko
Saudovu nabídku zprostředkování přijalo, ale Sýrie jej požádala, aby ji
odvolal (jednání s Tureckem by znamenalo, že by
SSSR a Sýrie nemohly
u Spojených národů prohlásit ' Turecko za agresora) .
23.10. Američanům se podařilo vystřelit s balonové základny raketu- do
výše 1000 - 4000 mil. 25.10. Ve. Washingtonu
dokončila třídenní konference presidenta Eisenhowera s britskýin ministerským předsedou MácMillanem, - jejímž, hlavním
účelem" bylo navázat bližší spolupráci na poli vědeckém.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— V Černínském paláci
pořádal recepci na počest
Dae čs. armády ministr
národní obrany genérálplokovmk Bohumír Lomský. Recepce se účastnili
ministři Barák, Dolanský,
Kopecký. Jankovcová a
Šimůnek, tajemník ŮV
KSČ Koehler a zástupci
diplomatického sboru.
— Antonín Zápotocký udělil za zásluhu při budování
čs.
zdravotnictví
S á d práce řediteli Výzkumného ústavu v Praze prof. dr. Karlu Přerovskému a řediteli Ústavu hygieny nráce a chorob z povolání proí. dr.
Jaroslavu
Teissingerovi.
Vyznamenání
předával
ministr zdravotnictví Josef Plojhar.
— V prvním týdnu měsíce října přihodilo se na
území ČSR 33 vážných
dopravních nehod. Zabito
bylo 28 osob, 27 bylo
zraněno těžce a 26 lehce.
Příčiny:
"nepřiměřená
rychlost, neopatrné předjíždění a podnapilost řidičů".
— Na rohu Václavského
náměstí a Jindřišské ulice v Praze bylo slavnostně otevřeno polské kulturní středisko. Otevření se účastnili: ministr
spravedlnosti dr. V. Škoda, první náměstek ministra zahraničních věcí
dr. A. Gregor, náměstek
ministra školství dr. K.
Bedrna. Polskou delegaci
vedl ministr kultury Kurylúk.
— Státní úřad statistický
vydal zprávu o nákladu
denních listů v ČSR. Ru-

dé právo se tiskne v 715.
000 výtiscích, Práce v
230.000, Mladá Fronta v
150.000, Svobodné slovo
a Lidová demokracie v
122.000, Večerní Praha v
80.000, ostravská Nová
svoboda v 70.000 a brněnská Rovnost v 55.000 výtiscích.
— Na 44. pařížském autosalonu vystavuje čs. exposice Škodu 440 a Tatru
603.
— V barokním
zámku
Žďáru nad Sázavou bylo otevřeno Museum knihy, kde budou soustředěná památky literárně historické. Prozatím zachycuje museum grafický
vývoj knihy a její uměleckou úpravu až do 19.
Století.
— N. p. Tesla v H l o u b i
tlně vyrobil dlouhovlnný
rozhlasový vysílač pro
Varšavu.
— V prvé polovině října
byla znovu zahájena přímá letecká linka mezi
Prahou a Londýnem, jež
byla přerušena roku 1951.
Na trati budou létat čs.
letadla sovětského typu
Iljušin a Viscounty společnosti British European
Airways.
— V domě vědeckých
pracovníků v Liblicích
byla zahájena konference
o dopravě ve městech.
Na konferenci mají být
projednány možnosti zahájení výstavby podzemní dráhy v Praze.
— Po Hradci Králové budou mít i v Plzni nové
planetarium v místnosti
bývalé kaple střední ško-

OMEZENÍ ZÁSILEK DO ČSR
P o zřízení dárkové organisace Tuzex n. p.
( H D 15-VII.) přikročila komunistická vláda
k vyřízení nepohodlné konkurence ze zahraničí. Od 1. ledna 1958 bude omezen dovoz
dárkových balíčků z ciziny a budou podstatně
zvýšena cla.
Londýnský Čechoslovák z 11. října přináší o tom tyto podrobnosti: "Dosud bylo možno obdržet do roka 6 zásilek za snížené celní
sazby. Toto se nyní omezuje na 3 dárkové zásilky (balíkové nebo listovní), při čemž se celní poplatky podstatně zvyšují
Přiměřená
množství pro téhož příjemce v jednotlivé zásilce jsou tato: káva 1 kg, čaj } kg, 200 cigaret, 200 g tabáků, 1 kg kakaa, 1 kg čokolády,
1 kg Nescafé, \ kg žvýkací gumy, 750 g vlněné příze, pláště 1 kus (nebo látka, potřebná
k zhotovení 1 pláště nebo jedněch šatů), 6
m nylonu, po 1 kuse: halenky, prádlo, punčochy, šátky, ubrusy, hodinky. Clo bude od 1.
1. 1958 toto: káva, čaj, koření, Nescafé 50
Kčs za 1 kg (150 Kčs při dalších zásilkách
nebo při překročení množství), kakao, čokoláda, žvýkací guma 40 Kčs (80), tabák 200
Kčs (400), vlněné tkaniny, vlněné pletené zboží, vlněné šatstvo 400 (600) Kčs za 1 kg, nylonové tkaniny, šatstvo, prádlo 300 Kčs (500)
za 1 kg, nylonové punčochy 15 Kčs (40) aa
pár".
Zvýšeným clům podléhají všechny druhy
zboží, zasílaného do ČSR v dárkových balíčcích. Glo se vyměřuje ve výši 20 - 90 % maloobchodní ceny na československém trhu«
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ly v Nádražní třídě. K
planetariu bude patřit i
přednášková hala.
— Podzimní premiéry nových čs. filmů: Černý
prapor režiséra V. Čecha
(o cizinecké legii), veselohra V. Brodského Mezi
nebem a zemí, film z nemocničního prostředí štěňata (režie I. Novák),
Tři přání režisérské dvojice Kadár - Klos a povídkový čtyřlístek Touha
(režie V. Jasný).
— Ministr školství a kultury dr. Fr. Kahuda byl
na zájezdu v Italů, kde
jednal o výměně umělců,
vědců a "vůbec o všestranném rozšíření kulturních styků".
— 350. výročí svého založení slavilo město Vejprty (městské privilegium
dostaly 1607). Dnes je ve
Vejpřtech 66 továren.
— V Delhi byla podepsána nová čs. - indická obchodní dohoda, jíž se prý
podstatně zvýší obchodní
styky mezi oběma zeměmi,
— Tříletá obchodní dohoda byla uzavřena 8 Islandem. Island doveze do
ČSR ryby a rybí olej,
ČSR dodá textil, stroje,
válený materiál, auta a
obuv.
— V letní sezoně navštívilo ČSR 71.000 návštěvníků ze zahraničí. Z ČSR
vyjelo do ciziny 73.000
občanů. Napřesrok pojede prý do ciziny 100.000
čs. občanů.
— V obci Svidníku pod
Duklou byl položen základní kámen nového závodu Oděvní závody kapitána
Jana
Nálepky.
S l a v n o s t i se účastnil
předseda Sboru pověřenců
Strechaj,
místopředseda
Slovenské národní rady
Déneš, pověřenec spotřebního průmyslu Hrušovský
a sovětský konsul v Bratislavě Gazarev. Výstavba
závodu bude dokončena
v roce 1960.
— Do konce tohoto roku
bude v provozu na 90
prodejen potravinářského
průmyslu se samoobsluhou. Prvně jsou tyto prodejny zaváděny v Hradci
Králové. Do konce roku
1960 jich má být po celé
republice přes tisíc.
— Příděly uhlí budou i
letos v zimě přidělovány
podle velikosti bytů. Na
domácnost připadne asi
12 - 15 metrických centů
na celou zimu,
— Ze Severního Vietnamu přiletěla do ČSR delegace indočínských katolíků. Uvítali ji na ruzyňském letišti "lidovci"
Plojhar, Gemrot, Petera
a Brodský.
— Na cestě ze Sovětského svazu se zastavil v
Praze britský poslanec E.
J. Davies.
— Mezi Sovětským svazem a ČSR byla uzavřena
dohoda o úpravě státního
občanství. Osoby, které
mají obojí občanství, se
musí do roka rozhodnout,
které si chtějí ponechat.
. J- K./Č

KOLA

SE

ROZTOČILA

Ze soudní

síně

N o v o u ofensivu proti špionům "amerických rozvědek" zahájilo začátkem října Rudé právo: "Na území ČSR byl v poslední době likvidován
vetší počet skupin, řízených zpravodajskými centrálami U S A a některých dalších kapitalistických zemí. Všichni zatčení byli usvědčeni z vyzve,
dačské a jiné protistátní činnosti. N a základě výpovědí zatčených agentů
a jejich spolupracovníků byla získána nová fakta o záměrech nepřátelských rozvědek. Pod kontrolu čs. státní bezpečnosti se tak dostaly ně.
které další sítě, jejichž činnost je sledována".
Korunním svědkem v
tomto cirkusovém podniku je slovenský separatista Josef Vicen, o jehož zatčení jsme referovali v minulém čísle. Vicen byl prý členem podzemní organisace Bílá
legie, spolupracovníkem
mnichovské stanice Svobodné Evropy a když
měl volno, zorganisoval
maďarské povstání. N a
jeho udání byla zatčena'
řada osob, mezi nimi i
dva hráči bývalé Š. K.
Bratislavy
Benedikovíč
a Tegelhof.

