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Od doby Nové ekonomické politiky (NEP) k
době Socialismu v jedné zemi, od Lidové fronty a Kolektivní bezpečnosti i Velkému spojenectví za druhé světové války, od Mírového soužití až k Ženevskému duchu hazardovali vzdělanci na Západě nikoli tím, že by hledali příliš
málo, ale tím, že hledali příliš mnoho ve všech
těch plánovaných změnách, nucených změnách
a dokonce i v taktických změnách a slavnostních přísahách Sovětského svazu.
Bertram Wolfe

CHRUŠČEV ODSTRANIL Ž U K O V A

Hrdinové táhnou k čertu
strany oznámila oficielně jeho vyloučení z
předsednictva: "Plénum
ústředního výboru komunistické s t r a n y si
všimlo, že bývalý ministr
národní obrany soudruh
Žukov porušil leninské
a stranické zásady . . ,
Plénum zjistilo, že byl
v sovětské armádě propagován kult osobnosti
za osobní účasti soudruzbavilo maršála Žukova ha Žukova . .
úřadu ministra národní
Pak následovala obobrany".
vyklá procedura, která
Ani slovo vysvětlení. stereotypně prováží pád
Stránky západního tisku každého vysokého kose zahemžily dohady:
munistického hodnostá"Znamená to pád nebo ře. Oběť se přizná ke
povýšení?"
svému bídáctví, bývalí
O týden později už přátelé ji odsoudí, tisk
nebylo pochyb. Zpráva dostane své direktivy a
ústředního výboru so- dá se do práce.
vět ské
komunistické (Pokračování »a sír. 2)

Kdysi, není tomu tak dávno, dva hrdinové táhli do boje. Z e západu
a východu rubali a porazili Němce: maršál Žukov, nejvyšší velitel
sovětských armád a generál Eisenhower, nejvyšší velitel armád angloamerických.
V určitém smyslu padli oba, divnou shodou okolností, ve stejné době.
Umělý sovětský satelit "Sputník" hrál v obou případech svou roli.
Pří Žukovově likvidaci sloužil jako cukrkandlová náhrada za ztrátu
hrdiny sovětského lidu.
V Eisenhowerově případě byl vlastně příčinou pádu prestiže hrdiny
Spojených států. Protože president Eisenhower je teď osobně viněn
z porážky, kterou Američané utrpěli v raketových závodech se Sovětským svazem.
Leninské
Ztráta Eisenhowerovy
prestiže není tak důleži- zásady a kult osobnosti
tá. Žukovův pád je daV pátek 26. října ozleko drastičtější a také námil moskevský rozvýznamnější.
hlas uprostřed "důležitějších" zpráv
krátce:
"Předsednictvo Nejvyššího sovětu SSSR jmenovalo maršála Malinovskéjio ministrem národní obrany. Předsednictvo
Nejvyššího sovětu SSSR