Prešov
Dobrovolně se prý přihlásil •technický úředník
Rudolf Be- (jméno nebylo uveřejněno) z Prešova, který s Vicenem
spolupracoval. Vztahují
se prý na něho zákonná
ustanovení Q "účinné lítosti".

Praha
V téže době býla v
Praze souzena skupina
českých "amerických agentů". Velitelem této
skupiny se prý stal Ludvík Krutský, agent z
"mnichovské centrály".
Jeho pomocníky byli
pražští hoteliéři Vilém
Vilím a Václav Sova a
majitelka vinárny Klára
Krutská.
Krutský se prý také
dopustil vraždy na A.
Janečkovi z Přibyslavi,
kterého se zbavil "otrávenou cigaretou". Vilím, Sova a Krutská byli
odsouzeni k trestům na
svobodě ve výši 7-15 let.
Lidové soudy odsuzovaly také "škůdce národního hospodářství". Nelze otisknout víc než
stručný výčet jmen:

šek Koudelka 5 let ža- ku, 50.000 Kčs pokuty),
láře.
J. Hubinský (rok a 20.
000 Kčs pokuty), F. ČerBratislava
noček (8 měsíců a 20.000
V Bratislavě byla sou- Kčs) a dalších 11 spoluzena skupina kolem ing. obžalovaných.
Julia Trnovce ze zeměJesenné
dělského družstva Čuňovo. D o případu byli
V Jesenném na ;Sezapleteni
autodopravci milsku- byl odsouzeli bý.
V. Doskoč, A. Jedlička, valý továrník J. BachI. Juráš a M. Juráš, ú- tík na 9 let, protož«
četní JRD Jurišta a ve- schovával velké množství
doucí oddělení n. p. Těž- zlatých dukátů. S htm
ba štěrku a písku Voj- byli odsouzeni k podmítěch Chriaštěl. Skupina nečným trestům: E. Sedprý okradla stát o víc lák, B. Knop a L. Patka.
jak půl milionu.
Těsně před uzávěrkou
došly další zprávy o zatBrno
čení "podvratných živŠmelin s kožkami se lů":
dopouštěl Ervín Korda
Polná
a jeho spoluvinníci Klementýna Košíková, Jan
V Polné byl zatcerí F.
Kámen z Prahy, vedou- Dočekal, který prý pocí sběrač Křešťák a ná- skytl skrýš americkému
kupčí Bednář. Zatím co agentovi L. Cihlářovi.
Korda a spol. čekali na Ten prý "ve spolupráci s
proces, byl odsouzen k jiným agentem se dopus7 letům jejich "obchod- til dvojnásobné vraždy
ní" společník Kokeš z na Přerovsku".
podniku Sběrné guroviLehnice
ny.
Zase dobrovolně se
Bratislava
přihlásil vedoucí lékař
V Bratislavě byli od- nemocnice v Lehniciach
souzeni dva obchodníci (okres Šamorín) dr. Štes vínem, kteří nakupova- fan Miklušák, který se
li víno na černo od druž- přiznal, že v "létech 1949
stevníků. Dr. Ludovít - 1950 byl ve styku s
Trenčianský
dostal
9 agentem CIC Josefem
let, Vojtěch Hryc 5 let. Vrábelem a řídícím orgánem ve Vídni dr. Jos.
Žilina
Mikulou".
A tak jedinými norV Žilině byl odsouzen
pro "sabotážni činnost" málními odsouzenci v
při výstavbě automatic- tomto měsíci asi byli hoké linky na výrobu žá- kejisté Slovana Bratislarovek Viliam Moric na va, kteří se poprali při
8 let vězení. Moricovy zápasu se Spartakem Sosabotáže prý stály zná- kolovo (Pospíšil 1 rok,
rodněný průmysl přes Haak, Horský a Šiml 3
měsíce, všichni podmípůl milionu korun.
nečně)
a Jiří Menšík z
Nitra
Prahy, který prznil děti,
Za kšeftováni s auty za což byl odsouzen k
byli odsouzeni v Nitře 25 letům žaláře.
M. Pavlech (2 a půl roJ. K.

České Budějovice
V Českých Budějovicích byla odsouzena skupina
25
zaměstnanců
masného průmyslu. Čestmír Kalina, skladník z
mrazíren, dostal 7 let,
vedoucí skladové čety
Roman Sýkora 6 let a
ředitel mrazíren Franti-

TELEVISORY, RADIA, LEDNIČKY, PRACKY
a elektrotechnické přístroje a potřeby
za hotové neb na splátky dodá i opraví
J. P H I L I P
Radio - Electrical,
119 Gardenvaíe R d , GARDENVALE. Vic.
(1. stanice za st. Elsternwick) Telefon X M 2542
Dříve závod v Praze XII.

HLAS
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"Žádná jiná revoluce neslíbila tak mnoho a nedokázala tak málo"

JEŠTĚ

O

MAORECH

Zpráva z cesty kolem světa

DŽILAS O KOMUNISMU

Člověk může kritisovat nejlepšího přítele a zůstat jeho přítelem. Ale
přátelství končí ve chvíli, kdy začne kritisovat jeho ženu. Ta žena se o
to postará. Tenhle "zákon" přátelství platí i v komunismu.
Černohorec Džilas byl komunista jak se patří. Jenom sám Tito a snad
ještě Kardelj stáli výše v hierarchii jugoslávských komunistů. Společně
bojovali proti německým okupantům a Mihajlovičovým četníkům, společně udělali z Jugoslávie komunistický stát a společně porušili jednolitost komunistického bloku.
Džilas se od svých kamarádů lišil jenom tím, že viděl věci, které oni
Do dnešního dne žijí v předměstí Rotorua^ ve neviděli, pro klapky komunistického dogmatismu a že za sebe nenechal
Whakarewarewa, obyvatelé skoro stejným způsobem; jáko jejich předkové ve čtrnáctém století. úplně myslet ani Marxe ani Lenina.
Viděl jsem na příklad ženu, jak chyceného pstruha
Stykem se západními ním s faktickým vývo- hradil velkou, malé neze sousedního potoka zabalila do velikého listu a socialisty rostly jeho po- jem komunistického svě- svobody velkým terorem.
za, několik minut vytáhla krásně vařeného z vody.
Skrytá občanská válka
ÍSTebo jsem viděl vařit rýži v ponořeném upleteném chybnosti a Džilas je za- ta.
košíku, zavěšeném na provázku. Kusy masa va- čal hlasitě projevovat.
" N o v á třída" nenechá- mezi vládou a lidem zařily Maorky v dřevěných bedýnkách v páře, vy- Řada kritických článků vá jediný kámen neobrá- čala a moc se stala podcházející ze země přímo před vchodem do chatrče. prošla pro staré zásluhy;
statou komunismu, proJiné ..věci, které právě potřebovaly uvařit, dávaly bez pohromy. Prvním cen. Ukazuje, proč ko- tože bez ní by přestal
munismus musí být, jaďo plátěných pytlíků.. Jinde mladá matka položila
láhev s" mlékem, do otvoru v- zemi a během 2 - 3 krokem do záhuby byl ký je, proč v něm svo- existovat. Lid by jeho
irMůt suchá pára, kterou
nebylo- vidět, mléko článek, v němž kritisoval boda nemůže existovat, představitele roztrhal na
žálířálá, a děcko sé : dó ňěfió s chutí pustilo. Maor- snobské chování žen kokusy.
ské-ženy; nepotřebují kamna á n í ; p r a č k y a nevadí munistiských pohlavárů. proč musí. přinášet bídu
Chruščev nepochybně
a strádání, proč jeho
jim, je-li právě proud na příděl či je-li elektrické
Přátelství bylo u konce, hospodářství
vedení přerušeno,
n e m ů ž e zamýšlel určité uvolnění
••-"<••
*
Džilas přišel o své funkfungovat a proč je moc absolutní moci státu, stejce.
Za prohlídky inaorské vesnice jsem také viděl z
a touha po ní samou ně jako Maocetun v Číjedné chaty vyjít starší ženu. Několik metrů od
ně, Tito v Jugoslávii a
Kritika jugoslávského jeho podstatou.
•vchodu' -vstoupila oblečená do přírodní vodní tůně,
postoje
k
maďarskému,
Komunismus je moc Gomulka v Polsku.
ze . které, se kouřilo. Zde se svlékla, namydlila se
povstání
mu
vynesla
3
Všichni musili ze zaa vyprala si šaty. Vůbec jí nevadilo, že se na ni
Ž á d n á j i n á ' revoluce mýšlené
dívám" a dokonce fotografuji. Zdejší obyvatelé jsou roky vězení. Z a knihu
"liberalisace"
zřejmě na zvědavé turisty zvyklí a nedají se ru- "Nová třída", jež byla neslíbila tam mnoho a ustoupit na celé čáře.
šit ze svého života, který se od příchodu pakeha - propašována z Jugoslá- nedokázala tak málo",
chtěli-li zachránit komubílého může - mnoho nezměnil.
•Ale-i běloši ve středu města využívají, přírodních vie a vyšla v New Yor- říká Džilas. "Komunis- nismus, který nikdo nepramenů. Vedou si. trubkami horkou vodu do za- ku, d o s t a l ' dalších 7 let mus je d r u h skryté ob- bude dlouho dobrovolně
hrad a nádrží v domě a mají zdarma páru pro ú- ("Nová třída po spros- čanské války mezi vlá- snášet.
Btřední topení po celý život a teplou vodu pro kou- tu", H D 21, V I I . ) . Z dou a iidem". - "MyšlenDžilas o tom říká topelnu a manželé pro umývání nádobí.
Džilase se stal Titův Ti- ky, filosofické zásady a hle: "Jednota světové• : , . : • . . - ' • •
*
to v tom smyslu, že teď mravní ohledy, národ i ho komunistického hnuZa městem stojí model ¡pa - maorské opevněné
vesnice z doby před příchodem bělocha, kdy různé pro Tita znamená asi lid, jejich historie a čás- ní je nevyléčitelně narumaorské kmeny zuřivě, bojovaly • mezi sebou. J e tolik, co kdysi Tito pro tečně i majetek - to všech- šena. N i k d e není vidět
zde řada vyřezávaných chatrčí; Maoři jsou známi Stalina - puchýř na patě, no může být měněno a možnost, že by mohla
uměleckým vyřezáváním do dřeva. Nejkrásnější je který znesnadňuje cestu obětováno. Jenom moc
být obnovena, ^ l e jako
společenský dům a pataíia - vyřezávané společné
ne. Protože tím by ko- odklon od stalinismu ke
skladiště pro potraviny na kůlech (ochrana před dopředu.
munismus popíral sám kolektivnímu vedení nekrysami a psy).
Váha " N o v é třídy"
Celá vesnice, je obklopena ohradou z vysokých spočívá v tom, že ji, na- sebe, svou vlastní pod- změnil povahu samotnéstatu".
kůlů zapuštěných hluboko do země. J e v ní několik
ho systému, tak také nábrán a v řezbách jsou znázorněny legendy z maor- psal bývalý čelný komuVšechno to, co Džilas rodní komunismus nebyl
ské minulosti. Nikde jsem neviděl nic krásnějšího; nista, jehož význam přemusela. to být celoživotní práce několika lidí. - Na sáhl jugoslávské hranice. říká, vidíme kolem sebe. schopen, navzdory stále
jedné bráně je vyřezávaný šťastný příběh dvou Její význam je v logice, Komunismus nesplnil své se zvětšujícím možnosslavných maorských milenců - Hinemoa a Tutatem osvobození od Moskríekai. Hinemoa byla dcerou vysokého náčelníka, snadno ověřitelné srovná- sliby. Malou bídu na-.která přeplavala asi 4 míle do středu jezera Rotorua ,na ostrov Mokoia za svým milencem, když
Rada svobodného Československa zvolila nový výkonný výbor
její otee dal hlídat všechna canoe, aby výletu zabránil.

Maoři jsou původu polynéského a na Nový Zéland připluli vé čtrnáctém století, tedy o 500 let
dříve než běloši- Když po dlouhé plavbě canoe kmene Arawa přistálo v Zálivu Hojnosti, bylo pro tehdejší emigranty, zvyklé, na tropy, podnebí Aotearoa,
země Dlouhého Bílého Oblaku, jak pojmenovali Nový Zéland, dost chladné. Proto se s radostí usadili
v okolí jezera Rotorua, kde byly bublající horké
prameny a pára, ve které se mohli ohřát,
+

*

*

' Ve středu města v jednom kině je třikrát týdně
maorský koncert, kde předvádějí turistům tradiční
tance a zpěvy. Melodie jejich písní je podobná jako
u jiných domorodců v tichomořských ostrovech,
ale mužské tance, zvláště haka, ukazují, že jsou to
v první řadě válečníci. Ženy užívají při některých
tancích poí, což jsou vycpaná klubíčka upletená
ze lněných listů a upevněná na krátkém a delším
řemínku, která, jsou neustále v pohybu. Tímto tancem znázorňují veslování v kanoi a dlouhou plavbu
do tétó země z Hawaiki.
*

*

Ještě bych se měl zmínit o Ohinemetu, maorské
vesnici přímo h a břehu jezera. Byla to také první
osada bílého muže. Místní marae neboli shromaždiště je historické místo. Na jedné straně je nejstarší křesťanský maorský kostel uvnitř překrásně
vyřezávaný, a naproti stojí společenský dům Tamatekapua, prý nejkrásnější, jaký se na celém
Novém Zélandě zachoval.
Nežli jsem navštívil Fairy a. Rainbow Šprings v
sousedství Rotorua, nevěděl jsem, že člověk dovede ochočit i ryby. Zde mi pstruzi duhových barev a rozměrů, • jakých u nás doma nikdo neviděl,
jedli kousky ehleba přímo z ruky a. vyskakovali si
pro něj nad hladinu,
L. B.

Kult osobnosti, stran a nicek

Z oběžníku Rady svobodného Československa jsme se dozvěděli, že 1./
byla schůze zastupitelstva RSČ, a že 2./ zastupitelstvo zvolilo nový výkonný
výbor. Složená nenového nového výboru je takové: Blaho, Franěk, Chomutovský, Klíma, Klímek, Lettrich, Majer, Osuský, Papámek, Peroutka,
Rípka, Ševčík, Zenkl, dalšími členy jsou z moci svých funkcí v zastupitelstvu jeho předseda Slávik a místopředsedové Josková - Ursínyová a Machotka.
Výkonný výbor má však J e výkonný výbor složen sentativní ani příliš popouze 11 členů, protože na základě stranickém? vzbudivé.
Václav Majer, Mikuláš Není, protože tam chybí
Domníváme se však,
Franěk, Ferdinand Pe- sociální demokraté, agrár- že bychom měli právo se
routka, Josef Lettrich a níci a (kromě kruhu přá- pro změnu dozvědět, co
Štefan Osuský volbu ne- tel dr.. Klimka) lidovci. přimělo muže tak rozlišpřijali.
Je snad založen na kultu ných názorů a politických
Připouštíme, že veselí osobností? Jména někte- vyznání zdržet se svorné
není na místě, ale nemů- rých členů výkonného vý- práce v Radě svobodného
žeme se mu ubránit, když boru svědčí o žalostném Československa. Je docela možné, že by jejich
si vzpomeneme na rozhoř- opaku.
čené boje o princip straDnešní pahýl RSČ je vysvětlení mohlo být zanickosti a personalit.
opřen jen o souručenství jímavější než oficielní li.nie Zpráv Rady svobodnéDneska jé to krásně vyřetria Zenkl - Ripka - Ma- ho Československa. Navíc
šeno^
Ve vrcholném orgánu chotka s ředitelem Ame- by to byla i zdvořilost
vůči voličstvu, kterýžto
československého e x i l u rického fondu pro čs. stav tu exulanti bezmocně
uprchlíky
Papánkem.
Můmáme částečně zachován
představují.
kult osobností, kult částeč- že to být třeba souručenv®?
ství dobré a výkonné, ale
ných. stran. .a. kult nicekrozhodně není ani repre-

vy, změnit svou vnitřní
povahu, která spočívá v
totální kontrole a monopolu myšlení . . . "
" V nesvobodné společnosti nemůže nikdo o
ničem rozhodovat svobodně", píše Džilas na
jiném místě. To má hlavu i patu a rozum dá, že
je nesmyslné věřit v nějaký liberálnější d r u h
komunismu -s přesně odměřenou dávkou svobody.
T e ď právě se západní
svět tváří překvapeně
nad jugoslávským uznáním t. zv. Německé' demo?
kratičké republiky.. " N o vá třída" by měla být povinnou četbou každého,
kdo se něčím takovým
dá překvapit.
" N á r o d n í komunismus",
říká Džilas, "ani nechce
ani netouží změnit sám
sebe v něco jiného než
komunismus a něco h o
vždycky neodolatelně přitahuje k jeho zdroji Sovětskému svazu".
Jediný

zaměstnavatel

Džilas má svou odpověď ř pro ty lidi, kteří
říkají: "Dobře, osobní
svoboda v komunismu
neexistuje, ale nedostatek politické demokracie
vyvažuje demokracie hos.
podářská. Dělníci si ani
po osvobození
nedají
vzít vymoženosti, které
jim dal komunismus".
(Pokračování na str. 6)