STRACH
Z MĚNOVÉ REFORMY

V Československu vypukla nákupní horečka

V minulých týdnech projevili českoslovenští občané důvěru čs. měně
7ni°iscbem vpravdě manifestačním. A podle reakce československého rozhlasu a novin to byly hlavně správy národních podniků, které zahájily
«áVnoní paniku, která se - rychle rozšířila na všechny vrstvy obyvatelstva.
Redaktor
pražského kupovat u velkých, pod- až dvě miliardy Kčs.
Ministerstvo vnitřního
rozhlasu Josef Meruň- niků zboží jak pro záka se celou paniku sna- vodní kantiny, tak i su- obchodu má hlavu plžil vysvětlit takto: sprá- roviny, nezbytné k za- nou starostí. Národní
nerušeného podniky totiž bez hotovy národních podniků bezpečení
G. K. Ž u k » v
vosti vykoupily
tolik
mají právo podle vlád- chodu podniku.
zboží, kolik vydalo loni
Letos
v
říjnu
jako
by
ního
nařízení
č.
115
z
jenom bezohledný voják
loňského roku právo na- se národní podniky do- všechno obyvatelstvo na
mluvily: správy tatran- nákup osobních aut, moských hotelů nakoupily tocyklů, televisorů, rozzčista jasna za 50.000 hlasových přijímačů, foKčs ž i l e t e k , zubních toaparátů, šicích strojů,
Do jásotu nad Sputnikem a do řinčení cirkuso
ledniček a praček.
vých kapel zazněly dva ustrašené hlasy s obou past, krémů, brýlí proti
Komunistická
vláda
stran Železné opony. Presiden Eisenhower ujistil slunci, důl S t a l i n v
televisní posluchačstvo, že Amerika pořád ještě O s t r a v ě nakoupil za byla proto teď přinucemá možnost zničit kteroukoli zemi na světě a 115.000 Kčs povlakovi- na vydat nařízení, jimž
předvedl špičku raketové střely, kterou Ame- ny, ubrusy a kapny, au- se celý objem tohoto
ričané vystřelili do vesmíru a dokázali dovést zpáttomobilka v Mladé Bo- zboží má ponechat jen
ky do odpalovacího prostoru.
leslavi
elektrotechnické do maloprodeje drobHlas zpoza Železné opony byl pro nás důležitější
než americké představení pro prosťáSky. Wlady- potřeby pro domácnost ným zákazníkům.
slaw Gomulka referoval ve Varšavě na zasedání v ceně přes 100.000 Kčs.
Hlavní důvod nákupÚstředního výboru polské ¡komunistické strany. Jení
horečky v ČeskosloZ
toho
prý
vznikly
ho diagnosa potvrdila, co jsme si myslili už dávno:
ani titovštilia, ani gomulgovština nejsou cesty, ve- poruchy v zásobování vensku (která zuřila tadoucí k demokratísaci. Gomul&a řekl v podstatě, obyvatelstva, které se ké v Polsku) však státže polská komunistická strana, má-li se udržet, se marně snažilo sehnat žá- ní rozhlas cudně zamlmusí zbavit "revisionistů" (t. i. přívrženců libera- rovky, vatu a všelijaké čel: bohatí i chudí zálisace), stranických frakcí, jež rozbíjejí jednotu straznárodněného
ny, a prospěchářů, Steří jsou mlýnským kamenem maličkosti denní potře- kazníci
průmyslu byli poděšeni
na krku strany. Největším nepřítelem stranického by.
života je lhostejnost členstva. Strana se bude musit
Pražský rozhlas pro- měnovou reformou, kte(¡po sovětském vzoru) zbavit víc jak poloviny členzradil,
že jen za první rá byla vyhlášena ve
stva, aby se stala stranou "uvědomělých a bojovVýchodním
Německu.
ných příslušníků, plně oddaných socialismu" (dneš- čtvrtletí t. r. dostoupily
nákupy veřejných orga- Č s. konsument vydal
ní počet členů: 1,300.000).
Světový komunism není dnes ani zbla ohrožen nisací takové výše, že tím čs. koruně vysvědameric&ými raketami, jež mohou poskytnlout útě- koncem roku by dosáh- čení velmi hanebné.
vm
chu jen slabomyslným. Ani slabomyslný však ne- ly výše asi jeden a půl
může nevidět, co hrozí komunismu zevnitř.
-©

H l a s y na o k r a j

PERMANENTNÍ TYRANIE
Zatím co na Hudém náměstí v Moskvě předvádel světový výbor obránců míru 38 druhů vrhačů
raketových střel, otřásl celým Československem
strašný výbuch. To narazil sovětský Sputník na
vysokou životní úroveň našeho lidu. Tak to aspoň
tvrdí ústní podání v Československu. Anonymní
humorista tím bezděky dokonale shrnul sílu a slabost 40 let sovětského imperialismu.
Dějiny Komunistické strany Československa jsou
neslavným střípkem rudé mozaiky. Do Moskvy
jezdily z Československa pro instrukce od začátku
jen ohnuté hřbety. Význam československých místodržících vzrostl nedávno jen díky tomu, že se řady
sovětských gauleiterů v jiných zemích povážlivě
ztenčily.
První kapitola dějin KSČ byla poznamenána řadou nezodpovědně vyvolaných stávek, které ae dnes
snaží dramatikové režimu vydávat za heroické
akce. Kdyby nebyla přišla velká hospodářská krise let třicátých, byla by se KSČ asi sama "pročistila" v hrstku podivínů, udávajících jeden druhého
na sekretariátu Kominterny. Hitlerův nástup k moci dal bolševikům do ruky příznivou kartu: zatím
co v Německu pomáhala Kominterna zničit dělnické hnutí, začali českoslovenští komunisté hrát roili státotvorných občanů, obránců lidských práv a
svobod. Z táborových křiklounu se stali rázem bojovníci, kteří u Madridu bránili Prahu." Bylo to
r t é době, kdy si KSČ vybudovala početné kádry
a získala řadu zvučných jmen.
Po mnichovské kapitulaci bylo mnohému členu
KSČ souzeno projít zkouškou víry.. Řadoví příslušníci strany nedovedli myslit natolik dialekticky,
aby pochopili, že bojovníci od Madridu musí odložit zbraně, protože se lidová válka změnila přes
noc ve válku imperialistickou. Eibbentropův pakt
se Stalinem zbavil nejednoho komunistu všech ilusí.
Po vstupu Sovětského svazu do války, se KSČ
změnila znovu ve vlasteneckou organisaci, která
předvídala, varovala a bojovala. Pro získávání
vlivných členů našla výtečnou verbovní půdu
v nacistických koncentračních táborech.
Na konci války se vrátili ze Sovětského svazu
jediní vítězové války: sovětští příručí s československými pasy, začemění nikoli střelným prachem,
nýbrž s prsty začerněnýmí od inkoustu, jak kdysi
trefně poznamenal Peroutka.
Vrátili se k nejmastnějšímu volebnímu guláši:
místo židle písařské mohli nabízet křeslo ministerské, místo soustruhu továrnu v pohraničí, místo
slušného bytu ,dobříšské zámky, místo klidného a
spokojeného života loupež, tyranii a ožebračení celého národa ve jménu revoluce a třídního boje.
Českoslovenští pidimužíci absolvovali moskevskou
školu nenávisti s výtečným prospěchem, z něhož
má teď nová třída vykořisťovatelů prospěch neméně výtečný.
Komunistická strana Československa se stala baštou dobrodruhů, chytráků a slabochů. Ve dnech,
kdy její vybrané exempláře přihlížely s moskevské
tribuny vojenské parádě, skončila na chvilku persekuce zemědělců a začala persekuce mládeže. Až
skončí persekuce mládeže, začne persekuce jiné
skupiny obyvatelstva. Učení o permanentní revoluci se změnilo v praksi permanentního útlaku.
Komunistická strana československa dobyla posledního vítězství v únoru 1948. Od té doby je a
musí být v permanentní defensivě t proti vývoji,
pokroku a lidské přirozenosti. Ještě plesá nad zázraky sovětské vědy, i když její vlastní poddaní
shánějí žárovky. Ještě oslavuje vzorné sovětské
nemocnice na vzdory tomu, že běžná léčiva si lid
dává posílat z nepřátelské ciziny.
Ještě se raduje z nového sovětského člověka, ale
současně nařizuje policejní razzii na příslušníky
jeho československé odrůdy.
Sputníkovský ohňostroj na oslavu Říjnové revoluce nemá jen zastrašit odpůrce ve studené válce.
Snad víc než si myslíme má obrátit zraky lidí v
sovětské části světa od země, kde se jim daří nepěkně, k vesmíru, kde mohou vidět hmatatelného
sovětského p á n b í č k a, který všemu vládne_ a
všechno nařizuje.
Jun
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SATELITA

Měsíční sonáta - věta druhá
Co jsme v komentáři o • vystřelení prvního sovětského satelita nazvali
"Měsíční sonátou", začíná dostávat opravdu měsíční nádech.
Druhý Sputník krouží vesele kolem zeměkoule se svou psí posádkou
a nikdo neví, co přijde po něm. Západní vědci, kteří by měli vědět,,
o čem ftiluví, tvrdí, že Rusové mohou vystřelit raketu na měsíc.
Ve středověku brázdily anglické, francouzské, španělské a portugalské
koráby "nekonečné oceány". , D o každé hroudy suché země, o niž náhodou zakoply, zapíchly jejich posádky vlajky svých států na znamení
suverenity toh^ kterého vladaře. Pak se ti vladaři obyčejně o tu novou
hroudu svorně servali. •
!
Podobné povyražení mo, ale váha satelita na- mé pohonné látky.
má asi lidsto před sebou svědčuje tomu, že je jich Na základě toho předv nekonečném prostoru, více a že jsou složitější. pokladu pak . už není tak
který obklopuje zeměfantastické věřit, že se
Dohady
kouli. Stísněný pocit,
Rusové chystají v blízké
jenž v nás vzbuzuje neKolem fantastického budoucnosti vystřelit rabezpečný charakter pos- výkonu sovětské vědy se ketu na měsíc. Divoké ledních událostí,
m á přirozeně vyrojilo množ- nebo snad ne tak divoké
svůj dobrý důvod: ko- ství dohadů.
- pověsti mluví o tom, že
ráby, které se zatím poPo posledních překva- s sebou ponese vodíkotloukají tím novým mo- peních je těžko říci, co vou pumu, jejíž explose
řem, nesou . vesměs vlaj- je rozumné a co je ne- bude viditelná.
ku se srpem a kladivem. smysl. Rozdíl mezi vý- Dalším předmětem dokonností sovětských a hadů je osud pokusnéFakta
amerických
raket je tak ho psa uvnitř druhého
Rusové říkají světu o
velký,
že
se
snad dá o- satelita. Podaří-li se jej
svých nových zkušenospravdu
předpokládat,
že Rusům dostat zpátky na
tech jenom to, co chtějí.
Rusové
používají
úplně
zem, pak . vyřešili další
Není toho moc, ale stanové,
na
Západě
neznádůležitý problém - otázčí to.
Sputník č. 2 váží asi
1/2 tuny a krouží kolem zeměkoule ve výšce
dvakrát větší než jeho
předchůdce.
K jeho vystřelení byla
opět použita třífázová
r a k e t a , jejíž poslední
část tvoří vlastní těleso
satelita. N a rozdíl od
Sputníka 1., který byl
kulatý, má podlouhlou
doutníkovou formu.
Ve zvláštním uzavřeném prostoru je jediný
člen posádky - uměle
ž i v e n ý pes. Zvláštní
přístroje, připojené k jeho tělu, podávající sovětským vědcům zprávy o
jeho zdravotním stavu.
O ostatních aparátech
toho není mnoho zná-

ku návratu
atmosféry.