CHOROBY
K02N1 A VLASŮ
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SMETANOVO
KVARTETO V AUSTRALII

V ČSR vyrůstá generace
vynikajících hudebních interpretů

"Smetanovo kvarteto vystoupilo prvně v Praze koncem roku 1945.
Vytrvalost, svědomitá práce a úplný soulad mezi čtyřmi mladými umělci
z hěj udělaly jednu z vedoucích skupin československé komorní hudby".
Tólik jsme se dozvěděli z programu druhého koncertu Smetanova
kvarteta v Melbourne. Také to, že je Československo zemí hudby a
krásy, folkloru, majestátních hor, a ČEDOK že to všechno zařídí.
N a jedné stránce Vítězslav Novák a Antonín Dvořák, na druhé straně
ČEDOK, který umožní turistům dovoz tvrdých valut do Československa.
Po tomhle začátku už
by nebylo těžké spustit
obvyklou litanií o prodejnosti umělců, kteří
nestoudně slouží komunistické propagandě a
dávají své umění d o služeb politiky.
O tom, že komunismus
zneužívá i umění (jako
všeho jiného) nemůže
být pochyb. Každá Šostakovičova s y m f o n i e ,
každý Oistrachův úspěch,
každý triumf Mravinskéh o Leningradské filharmonie je propagačně využit, kde je to jenom trochu možné. S tím se prostě nedá nic dělat. Ale může proto někdo žádat,
aby Šostakovič přestal
komponovat, Mravinskij
dirigovat a Oistrach aby
zahodil housle do staré-

ho harampádí? Komu- nijak nezadají, což není
nismus nebude a Šosta- rozhodně žádná lichotka.
kovič bude.
Pokud se drželi své
Neznáme přesně pozamuziky,
která byla znedí amerického zájezdu
Smetanova kvartera, kde užita přes jejich hlavy,
prý jeho vedoucí prová- kdo jsme my, abychom
děli mezi starousedlíky j e soudili. Mladý umělec
neomalenou činnost, kte- se nemůže zastavit, musí
rá vedla k demonstracím se vyvíjet. Členové Smetanova kvarteta nemoa jiným nepříjemným
hou zahodit své nástronásledkům. N e j s m e proje, jako- nemůže zahodit
to schopni posoudit, jak
Oistrach své housle. Koaktivní účast hráli v té
nec konců svou činností
aféře členové kvarteta
slouží také h u d b ě maléJiří Novák (první housh o národa, pro niž není
le) , Lubomír Kostecký
lehké prorazit d o světa.
(druhé housle), Milan
V každém případě b u d e
Skampa (viola) a Anto- dobře, oddělím e-li polinín Kohout (čelo). Po- tické aspekty zájezdu od
k u d snad dokázali sní- uměleckých.
žit své umění takovým
V době, kdy se huzpůsobem, jako
třeba
Československo
Emil Zátopek svůj sport, dební
pak si s ním jako lidé podobá po tvůrčí stráň-

SPUTNÍKOVY TRAMPOTY
Mám už takovou nešťastnou povahu. Technické
zázraky mne sice nijak zvlášť nezajímají, ale zato
mne zcela jednoduše odpuzují- A tak jsem propásl
Sputníka. Pravda, bývaly časy, kdy isem předstíral
zájem o padající hvězdy. Ale tenhleten kolující zázrak prý ani nespadne. Prý shoří. Tak co. J á nevím, co na tom lidi mají. Soused se ondyno vypravil na zápraží, aby spatřil Sputníka, Noviny
slibovaly, že bude pouhým okem viditelný. Ráno
soused rozhlašoval, že Sputník je barvy zelené, neboť si jej spletl s kocourem, který promenoval na
střeše. Oči měl ještě tak krhavé, že soused s druhé strany sázel tři ku jedné, že tato oběť vědy
neprojde vrátky. Nikdo se nedal nachytat, ale je
s podivem, co si takový satelit musí dát líbit od
lidí, jimž je, jak se zdá, každá výmluva dobrá k
tomu, aby se navzájem vykořisťovali, pomlouvali
nebo pěstovali vybrané neřesti.
Velice nerad bych pravil tak nebo onak, neboť
obé je háklivé, uvážíme-li, že stratosférický satelit, pokud ve stratosféře a výše, nepodléhá zákonům ani soukromého ani socialistického vlastnictví.
Přísně vzato je Sputník věc pomyslná, vystřelená
kolmo s tím obmyslem, aby lidstvo zíralo... Jako
kterákoli jiná věc zbytečná a pomyslná, stal se
i on předmětem zuřivého soutěžení.
J e mi zcela jedno, jestli Sputník na své kolovadlovité pouti vysílá pozdravy zeměkouli, jestli
fotografuje nebo jestli dává přednost šachu. Rád
bych však věděl, je-li nadán nějakým tím umělým
mozkem, aby si mohl myslit své, když je tam nahoře tak dlouhou chvíli- Řekl bych, že ano. Řekl
bych,'1 že se drží tak vysoko hlavně proto, aby si
zachoval výhradní právo na svobodné myšlení aspoň
v. meziplanetárním světě, neboť na zemi by měl
příliš špinavou konkurenci, neboť běhá na této planetě mnoho lidí, k>eří myslí jako mašinky.
Řeknu vám, že jestli ten Sputník má nějaké
vlastní názory, že mu jde hlava kolem zeměkoule
a. kolem vůbec. Přirozeně, že zatím se nemusí zabývat dopravními problémy, ale to se asi časem
vystříbí. Doufám také, že je totálně nesvědomitý,
protože jinak by si musel okamžitě zoufat a lidstvo by přišlo o hec.

ce nejčernější pustině,
je potěšitelné, že tam vyrůstá alespoň generace
mladých interpretů, kteří si v ničem nezadají
se svými velkými předchůdci. Říkáme to proto,
že o vynikajících uměleckých kvalitách Smetanova kvarteta nemůže
být nejmeniích pochyb.
J e h o druhý melbournský
koncert, který měl na
poradu Schuberta, Nováka a Dvořáka, byl toho výmluvným důkazem.
Smetanovo kvarteto
h r a j e bez not a každý
jeho tón má kvalitu mimořádné krásy, která
jasně odděluje perfektníh o řemeslníka od umělce.
Nějaký bojkot koncertů Smetanova kvarteta
v ostatních australských
městech, podle našeho
názoru ničemu neprospěje, protože na chování
členů kvarteta nic nezmění. Ale každý milovník hudby se jím připraví o mimořádný zážitek, jakých zejména v
Austrálii není mnoho.
-kw-

Nechrne stranou otřelé žerty o zvýšení populace. Sputník však nepochybně zavinil, že president
Ěisenhower přerušil důležitou partii golfu, uspořádal zvláštní tiskovou konferenci, na níž prohlásil, že není nejmenšího důvodu k obavám, že by
se něco stalo, kdyby se něco přihodilo. Cenné papíry na burse den. poté značně poklesly, neboť
president se na třetím čaji netrefil do dolíčku,
což dokazuje, že jeho zdravotní stav je otřesen.
Na Sputníka doplatili na druhém konci světa
Syřané. Sputník musil nějak porušit hvězdnou
konstelaci, protože se najednou objevila rudá hvězda na místě, kde dříve měl vyhrazené místo půlměsíc. Když už teď i hvězdy mluví rusky, jak
zjistila Komsomol skaj a Pravda ve veršovací rubrice, proč by nemohli i Arabové, když je to ve prospěch míru?
To jen tak namátkou, aby bylo jasno, že Sputník může přivodit mnohou katastrofu. Kolik papíru přijde nazmar jen v Československu, když
teď budou pálit všechny články o americkém brouku a mandelince bramborové, připravené do zásoby pro případ, že by napřesrok přišla povodeň,
krupobití, léto a podzim, nebo pro případ, že by
zase musili zavřít někoho v distribuci. Ono to dobře
nejde, aby se Češi radovali, že Rusové vypálili
nebeského satelita rok potom, kdy vypálili satelita
maďarského, a aby se zlobili, že jim Američané
posílají satelity broukovité, kteří nesvítí ani jako
berušky.
Nejhorší však musí být, že je Sputník pořád
pod dohledem a vystaven nesčetným ústrkům. Příkladně v Sydney se jej snaží jedna postarší blondýna chytit na komfortní matraci, což by jistě
nikomu klidu nepřidalo. Tak teď lítá Sputník přes
Austrálii až ráno, aby měl alibi. Ono vůbec není
ještě jisto, bude-li Sputník v Austrálii uznán.. Proslýchá se totiž na odpovědných místech, že jistý
státník už skládá tázací písmo do Kremlu, aby
měl čemé na bílém, je-li Sputník důvodem k odzbrojení čili nic. Pakliže nic, hodil by se aspoň
v doplňovacích volbách jako pádný důvod ke
snížení daní: Sputník by stál tolik a tolik, protože jej nemáme, ušetřili jsmé tolik a tolik, daně musí jít dolů o tolik a tolik.
A tak po všem rumrejchu po celém světě, zaviněném Sputníkem, si nebohý satelit odpočine,
jen když letí nad chvalně známou útulnou sate-
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Z JANA

HOUSLISTY

Josef Hora
Hrát, bráti život do svých rukou,
růženec smutku, perlí svit,
plamen, jenž v desaterozvukou
podobu jde se proměnit.
H r á t . . . Z mlhy, z ničeho kout štít,
dát váhu snu, vznos tíze hlíny,
dát hlas rtům němé domoviny,
a třeba po zatracení
jít k novému dni s p a s e n í . . .
*
*
Komu jste, housle moje, hrály?
Komu jsem vámi kde co dal?
Kde jsou ti, kdo vás milovali?
Čím blíže, blíž se vracím z dáli,
tím těžší smích, tím hlubší žal,
víc bolí, co čas pochoval
pod oblouky své perspektivy a prudším křídlem vítr divý
nás vane k sobě. Jenom dlan
nám zbyla již. Dian rodné hlíny,
a zrno, volající: Bran
před vichřicí prsť domoviny.
*
*
Jak kapky jsme se rozpršeli
a jako déšť jsme vsákli v zem.
To varhany se rozezněly
velikonočním akordem.
Byla jsi? Byl jsem? Nyní jsem,
a jsme dvě větvě, ohni vzaté.
A v chóru stromu jedenkráte
budeme jedním výšlehem.
Společným větrem rozechvělí,
posledním zašeptnem pak snem:
Jak kapky jsme se rozpršeli
a jako déšť jsme vsákli v zem.