do

zemské

ší než druhý "Sputník".
Protože důležitější než
"Sputník" a rakety, které ho dopravily do stratosféry, jsOu osoby, které jím budou disponovat. Na nich bude záležet, bude-li sloužit prospěchu či zkáze lidstva.
Likvidace a její důvody

Přes nedostatek informací je pravděpodobné,
že Žukov není jediný
hrdina, kterého Chruščev poslal k čertu. Před
jeho návratem byli jistě
odstraněni z klíčových
Žukovův osud však posic v armádě i všichmůže být pro budouc- ni jeho přátelé. Překvanost lidstva významněj- pilo by nás. kdybychom
brzo neslyšeli o čistce
armády. Výpad maršála
Koněva proti Žukovovi
j e typickou
ukázkou
strachu, který každou
takovou čistku provází.
NOVINKY KRAJANSKÉHO FORMÁTU
Proč musil Žukov padZvětšením formátu "Našich hlasů" dostala
nout? V západním tisku
krajan,ská veřejnost do rukou dobré noviny,
jsme četli sto a jeden
které slouží Čs. vzájemnosti. S pozdravem Váš
důvod:
odporoval
Frank Baleja, předseda
ČSNS
ve
Winnipegu.
*
*
Chruščevovi v syrsko Gratuluji k posledním dvěma číslům Našich tureckém dobrodružství,
hlasů. To jsou již nioviny. Prosím vás všafc o
bránil komunisaci armájedno. Neodpovídejte Novému domovu na ty
dy,
chtěl odstranit šéfa
jejich nesmysly. Vracím-li se však k otázce Notajné služby Serova, rozvého domova, tak jen proto, abych vám dokázal,
šiřoval vliv armády na
že těch nesmyslů si všímá více lidí. Minulé číslo
se jim zase podařilo! Myslím, že je typickým úkor strany, mluvil v
pro Nový . domov.
Jugoslávii víc, než bylo
zdrávo, atd.
V prostředku píší: "Všem novým předplatitelům Nového domova děkujeme za uznání na- N á m se zdá nejpřijatelnější nejjednodušší důšeho listu jařko dobrého krajanského tisku a vynasnažíme še, aby i oni našli v něm to, co jirjde vod. Žukov stál po liknenalézají".
vidaci Malenkova, Kaganoviče, Molotova a ŠeDobré české přísloví však praví: "Samochvála smrdí ! . . . Váš J. S.
pilova samojediný v cesNaše hlasy, Toronto, Kanada, č. 30-31.

Naše rovy

tě k absolutní moci. Jenom on měl prostřednictvím armády, již kontroBoval, i dostatečnou
moc k odstranění Chruščeva. Vůdce smečky
Ve vývoji postalinského Sovětského svazu začíná teď nová fáze.
Krátká perioda "kolektivního" vedení, již jsme
vždycky považovali za
přechodnou, je u konce.
Z komunistické divočiny se vynořil nový diktátor. Nemyslíme tím,
že by se snad vracela
doba čistého stalinismu.
N á v r a t k němu není
možný. Síly, které odstalinštění vyvolaly, se nedají zlikvidovat tak jednoduše jako rivalové ve
straně.
Ale vrací se diktatura
jedince. Chruščev nyní
kontroluje všechno, co
je ke kontrole komunistického státu třeba
stranu, tajnou policii a
armádu.
Chruščev je, alespoň
na okamžik, nepopiratelným vůdcem
smečky.
Ale, jak už to mezi vlky
bývá, přijdou c h v íl e,
kdy se budou noví jedinci cítit dost silní k útoku
na-- vůdcovskou posici.
Takový je zákon vlčí
smečky a takový je zákon Kremlu.
-kw-

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS

Cesta
Západ se zatím zmohl
jenom na několik gest
pod prastarým heslem:
"Sdružujme se!"
Ve Washingtonu došlo ke schůzce presidenta Eiáenhowera s britským ministerským předsedou Macmillanem.
Jako další gesto jednoty se mají sejít v Paříži
hlavy všech členských
států Severoatlantického
paktu, včetně Eisenhowera a Macmillana.
Tentam je pocit předstíraného nebo skutečného podceňování, který
se tu a tam vyskytl i po
vystřelení Sputníka 1.
Nikdo už nepochybuje
o tom, že význam sovětského technického po
kroku překročil daleko
rámec mírové vědy.

Hrdinové táhnou k čertu

(Pokračováni se str. 1 )
pulárního hrdiny však
není jednoduchý ani ve
zvráceném blázinci komunistického světa. Není asi liáhodou, že byla
zpráva ústředního výboru komunistické strany
vystřelena současně s
druhým sovětským umělým satelitem. Jak v
Kremlu
očekávali,
"Sputník č. 2" vytlačil
rychle Žukova z předních stránek západního
tisku. Tutéž službu prokázal i doma.