litů, nad Sovětským svazem.'Nejvíc si libuje nad
Sibiří, kde se právě v rámci velkých staveb komunismu buduje vzorná poušť na světě. Pak má
oblíbené místečko nad budovou véesvazových sovětů. Tam se vždy snaží dospět ve chvílích, kdy
se rozvíjí konstruktivní debata, aby načerpal alespoň několik hodin léčivého ticha.
Sputník má mnoho důvodů, aby byl nervosni.
Jak tohle všechno dopadne, když se už derou mezi planety lidé, kteří jistě ani nevědí, jak by to
měli zařídit na zemi? A to lidé jsou přitom tak
pošetilí, že si dělají starosti se Sputníkem, ačkoli by to mělo být právě naopak. Pokrok je pokrok,
ale on to někdo jednou sakramentsky odkrouží.
jun

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

OPTO
Capitol House, 109 SwanstonSt.
[MELBOURNE (proti Melbourne Town Hall)
Telefon: Central ( T ) 181»
j
Mluvíme česky i slovensky
Zachraňte děti svých příbusnýeh před «l>rn*H!
j
(polio)
}
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
¡Dodáváme léky všech druhů - i bex lékařského
předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA,
i
Zastupujeme firmu P L U M R O S E ,
nejlspší dánské potravinové balíky
Dodáváme jakostní xboží ryahle a spoleklivě
Vyžádejte ši pod»bný K i í k
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V Á N O C E S E BLÍŽÍ!

/Pokračování/
V jednu hodinu vzpomněl si, že je to velmi
dobré, že jsme nešli s ním, poněvadž by se asi ba-bička lekla.
"Babička, která dnes přijela", řekl jsem znalecky.. "Jak to víš, hochu?" tázal se beze všeho uzardění. "Poněvadž'to tak bývá zvykem. Obyčejně přijedou staří rodičové najednou". "To máš pravdu",
pravil, "dědeček také přijel, ale to nevadí, zítra
mne navštívíte.. Můžete u "mne pobýt". Tetičku už
někam Uložíme, až'přijede -zítra". "Tak ji někam
uložíme", řekl chladnokrevně přítel Bili; ."mám rád
takové staré tetičky, vždycky přijely, když jsme
k nám někoho zvali".:'
Ve dvě hodiny v noci ujistil nás přítel Gardowski
o svém upřímném přátelství a podotkl, že zítra se
bude u nich malovat. Pravil jsem, že to nic nedělá,
že se rád na to dívám. V půl třetí blábolil něco o

VZKAZY DOMOVU
Jako každoročně připravuje i letos Rádio svobodn é Evropy vysílání vánočních a novoročních vzkazů domovu. Každý exulant má možnost zaslat bezplatně vzkaz nebo přání svým přátelům a známým
v ČSR. Vzkaz musí mít osobní obsah, má být nepolitický a co možná, nejkratší (4 až 5 řádek). Ve
vzkazech nebudou uváděna jména a adresy exulantů. Nejlépe je proto podepsat takový vzkaz heslem nebo značkou. (Možno uvést poznávací slova,
rodinné přezdívky, poukazy na místa a události
a jiné okolnosti, podle kterých posluchač ve vlasti
odesílatele pozná.) RSE bude zařazovat vánoční
a novoroční pozdravy v pořadí, v jakém dojdou.
Vzkazy se mají zaslat proto co nejdříve, nejpozději
do 5. prosince 1957 na adresu: Rádio Free Europe,
Czechoslovak Desk, "Messages", 1 English Gardens,
Muenchen 22, Germany.

Provádíme veškeré práce optické
přesni, rychle a. za leyné ceny
6. poschodí

49 Elizabeth St.,
(roh Flinders Lané)

Melbourne - City
Telefon MB 4207
Přijímáme objed-

Optical Service návky také p»štou
KRÁTCE Z EXILU
— 41-letý Antonín Liška
z Brna s manželkou Jarmilou a dvěma dětmi (9
a 5 roků) uprchli z ČSR
do Rakouska v prázdné
železniční cisterně. V cisterně byli 33 hodin. Před
výpary ze staré nafty s£
chránili použitím vojenských masek.
— Čs. delegace na .Zasedání Shromáždění porobených národů V New
Yorku: V. Brdlik, J. Černý, M. Franěk, A. Heidrich, F. Hodža, Š. Kočvara, J. LettricM, .,Vi:r,'Majeř

Š. Osuský, J. Papánek,
H. Ripka, M. Sedlák, J,
Slávik, P. Zenkl. Předsedou čs. delegace je Š.
Osuský, místopředsed.. A.
Heidrich, čs. zástupcem v
hlav. výboru P. Zenkl,
náhradníkem J. Lettrich.
— Britská královna Alžběta vyznamenala krajank u Z. Kračhmarovou Řádem Britského impéria
za sociální práci v Nigérii. "
— B. Martinů, který.přednášel na Americké akademii • v Římě, přesídlil

Vyberte si již dnes z našeho plně zásobeného skladu
nejlepší dárek pro své přátelé - ČESKOU KNIHU!
Nabízíme: Bass: Cirkus Humberto 22/-, Bass:
Rozhlásky 14/-, Kožík: Největší z Pierotů 15/-,
Tolstoj: Anna Karenina 21/-, London: Volání divočiny 6/-, Němcová: Babička 23/-, Pleva: Malý
Bobeš 17/-, Dumas: Tři mušketýři 25/-, Verne:
Dva roky prázdnin 16/-, Čapek: Krakatit 13/-, Čapek: Zahradníkův rok 9/-, Kuchařská kniha 49/-,
a mnoho jiných. Vyžádejte si úplný seznam.
Nenechávejte nákup na poslední chvíli.
kdy bývá sklad rozebrán.
strýci, který přijel předevčírem, a očividně se zaplétal do nějakého nemožného příbuzenstva.
Pište ještě dnes (česky) na
Řekli jsme ,mu, že to asi nejsou žádní jeho příTHE INLIBRUM BOOKSELLERS
buzní, že upadl do ruky podvodníkům, aby je bez
milosrdenství vyhodil. Dušoval se, že to udělá.
Box 1888 R, G. P. O. MELBOURNE
Pak se s námi rozloučil tak srdečně, že byli ostatMelbournští zájemci mohou volat V. Jiráka
ní hosté neobyčejně dojati. Ža stálého objímání a
na č. JW 5755 (event. nechat vzkaz).
líbání vlekl nás ku dveřím, přičemž křičel, že zítra
se na nás těší.
Ještě z ulice znělo k nám: "Až se probudíte, ať
jste hned u mne, hoši, mám z vás radost".
Když jsme se probudili, šli jsme tedy k němu.
Bydlil hned vedle restaurace, kde jsme spali na
lavicích, poněvadž se ukázalo, že přítel Gardowski
(Pokračování se str. 4)
ve svém nadšení. nad shledáním se starými známými si vymyslil, bona fide, ony pokoje pro cizinDžilas vidí ty vymo- musí být, protože se poce v prvém patře. Trochu jsme se sami styděli, že ženosti
trochu
jinak: hnutky komunistické elijsme si nevšimli v noci, či spíše nerozeznali, že dům
"Nucená práce v komu- ty nijak neliší od pohnuje jen přízemní..
systému
je tek nejhoršího kapitaPřišla nám otevřít sama paní profesorová. Před- nistickém
stavili jsme se a hrnuli se dál, že nás Frantík po- výsledkem m o n o p o l u listického vykořisťovatezval.
vlastnictví všeho nebo le: "Každý čin komunisEnergicky nám zastoupila dveře. "Můj muž nic téměř všeho národního tických vůdců diktují
o vás neříkal, já vás neznám, pánové. Můj muž šel majetku. Dělník je v si- zájmy a aspirace nové
ráno do města". Prohlásila též, ža neví, kdy se
tuaci, kdy nejen že musí třídy, která, jako každá
vrátí. Asi po obědě..
Z pokoje vedle se ozvalo známé zakašlání pří- prodávat svou práci, ale sociální skupina/ žije a
tele Gardowského. Podívali jsme se tím směrem.
musí' ji prodávat za pod- reaguje, brání se a po"To tam spí pes", pravila zaraženě paní profe- mínek, které jsou mimo stupuje tak, aby zvětšila
sorová. "Včeía nám o něm přítel Gardowski vyprásvou moc".
věl. Z toho letošního léta oba dva dostali rýmu, jeho kontrolu, protože
Milován Džilas se teď
milostivá paní, nic snazšího nad to," řekl jsem, "a nemůže hledat jiného,
kdypak se vrátí pan manžel určitě".
lepšího
zaměstnavatele. prohlašuje za sociálního
"Jak říkal, až asi po obědě. Zůstanete zde v J e jenom jeden zaměst- demokrata. V Titově
městě, nebo pojedete vlakem před jedenáctou honavatel - stát. Dělník ne- vězení bude mít 7 let čadinou teď dopoledne?"
"Co vás napadá, milostivá paní, my se zde zdrží- má jinou volbu _než přij- su na to, aby si uvědome týden, jak jsme slíbili vašemu panu manželi". mout podmínky zaměst- mil, že v některých boBylo vidět, že paní profesorová zbledla. Otevřela navatele. Z
dělníkova dech své knihy nejen
pěkná svá ústa, aby nalapala vzduch, a po delším
hlediska
nejhorší
a nej- rozmetal všechno, čemu
váhání se nás optala, kde budeme v poledne na
oběd. Když jsme řekli, že vedle v restauraci, řekla, škodlivější znak ranné- věří jeho staří soudruzi,
že tam pošle jednoho z hochů, kdyby se vrátil man- ho kapitalismu - trh pra- ale že poškodil i něco z
žel zatím domů. Oba dva hoši přítele Gardowského, covních sil, byl nahrazen toho, čemu pořád ještě
z kterých jsme měli mít, dle jeho tvrzení, sami
monopolem na pracovní věří někteří jeho noví
radost, dívali se na nás strašně nepřátelsky.
přátelé.
Za takových okolností jest nejlepší nedat na so- síly".
-kwPodle Džilase to tak
bě znát žádného nemilého překvapení nebo toho,
že člověk nevěří tomu všemu. Klidně jsme řekli,
že budeme očekávat vzkaz, kdy máme přijít.
Pohladili jsme ještě oba hochy po hlavě, při
čemž se zatvářili, jako by nás chtěli kousnout.
Paní profesorová, když jsme vycházeli ze dveří,
byla již uklidněna; abych jí to zkazil, vrátil jsem
Při svém pobytu v Evropě mám možnost obstarat
se a řekl, že nám sice její manžel sliboval pokoj
za ložnicí, ale že můžeme spát i za kuchyní. Když pro krajany nákupy v Anglii, Francii neb Německu
jsme scházeli se schodů, slyšeli jsme za dveřmi a zaslat je buď do Austrálie neb jinam (včetně
bytu pana profesora pláč jeho ženy. Takový kňou- ČSR). V Anglii především prvotřídní látky, jaké
ravý, trhavý pláč, jako když žena pláče ze vzteku. se v Austr. těžko dostanou a obleky za veikoobch.
(Dokončení příště) ceny. Z Německa obstarám fotopřístroje těm, kdož
mají dovoz, licencí (rovněž velkoobeh. cena). Za
každou zásilku se zde zaručím, deponuje-li zájemce
na rok do Basileje, kde národního výboru v Lon- potřebnou částku v Austrálii. Podrobnosti sdělím,
zašlete-li k úhradě poštov. "Postál Order" na s 2/-.
chce ukončit novou ope- dýně "Český boj".
Boh. Sova, 56 Lancaster Gate, London W. 2, England.
ru.
— 23. září zemřel náhle
— Ředitel 'Baťových zá- v New Yorku 27-letý dr.
vodů ve Francii Jan Pro- Pavel Kolda, bývalý předcházka byl jmenován ry- seda Masarykova klubu
tířem francouzské Čestné na universitě v Chicagu, — Na gymnasiu broumov- však dále, i když už ne
legie.
později programový ře- ských benediktinů v Roh- jako list RSČ. Vydavate— Na návrh australské ditel v Chapin Hall Insti- ru přednášel dr. A. Heid- lem a odp. redaktorem
je Frant. Klátil. Adresa:
vlády byl jmenován Ja- tution pro opuštěné děti ler o sv.. Václavu.
—• V Kanadě
zemřela 31 East 72nd Str„, New
roslav Vondráček ze Syd- v New Yorku.
ney technickým - porad- — 2 čs. turisté požádali v manželka národního pra- York 21, N. Y., USA.
covníka Matuše Pavlíka, — Bývalý ředitel Státní
cem Organásace spoje- Turecku o asyl.
grafické školy v Praze
ných národů (technická — P. Tigrid se účastnil Anna.
pomoc). Byl 7 let ředi- kongresu PEN klubu v — V 16/VII, čísle jsme L. Sutnar byl členem tříčlenné poroty, která roztelem keramické továrny Tokiu.
převzali zprávu exilových
v Sydney.
— Symfonický
orchestr novin, že přestane vy- hodovala o ceně za nej— Po několikaleté přes- města Bournemeuth uvedl cházet list Pracovního lepší technickou úpravu
amerických novin.
távce začal opět vycházet poprvé skladbu K. JanoČ/JK/ČN
list . Prchalova Českého vického "Variace, op. 17". sboru RSČ "Československé noviny". V y c h á z í

DŽILAS O KOMUNISMU

Nákup v Evropě
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Dopisy

redakci:

DOMOVA
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povlaky, též sypky a damašek (160 cm je 63")
KONEC MUSSOLINIHO
— Shodou okolností j sena byl téměř očitým svědkem
konce Mussolimho. Dle vlasního pozorování jsem
viděl situaci jinak, než. autor článku "Konec diktátora" (HD 19/VII. - p. r.) Italští partizáni, jejichž
řady začaly neuvěřitelně růst teprve po konci války (kdy už nešlo o život), byli jen velmi málo
organisováni a většina skupin pracovala, bojovala
á záškodniičila více méně na vlastní konto. Mnoho
skupin partisánovalo hlavně proto, že odstřelení
Němci na postranních silnicích, kterými objížděli
buď svoje vlastní kontrolní body nebo rozbité mosty, měli na sobě dobré boty, košile a v kapsách
peníze. Italský odboj byl zhruba rozdělen na Fiamme Verdi, t. j. skupiny, ovládané katolickou církví
(ti nosili přes civil zelené šátky) a Fiamme Rossi,
t. j. komunisty, kteří nosili šátky rudé. Někde,
jako na př. v Janově, měli partisáni šátky v barvách italské trikolory a jejich vedení nemělo politického pozadí. - Dle toho, co jsem viděl a slyšel,
nechtěl Mussolini verbovat jednotky, ale zcela zbaběle utéct do Švýcar. Na své osudné cestě byl oblečen do uniformy německého důstojníka, doufaje,
že projede nepoznán. Viděl jsem ho asi 2 hodiny
po zabití. Ležel na palouku před samotou. Petacci
byla blízko něho připíchnuta k zemi mečem se zlatou rukojetí, který byl částí pokladu, odváženého
Mussolinim. Na místě činu byl zmatek a vypadalo
to, že byl Mussolini zabit luzou v poválečném běsnění. O peníze a poklad se tenkrát nikdo nestaral.
Komunisté, kteří na něj přišli celkem náhodně, jej
zkonfiskovali a - pamatuji-li se dobře - .trvalo to
hezkou dobu, než se vůbec na to úředně přišlo, že
jě pryč. Pak teprve začali pátrat atd. - Zpráva 'o
tajném kolování fotografií se snímky smutného
konce diktátora není úplná. "Pestrý týden" uveřejnil na dvou stránkách tyto obrázky a krátký
článek o konci Mussoliniho. .Sám isem tyto fotografie prodal redakci. Byly také veřejně na prodej skoro -na každém rohu ulice.
Prožil jsem s italskými partizány tvrdých devět
měsíců, na které nerad vzpomínám. Mimo to jsem
o tom nikdy nevypravoval. Pomyšlení, že by ze
mne lidi dělali "božího bojovníka" za to, že jsem se
tam musel zúčastnit sprostých vražd a loupeží pod
vlajkou boje za svobodu a práva Evropy, - promiňte, ale to by se mi musel obrátit žaludek každý den
aspoň třikrát.
Tenente AVI, C. V. L. Comando Divisioni, Fiamme Verdi, TITO SPERI-Darfo, Italia.
HLEDÁ SE HLAVA
— Snad si ještě vzpomenete, jak jsem vám. kdysi
psal o tom, že máme v ČSR dcerku (v době útěku nemluvně). Několikrát jsme žádali, aby mohla
odjet za námi, nakonec psala žena i Zápotockému
a známí doma dělali rovněž co mohli. Teď jsem
od ;nich dostal dopis, v němž píší: " . . . P ř e d 3
lety jsme dostali zprávu z anglického konsulátu
z Prahy, že je visum pro dcerku k cestě do Austrálie povoleno. Máme si jen vyžádat povolení naší
vlády. Přes všechno psaní žádostí a jezdění do
Prahy bylo povolení odmítnuto. Pak jsme žádali
prostřednictvím Červeného kříže. Jakmile se však
zjistilo, že jste odešli ilegálně, okamžitě to padlo.
Potom jsme žádali přímo presidenta republiky a
dostali jsme odpověď, že není v kompetenci presidenta rozhodovat, o této věci. Máme se prý obrátit na ministerstvo zahraničních věcí.. Odtud nám
napsali, že můžete použít amnestie, která se vztahuje na uprchlíky, a vrátit se d o m ů . . . Tím to
všechno
končí.. Jsou zde případy, že rodiče odjeli normálně, a přece jejich děti nesmějí za nim i . . . " . - Vzpomněl jsem si, že se na vás kdysi
obořila nějaká paní, starousedlice, že svými novinami. vyvoláváte zbytečné nepřátelství, že tam
doma jsjou dobří a hodní {vláda), a že ona sama
je ochotna napsat nějaké "hlavě" u nás a všechno
se rázem změní. Kdyby mně alespoň ta paní poradila - ani by sama psát nemusela - které ještě
"hlavě" by bylo možno u nás psát, aby to mělo
kladný výsledek, byl bych jí náramně vděčný.
'
M. X.
SPOLKOVÁ ČINNOST
— Musím vám . napsat, že byla konečně projevena
krajanská činnost na Novém Zélandě. V Aucklandu bylá založená odbočka legionářů na Novém
Zélandě a podle jejího zakladatele se už "píší dějiny". Funkce byly rozděleny, ani se členů nedostalo. Druhá schůze byla svůlána k nám a B.
nadělal limburského s paprikou a já vařil kafe.
Přišli jen dva členové a tak Č. se zase jednou přejed a tu šlehačku, do kafe bral samotnou a provolával "Ať žij« Kléma,- co nás sem přived". Až se
zase- jednou-, sejdem, pošlu - vám reportáž.
r"r
•
V. K. Auckland