K VÁNOCŮM

86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon

JA

6973
byt:

Jeho politickou váhu
bylo cítit hned po odpalu prvního satelita.
Sputník 2. postavil mimo každou pochybnost i
jeho význam vojenský:
1./ podobný satelit může televisně p ř e n á š e t
zprávy o vojenských zařízeních kteréhokoli státu, 2./ sovětské rakety
jsou schopny doručit vodíkové bomby kamkoliv
na světě, 3./ sovětský
náskok je v raketovém
výzkumu daleko větší,
než se původně myslilo.
V londýnské dolní sněmovně řekl britský ministerský předseda Macmillan: "Věřím, že jsme
se ocitli v kritickém bodě historie. Hrozba sovětského komunismu ne-

JA

6701

byla nikdy větší a potřeba, aby se svobodné
národy proti němu zorganisovaly, nebyla nikdy
nutnější".
Svobodymilovný člověk může cítit při pohledu na sovětské satelity
na nebi něco 1 podobného, jako Čapkův Pražan,
k t e r ý spatřil prvního
mloka na Vltavě. Dokáže-li Západ přejít od řečí o jednotě k jednotě,
pak "se naši v elektrárně ještě drží".
-nVALNÁ HROMADA
S. K. S L A V I A
v neděli 17.11.1957 od 10,
hodiny dopol. v St. Michael Hall, Brougham
Str., North Melbourne.

ZEDHE NA DEN
27.10. Menderesova demokratická strana získala ve volbách do tureckého parlamentu většinu.
28.10. SSSR navrhuje v
dopise tajemníku
SN
Hammarskjoeldovi,
aby
byla zrušena stálá odzbrojovací komise a nahražena novou organisací. která by se skládala
ze všech členských států
SN.
— Podle syrských zpráv
překročila skupina tureckých vojáků syrské hranice..
29.10. Granát, který byl
vržen v izraelském parlamentu na ministerského předsedu Ben-Guriona, zranil několik ministrů.
30.10. Sýrie předložila ve
Spojených národech resoluci, ve které se žádá,
aby komise složená ze
zástupců sedmi mocností
vyšetřovala napětí na turecko-syrských hranicích..
Západní blok předložil
resoluci, podle které by
byl do Sýrie a Turecka
poslán generální tajemník
SN Hammarskjoeld. Obě
strany se nakonec dohodly, že nebudou na resolucích trvat.
2.11. V Moskvě bylo úředně oznámeno, že Žukov byl vyloučen z Ústředního výboru komunis-