Hledáme ubytování

Kontinentální prošívané deky, peřiny, polštáře,
• K dostání pouze n firmy

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

Rockdale)

Vánoční blahopřání

Telefon LW 121!
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str.
Wynyard Stn-, Sydney
Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Další závod: 124 King St, Sydney - City
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční eenn. Vyžádejte si ceník.

PRO ELEGANCI A K V A L I T U

J. C Á P - krejčí
116 Darlinghurst Rd., KXKGS GROSS, NSW.

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

N E Z A P O M E Ň T E N A SVÉ MILÉ
a zašlete včas balíčky

DOMA

prostřednictvím

EUROPEX- EXPRESS - SERVICE
491 Pitt St., Box 4968 G.P.O. Sydney
Telefon
Vánoční" za £

MF

5429

10/10/- i kg fíků
i kg datlí
i kg suš. vajec
20 am. cigaret

£ kg vlny
1 kg kávy
i kg kakaa
1 kg čokolády
200 gr čaje
1 kg sádla
1 kg tuku
1 kg rýže
i kg oříšků lísk,
i kg oříšků bursk.
5 bal. žvýkací gumy
1 krabice em. sýra
50 gr skořice
50 gr vanilky
i kg rozinek

pro velmi skrovného 691etého krajana, který je v
Austrálii zcela sám. Svou životní prací by si plně
zasloužil klidné stáří v přátelském přostředL Pobírá malou pensi od australských úřadů. Stravu
by si mohl sám vařit a nebo se stravovat s rodinou.
Ochotně by vykonával dle svých možností lehkou
práci v domě. O bližší informace volejte nebo pište Hlasu domova.

Balíček "G" za £ 5/5/1 kg kávy
1 kg tuku
1 kg sádla
1 kg čokolády
1 balíček čaje
i kg rozinek
- 1 krabice sýra
i kg kakaa
1 kg rýže
1 vanilka

V čísle z 16. prosince uveřejníme, podobně jako
dřívější leta, Vaše vánoční a novoroční blahopřání přátelům a známým, zašlete-li objednávku
a poplatek s 5/- do 8. prosince 1957. Máte tak
možnost vyřídit snadno blahopřání největšímu počtu svých čs. přátel. Podnikatelé tím mohou mimo
to upozornit nejlevněji na svůj podnik. Dle přání uveřejníme plnou adresu a telefon.
HD
P R O D A N Á N E V Ě S T A Company pak uvedl J .
Berana, který měl v zaV MELBOURNE
stoupení čs. taneční skupiny • "Beseda" krátký
Melbournské premiéry projev, v. němž poděkoSmetanovy "Prodané ne- val účinkujícím a vzpomvěsty", kterou uvedla Eli- něl blízkého výročí 28.
zabethan Trust Compa- října. Všichni herci, členy 24. října, se zúčastni- nové Viktoriánského symlo mnoho významných fonického orchestru a část
osobností australského ve- publika dostali vkusné leřejného života v čele s táčky, vydané "Besedou".
předsedou vlády Boltem.
P.
Část čs. návštěvníků přišla v národních krojích. K VÝROČÍ MAĎARPřed ukončením" opery
předaly čs.. děti výborné SKÉHO P O V S T Á N Í
Mařence (Elsie Moriso- koná se veřejné shromážnové) květinový koš a dění dne 3. listopadu 1957
Jeníkovi (Max Worthleyi ve 3 hod. odp. v sále radgramofonovou desku s nice v Melbourne-Cit-y.
čs. národními písněmi. Projevy budou mít m. j.
Ředitel Elizabeth Trust ministr práce H a r o 1 d
H o l t a senátor McmaVYZÝVÁME
nus. Pořadatelé doufají,
že především uprchlíci ze
KRAJANY
zemí sovětského bloku
projeví svou účastí .na
z Melbourne,
shromáždění zájem o výaby se k oslavě 28. října voj událostí v porobené
zúčastnili eucharistického Evropě.
' -W
festivalu v Sunbury, který se koná v neděli .3.
listopadu. Odpolední poS. K. SLAVIA
řad začíná ve 3.15 hod.
M E LBOTJENS
Zvláštní vlaky odjíždějí
pořádá svou' poslední
z Flinders Str. Station v
letošní
11.25, 12.30 a 1.3-2. Sraz
na poutním místě dle poTANEČNÍ ZÁBAVU
kynů místního rozhlasu.
Pobožnost obětujeme za dne 23. 11. v The Dortrpící vlast. Účast v ná- chester, Alexandra Ave.
rodních krojích vítána.
. Katol. duchovní správa (blíže Princes Bridge).
Předprodej:
SOKOL SYDNEY
LA 4135 (Piek)
připravuje
mikulášskou
X J 5652 (Voženílek).
besídku s programem pro
děti . a nadílkou pro žactr
vo. Podrobnosti budou
Desinfekce balíčků
včas uveřejněny.
PACIFIC
Cvičení se konají praFUMIGATING CO.
videlně ve čtvrtek: žactvo
113, Sussex St.,
7 - 8 , dorost a členstvo
SYDNEY
8 - 10. Malá sokolská jedBX-"- 2491
nota týden od týdne
vzrůstá. Přijďte si i vy
Vystavujeme pozacvičit a přiveďte i svo- - tvrzení, event, i baje děti. Informujte se na" l í č e k sami odešleme;
MA 4875.
-ar

Napište si o nový ceník!

* TELEVISORY
Radia

POHLEDNICE Z EVROPY
— Sedíme zde (u hranic ČSR, p. r.) a díváme se
dalekohledem ná ostnaté dráty a věž, vzdálenou asi
500 m od nás. Jezdí sem dost lidí, aby se stejně jako
my podívali na největší koncentrák v Evropě. „
V. M. Klein - ! Haugsdorf, Rakousko
STOP PRESS: Maršál Žtikov byl zproštěn úřadu.
Na jeho místo byl jmenován maršál Malinovský.
Nebylo dosud oznámeno, zda Žukov dostane jinou
funkci.

Radiogramy

*

Lednicky
—

0»tatni

*

*
Pracky

el. «potrebice

HEALING'S PTY. LTD.
263
337
-165
«44
424

Swanston St., - Meibournt - City,. FB 2084
Barkly St., Footseray
MW 2835
Nicholson St., Footseray
MW 1771
Sydney ltd., Bruntwiek
F"W 8642
v
Toor»k Rd., Ttowk
' BJ J4M