ticke strany. P j ý se přiznal k omylům v řízení
sovětských branných sil,
3.11. SSSR vystřelil do
vnější atmosféry druhé
satelitní těleso. Nový satelit obíhá zeměkouli ve
výši 923 mil a je v něm
pokusný pes.
5.11. SSSR oznámil Spojeným národům, že se nehodlá zúčastnit dalších
konferencí odzbroj ovacího podvýboru.
— 381etý Felix Gaillard
se stal novým francouzským ministersljým předsedou.
6.11.-V řeči před Nejvyšším sovětem
navrhl
Chruščev novou konferenci hlav vedoucích světových mocností.
7.11. Při přehlídce spojené s oslavami 40. výročí
Říjnové revoluce představili sovětští komunisté řadu nových raketových zbraní.
— President Eisenhower
oznámil v projevu na
americké televisi, že se
Američanům podařilo vystřelit raketu do výše několika set mil a přivést
jí dálkovou kontrolou
zpět nepoškozenou.
8.11. Malajští komunisté
oznámili ministerskému
předsedovi Tunku Abdul
R a h m a n o v i , že. jsou
ochotni se vzdát.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Na oslavách bolševické číslo bude mít 40 stran a typ pětimístného letounu L-200 Morava. Letourevoluce v Rusku zastu- bude stát 6 Kčs.
puje Československo vlád- — Zástupci podniku za- ny tohoto typu budou
ní delegace v tomto slo- hraničního Technoexport mít automatické řízení,
dokonalé radiospojení a
žení: široký, Bacílek, Ba- podepsali v Pekinu smlou- zařízení
pro noční přistárák, Hendrych, Plojhár vy na dodávku zařízení vání.
a šlechta. Vedoucím de- pro 6 parních elektráren
legace je první tajemník o celkovém výkonu 500 — V listopadu bude v
ÚV KSČ Antonín Novot- MW.
Praze na
Slovanském
ný.
— Na mezinárodním ve- ostrově uspořádána výsta— Podle prohlášení Ju- letrhu v Tunisu byl us- va obrazů Josefa Lady.
goslávky M. Miničové, pořádán Československý — V Kahýře zahájili tříkterá byla nedávno na den. Y čs. pavilonu se měsíční kursy
češtiny
studijní cestě v ČSR, při- konala recepce.
pro 52 p r o f e s o r ů a
pravuje se na rok 1960
technických
— V sobotu odpoledne 22. instruktorů
nová školní reforma.
škol. Kursy vede prof.
října
vznikl
v
obci
Orav— V Karlových Varech
Vozková.
bylo uspořádáno dostave- ská Jaseníca v okresu Ná- — Předseda
Ústředního
mestovo
velký
požár,
kteníčko zástupců cestovních
protialkoholiekého sboru
kanceláří, lodních a le- rý zničil 57 obytných do- prof.. dr. Kácl uspořádal
teckých společností a že- mů, příslušné hospodář- /tiskovou konferenci, na
ské objekty a inventář.
leznic z 28 zemí..
Způsobená škoda je asi níž prohlásil, že se jeho
— Náměstek ministra za- 3 miliony Kčs. P o ž á r organisaci "podařilo vyhraničního obchodu ing. vznikl v domě Jána Gra- řešit některé problémy,
Jaroslav Kohout přijal ňáka při mlácení obilí. na které poukazovali i sazplnomocněného ministra
mi naši občané". V 5 kraSudanské republiky Mo- — Předsednictvo Národní jích republiky byl změfronty
hostilo
zástupce
hameda Hamada.
něn mzdový systém za— Z ČSR odletěla 13 - j a p o n s k é socialistické městnanců v obchodech
členná pákistánská ob- strany na recepci v Her- s lihovinami tak, že nechodní delegace, která zánském paláci v Praze. dostávají prémie za projednala o "otázkách roz- Večeře se účastnili Vác- dané lihoviny.
voje hospodářských sty- lav Kopecký a tajemník — Na domě Ženského výÚV KSČ Jiří Hendrych.
ků".
robního spolku v Praže
— Ve Varšavě byla čs. — Do čs. prodejen se do- byla odhalena pamětní
stávají
televisoiy
o
úhloVládní delegace, kterou
deska k uctěni 110. výrovedla náměstkyně před- příčce 43 cm, vyrobené v čí narozenin F.nšKy KrásTesle pod
sedy vlády ing.. Ludmila pardubické
nohorské.
Jankovcová. Delegace se značkou "Athos". Jsou
— Na Zvoďenském zániku
osazeny
22
elektronkami
účastní prvního zasedání
Čs. - polského výboru pro a mají reproduktor o prů- bylo započato s renovačhospodářskou spolupráci. měru 20 cm. Zapojeny ními pracemi. RencT&ce
Čs. delegaci uvítal ná- jsou na dva ''kanálý', bude stát několik milioměstek předsedy Rady jeden pro Prahu a Ostra- nů Kčs a práce potrvají
vu, druhý pro Bratisla- několik let.
ministrů Jaroszewicz.
vu.
Stojí 4.300 Kčs.
— V Praze zemití, ve vě— Sedmdesátiny oslavil v
Praze člen činohry Ná- — Předseda vlády Viliam ku SO lei herec Jaroslav
rodního divadla Bedřich Široký přijal delegaci někresťanásýcii —K 55!. BaroEaiiBáni OtsKaren. Za dobu své čin- meckých
' ' . — •
nosti u ND vytvořil přes demokratů z -východní r-Tn d
zony, vedenou náměstkem Národní árradio v Ptszse
300 rolí.
— Státní nakladatelství předsedy vlády dr. Otto fena operu "Bratři Kszatechnické literatury bude Nuschkem, a delegaci
katoliků- — Do Indie oáfeia delevydávat od začátku příš- vietnamských
tího roku nový měsíčník, jež se účastnily sjezdu gace čs. Červenešcs kříže.
který se bude jmenovat lidové sírany v Praze.
ou vedl
Jasooscš"Aatomatisace".
Každé — V ČSR vyrobili nový
S.
K.

ŠPIONI, PROCESY, ROZSUDKY
— Jako britští vyzvědači byli zatčeni v Praze
dr. Vladimír Helmuth a j e t o žena Marta. Spolupracovali prý s britským špionem dr. Brothanem a zabývali se organizováním útěků "bývalých kapitalistických živlů" do zahraničí.
— Špionáž ve prospěch ''západoněmeckých
průmyslníků" prý prováděl dr. Osvald Kavala s Kamilem Hajdou z ministerstva hutí a
rudného průmyslu.
— Na Slovensku byla odhalena "vyzvědačská
síť", kterou tam prý zorganisoval Jaroslav
Vodička, agent "mnichovské špionážní centrály". S Vodičkou bylo zatčeno na 20 osob.
— Ve spolupráci se Svobodnou. Evropou prý
připravovala podzemní skupina dr. Václava
Kohlíka "teroristické akce". Další zatčení: dr.
Jaroslav Křižan z Berouna a Émil Stibůrek,
bývalý majitel tiskárny z Prahy.
— Ve Staňkově byl zatčen pro protistátní činnost bývalý ředitel Plzeňských pivovarů ing.
J. Šebelík. Pro špionáž ho získal bývalý poslanec Klabík, pokyny prý dostával od agenta
Štrunce.
— V Praze byl zatčen Josef Řehák, účetní
národního podniku, který prý byl spolupracovníkem Jana Vicena (viz str. 4).
— Pro černý obchod s kožešinami byli odsouzeni v Praze: V. Kokeš (7 let), J. Kámen
(6 let), Ant. Šatnonil (5 let), K. Kindl (3 roky), J. Tlustý (2 roky), Jar. Drahovzal (8
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DOMOVA
"Tak zvaný americký způsob života"

KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA
PROTI CHULIGÁNŮM

Kdybychom dosud věřili tomu, co píše Rudé právo, musili bychom
dnes oznámit, ze "celá československá veřejnost volá po zákrocích proti
chuliganum". Rudé právo také hned definovalo slovo "chuligán". Je
to mladý člověk, který je "rozvinutím páska", je zpravidla bez řádného
pracovního poměru a živí se všelijakým pokoutním způsobem, nebo pá.
chá krádeže nebo loupežná přepadení.
Ovšemže "celá československá veřejnost" nevolala do boje proti "chulisánům'', nýbrž jenom ministr vnitra Rudolf Barák, který na zahájení
y v é křížové výpravy proti mládeži, která se vyhýbá komunistům jako
kříži, svolal v Praze slavnou tiskovou konferenci. Komunistický mi.
— v n i t r a na ní s obvyklou upřímnou nejapností vypustil šídío z pytle:
-^"'igáni jsou "vesměs lidé, kteří se obdivují americkému způsobu ži— ~ a kteří se snaží hanobit republiku".
Barákovi asistovali na městí kroužila kol.em brněnská 4, Jan Koutiskové konferenci jeho diplomatická auta ni- kol, Pradlácká 9., a Lanáměstek plukovník J. kterých západních zemí dialar Žovčík, FxáncouzKotál a náčelník Hlav- a páni čekali, jak se šká ?3.
ní stráže veřejné bezpeč- věc vyvine".
V Českém Brodě byl
nosti Jannlík.
Mela na Václavském
zatčen J. Kot a j.eho 15
V Praze totiž se strh- kamarádů, k t e ř í prý.
Rozhodný úder
la jednoho dne v před- "rozbíjeli v podnapilém
Ti prohlásili, že se minulém týdnu mela. stavu zařízení čekárny
policie "rozhodla zor- P ó 1 i c i e se pokoušela ČSD".
ganisovat rozhodný ú- zatknout na Václavském Dragonáda na mládež
der proci chuligánům, náměstí nějakého vojáNikdo nepochybuje,
kteří se svými výtržnost- ka, kterého kolemjdou- že se případy chuligánmi pokoušejí rušit klid cí vzali v ochranu a ství po slavném sovětčiř—? ulicích. "V znemožnili policii pro- ském vzoru v ČSR vyPraze, Ostravě a v ji- vést zatčení. Podle všech skytují jako důsledek
ných městech byly při zpráv,, zatím došlých, rodinných rozvratů, způ¿¿au zatčeny d e s í t k y to byla bouřka docela sobených většinou prarrrrro vyrossků".
pěkné velikosti.
covním nasazením rodiSpojesccsi chuligánů
Úřední zpráva ozna- čů. V ; komunistickém
peý JSCPB ~naš£ nepřáte- muje suše, že "v noci tisku jsme se dočetli
lé v BJiraniři, kteří v ze soboty 12. října vy- nejeden stesk na tuto
Bxh. v i l i své spojence. volala v Praze skupina okolnost dlouho předPosílají ic
ze zakra- podnapilých
mladíků tím, než se ministr vnitrrsg-Ť
jpOnlO- výtržnost- 11 osob bylo ra Barák rozhodl uspograinickx^s. l^cratura 1 zatčeno a vzato do vaz- řádat pod zástěrkou boíocogratie
PH ne- by"- Uveřejněná jmé- je p r o t i chuligánům
dávné -s-ítrřnosc: v Pra- na zatčených: J. Vlček, dragonádu na mladé lize aa V šežavském ní- S. ZenkL J . Mudra, R. di, kteří se netají tím,
Kopecký a J . Hladký. že se jim nová sovětská
měskA) a Jar. Matys (6 měsíců).
Zpráva, tvrdí, že rito li- skutečnost z duše pro— Pro spekulace s auty byli odsouzeni v Žili- dé "v pozdních nočních tiví.
Proto také zni zcela
iorganŽovali
ně: Gejza Kubus, Henrich Lžšovský, Matěj Se- hodinách
na nlŤcřch výtržností s falešně plechové hřímága, J. Serafín, E. Papaa a E. Mojto.
— Skupina odsouzenýcži Tarpfsmanrn n. p. Zve- protistátním z a . n i ě r e - ní Rudého p r á / a : "Je
proto malá naděje třídrex: F. Beckert (3 roky), E. Piatkeviš (2 a n í m".
ního nepřítele, že propůl roku), J. Semerád (7 let), O. Semerád Y
Zatčeni v $ t n ě
jevy
tak zvaného ame(5 let), F. Pavlíček (6 měsíců).
Aby nebylo pochyb o rického způsobu života
— Pro zpronevěry byli v Praze odsouzeni zaměstnanci n. p. Drutex: B. Dus (10 let) a K. tom, že celá akce proti zdomácní na ulicích nachuligánům je celostát- šich měst".
Hošťáková (5 let).
Jaká ircknie, že pro
— V Buclovicích u Uherského Hradiště byl ní, uspořádali podobzatčen lékař dr. František Lippner, který ne- nou tiskovou konferen- "představitele tak zvaprávem uznal Františka Švečíka neschopným ci v Brně. N a ní byla ného amerického způoznámena tato jména sobu života" museli vypráce.
zatčených
mladíků: Vác- táhnout název ze sovět— Štukatér ze Spořilova Jar. Kortus byl odlav Moliš, Riegrova 14, ského slovníku.
souzen na 4 roky pro černou živnost.
vm
— Pro podvody s výplatními listinami byl od- Jaroslav Juřica, Starosouzen vedoucí kominického závodu v Trenčíně Pavel Jakubovič (5 let) a kotninický pomocNA U V Í T A N O U
ník V. Raczka (2 roky).
u příležitosti návratu našeho populárního
— Pro podvody a nedovolený prodej dříví
mistra F. B u b l y s chotí D a g m a r
dostal Izidor Mazurkovič 3 roky vězení.
z dvouletého úspěšného turné po Indii, Fá&ista— V Ostravě byl zatčen Josef Kokott, "dlou. nu, Ceylonu a Malajsku
ho hledaný válečný zločinec, který jako něpořádáme v neděli dne 17. listopadu 1957
mecký četník v letech. 1942 a 1943 na území
PŘÁTELSKÝ OBĚD A GARDEN PARTY
na něž upřímně zveme všechny přátele a známé
Ukrajiny a Polska bestiálním způsobem zaCouvert 19/6
Continental Restaurant
vraždil prokazatelně 41 osob". Kokotť byl prý
v ruském zajetí, po propuštění se usadil v
Chateau Kalorama, Vic.
Darkovičkách na Hlučínsku a pracoval jako
Vzhledem k omezenému počtu míst oznamte
soustružník v Ústředních dílnách Ostravskolaskavě svoji účast předem. Záznamy a informace: (Volte M 077 a žádejte) telefon Kalorama .9.
karvínského revíru.
_
J. K./Č
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Provádíme
veškeré
práce
optické
přesni, rychle a za levné ceny
6. poschodí
49 Elizabeth St.,
(roh Flinders Lane)
Melbourne - City
Telefon MB 4207