-8-

HLAS

DOMOVA

28. 10. 1957
PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Československo - Rakousko 2 : 2 ( 2 : 1 )
N a stadionu v Prátru ve Vídni bylo sehráno 15. října 25. mezistátní utkání ČSR - Rakousko.
Snad nikdy v historii utkání těchto dvou soupeřů nemělo Československo tak blízko fc vysokému vítězství jako tentokrát. V prvním poločase předvádělo čs. mužstvo ukázkovou kopanou,
ve. druhém udávali tempo Rakušané. N a nerozhodném výsledku má největší zásluhu švýcarský rozhodčí Diensti který uznal neregulerní vyrovnávací branku Rakouska a dopustil se dalších chyb, jimiž' ČSR poškodil.
... Sestavy mužstev:, .Rakousko:' Schmied - Halla, 87. minutě minula Peškova rána o půl metru zceHappel (Stotz) - Swoboda, Hanáppi, Koller-Knoll la opuštěnou rakouskou branku..
Z čs. hráčů byl spolehlivý Stacho, z obránců lepší
(Kowacz), Senekowitsch, Dienst, Koerner II., Jaroš. ČSR: Stacho - Jankoviě, Novák - .Pluskal, Hle- Novák, v útoku uspokojili Bubník a Moravčík.'
dík, Mráz - Gajdoš, Moravčík, Bubník, Kraus, Pe- Utkání B mužstev v Ostravě skončilo vítězstvím
ČSR 2:1. Vídeňské utkání , bylo hráno v rámci Mešek.-, '
..-.- •
; Utkání bylo zahájeno náporem Čechoslováků. zinárodního poháru dr. Geroe, jehož stav je po
V 5. minutě odcentroval Bubník až z pravého kříd- minulém zápase tento: 1. Maďarsko (12 bodů z
l a - n a Peška, který přihrál volnému Moravčíkovi. 8 zápasů), 2. ČSR (7 zápasů a 11 bodů), 3. RaTen vstřelil zblízka první branku. Dvě minuty kousko, 4.. Jugoslávie, 5. Itálie, 6. švýcarsko.
poté doběhl Moravčík Bubníkovu přihrávku, unikl
ČS. L I G A
KOPANÉ
Kollerovi a poslal podle vyběhnuvšího Schmieda
míč podruhé do sítě Rakušanů. V 11. a 13. minutě
Tabulka I. ligy po 20. Bratislava
1:1
(pískal
přišli k slovu Rakušané. Stacho vyrazil kop z
rohu a dobíhající Koerner snížil na 1:2. Ve 44. kole: 1. Sparta 26 (43: rakouský rozhodčí), Ruminutě Schmied vyrazil Bubníkovu bombu na roh. 27), 2. Slovan Bratisla- dá hvězda Brno - KladRakousko vyrovnalo v 53. minutě. Dienst dostal va 24 (39:27), 3. Dukla no 2:1, Ostrava - Pardumíč v postavení mimo hru, přiklepl - si jej rukou Praha 23 (31:24), 4.
bice 6:1, H r a d e c Králové
a nahrál Senekówitschovi, který vyrovnal, když
Rudá hvězda Bratislava - Prešov 3:2, §lavia Novák už šel kopat od branky.
V 76. minutě nepískal Dienst hrubé sražení Peška 22 (35:25), 5. Tatran Sparta 4:1, Sparta - Slodvěma rakouskými obránci v trestriím území. V Prešov 21 (28:29), 6. van Bratislava 3:0.
ČSR - V Ý C H O D N Í NĚMECKO V ATLETICE Baník Ostrava 19 (34:
34), 7. Rudá h v ě z d a
1 1 8 : 9 2 bodům
S. K. S L A V I A
Brno 19 (27:29), 8. SlaPORT MELBOURNE
Utkání se konalo v ČSR (3:12,7), trojskok via Praha 19 (33:37),
Brně, čs. representanti Kálecký (15,23), d i s k 9. Spartak H r a d e c Krá- koná řádnou valnou hrozvítězili ve 12 discipli- Merta (52,19), koule Plí- lové 18 (33:44), 10. madu v neděli 17. listonách: na 200 m byl první hal (16,85), kladivo Mu- Dukla Pardubice 18 (30: padu 1957 v St. Michaels
Jirásek (21,7 vt.), 800 m žíček (59,54).
Hall, Brougham St., North
Utkání žen skončilo poJungwirth (1,48.8), 1.500 rážkou čs. družstva 47: 52), 11. Spartak Trnava Melbourne od, 10. hod.
m Jungwirth (3:43.0), 5 59. Nejlepší výkon poda- 17 (23:22), 12. Baník dopol. Volné návrhy mají
km Čikel (14:31,4), 110 la Mertová (52,57 m - 3. Kladno 12 (38:44). Duk- být podány písemně do
m překážek Veselský (14, nejlepší výkon
letos), la Praha a Trnava mají 10.11. na adresu jednate8), 400 m překážek Mo- oštěp vyhrála Zátopková o zápas méně. Zajíma- le: H. Fuksa, Fiat 12, 40
Marině Fde., St. Kilda,
ravec (54,4), 4 x 400 m (52,56 m).
vější výsledky: Slovan Vic.
Bratislava - Rudá hvězda
S. K. S.

- - Ve zkratce - -

— Výškař Lánský vytvořil nový čs. rekord skokem 208 (dosud Kovář 206). Skákal se specielně
upraveným odrazovým tretrem (t. zv. kopyto).
— Na mezinárodních lehkoatletických závodech v
Římě, kterých se účastnili atleti 15 států, vytvořil Rus Kuc nový světový rekord na 5 km časem
13:35 min. (dosud PiHe 13:36,8).
— Vítězem tradičního Košického marathonu se stal
Rus Filin, druhý byl Angličan Kirkup, třetí Rus
Popov.
—-V Budapešti zvítězilo Západní Německo v atletice vysoko 122:90 bodům. Nejlepších výkonů dosáhl
Němec Germar: zaběhl stovku za 10,2 a 200 m
za 20,6.
— V mezistáním utkání v košíkově zvítězilo v Římě ČSR nad Itálií 58:49 (ještě ve 4. minutě 2.
poločasu prohrávalo 24:32).
— V Bukurešti vyrovnala Rumunka Balasová světový rekord Američanky Danielsově výkonem 176
cm.
— V Budapešti zvítězili čs. tabletenisté nad Maďary 5:3,

Vyseee kvalitní šrédské
POTRAVINY, TEXTILIE, VLNU, KUŘIVO ATP.
zašleme za Vás spolehlivě
kamkoliv do Evropy

SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE
33. William Str., Melbourne
T e l e f o n MB 3094
Vyžádejte si náš ceník

HLEDAJÍ:

Věru Šullovou a Karlu Škorpíkovou (obě z
Brna, později byly v Anglii), Jirouška z Prahy
(Sydney?) vzkaz, Karla Sadloně, Ladislava Matelu ze Zlína, Františka Ostrého (Perth?) Karla
Jungwirtha (Sydney?), Miroslava Ředinu ze Zlonic u SI. (zpráva), Miroslava Bartoně z Brna (stud.
stavitel.) a Vlastimila Tomeše z Vlastiboře (dříve
ve Finsku) vzkaz.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.
Malý

oznamovatel:

Poplatek ta 1 r í d t a 1/-.
točno* 1/6.
MODERNÍ KOVOVÝ
NÁBYTEK
VRATKÁ A ZÁBRADLÍ
z kujného železa dle Vašich i našich návrhů: J .
Saska, 564 Mt. Alexander Rd., Ascot Vale, Via,
FU 8483.
MÍSTO KUCHAŘKY neb
HOSPODYNĚ v moderní
domácnosti hledá starší
paní. Nab. na zn. "V Melbourne" do HD.
ČÍŠNICI
zapracovanou
hledá na výpomoc od 6 do
8 večer rest. v St. Kildě.
Volejte LA 4548.
LYŽE rakouské, žel. hrany, £ 5 neb co kdo dá.
Musím ie prodat, jedu
do Queenslandu. J. Linhart, 7 G o o d w i n St.,
Blackbum, (Melb.).
FILM. KAMERU 8 nebo
16 mm koupím. Nab. na
zn. "Jen v dobrém stavu"
do HD.
ČESKÉ PÍSNIČKY na
jakost. MC deskách. Pište
si o seznam. K. Lom, 34
Baillie St., Nth. Melbourne, Vic.
POJIÍTĚNl
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručeni,
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemoeenaké
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 1411

Vstup

volný

L i s t á r n a
V. F. Toronto: Díky za
výstř. a adresy. - V. Z.
Andamooka: Díky za adresy. - V. B, Hobarf:
Mistr v sjezdu, slalomu
či v něčem jiném? - V.
K. Auckland: Díky za
výstř. a citát, - M. H.
Darwin: Stará čísla obyč.
poštou. - J. H. Paddington: Viz zprávu v Č. 16/
VII. str. 3. Podrobnosti
nebyly v ČSR uveřejněny. - J. W. Sydney: Dopis jsme odeslali do N.
Y. a požádali o zprávu
Vám přímo. - B, Š. Regent: Díky za výstřižek.
HD
V MELBOURNE-CITY
obdržíte nyní Hlas domova též v kiosku na
Elizabeth St. (proti Commonwealth Bank, blíže
Flinders St.,)
OPRAVY DOMŮ všeho
druhu - malé vnitřní opravy včetně malování,
cementování a pod. i celé přestavby domů - odborně provádí Burian &
Brandt, 98 Charles St.,
Prahran, Vic., tel. Win,
3895.
U P O Z O R N Ě N Í P.
INSERENTťJM!
Do vánoc vyjde HD již
jen 3 x. (Ku konci ročníku bude jako obvy&Ie
dvojčíslo). Pamatujte proto včas na předvánoční
inserci.
HD

TANEC

Vstup

volný

vždy v pátek a v sobotu
pro nové členy "U. P. F." Melbourne,
kteří mluví německy a anglicky.
O nedělích autobusové výlety.
Inform. a přihlášky: 6 posch., 44 Elizabeth St,.
City, tel. MF 6541/2

HLAS

DOMOVA

vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční

kruh

Adres«: Hlas domova,
RÁDIO -

TAXI TRUCKS
J. Šuran . tel. BY 3525
Toorak Station
Stěhování, balíky,
kontrakty, proclívání f
zvěrolékař, ambulance.
24hodinová služba

Koiítm. jídla - zákusky
káva
MANHATTAN COFFEE

S Moorhouse St, Richmond, t^ X, Vie.
Telefon JA 3380 (jen mimo prae. dolru)

ESPRESSO LOUNGE

Předplatné: na rok s 37/- t na £ roku

a restaurace
2 Lionffhoi^ie Str.

s II/-, m 7 éítel s 10/-, jednotlivá s 1/«.

DANDENONG, VicSrdečně zve

Ant. Bůžek

Odebírají všichni Vaši přátelé
"HLAS
DOMOVA"?