Optical Service

Přijímáme objednávky také p»«tou

OSLAVA 28. ŘÍJNA V ČSR
"Dnes je Den znárodnění. Tato slova připisujeme ke každému'datu 28. října. Připomínáme si tím
nerozlučnou- spojitost tohoto dne s odkazem Velké
říjnové sovětské revoluce, nastolit socialismus. Vždyť
slova o sebeurčení, národů byla pro náš lid hřmění
výstřelů "Aurory". Dala mu sílu rozbít rakousko^ uherský žalář národů a vytvořit samostatný čs.
stát. -Byl to také odkaz proletářské revoluce, který
vedl naše pracující ke znárodnění dolů, průmyslu
a b a n k . . . " Tak začal oslavovat 28. říjen československý' rozhlas.
•

*

Pokračoval popisem "historických událostí": "Píše se říjen 1945. Listujte s námi v Rudém právu . . .
26. října: Strhující chvíle na Václavském náměstí.
Mohutné proudy dělníků se valí ulicemi ke středu
města. Kilometrovou plochu Václavského náměstí
zaplnily dva neprodyšné špalíry .... Hovoří tehdejší náměstek předsedy vlády, Klement Gottwald!
"Vedoucí posice v našem hospodářství přecházejí
z rukou národu cizí, zrádné a nepřátelské kořistnieké vrstvy do rukou národního celku. Tvoří se
předpoklady pro radostnou, vskutku svobodnou^ práci našeho lidu a upevňuje se hospodářský základ
naší národní svobody a státní nezávislosti. Odčiňujeme i v oblasti hospodářské náš vnitřní Mnichov.
V tom smyslu je zestátňovací akce hluboce národní a hluboce demokratická".
*

•

*

"Jak léta ubíhají", pokračuje čs. rozhlas.. "stojí
na stránkách let kroniky národa psáno: rok co rok
řóste průmyslová výroba téměř o 10%. Na místech chudých luk stojí mohutné továrny. Nová
huť : rodí ocel. Hodonínská elektrárna dává proud.
A, Trať družby nás spojuje pro čas pohody i nouze s přáteli na východě. V těžbě uhlí jsme si vydobyli 2. místo na světě a hutníci taví dvakrát víc
oceli než před válkou. Dělníci vyrobili stroje, které
udivují svět. V Číně a v dálavách Sibiře rozsvěcují žárovky naše energovlaky, pojízdné elektrárny.
Po Volze plují naše lodi. A soustruhy našich značek obrábějí -kov na všech polednících a rovnoběžkách". •
*

*

"Dnes je znovu 28. říjen. Připomínáme si Den
znárodnění i odkaz Říjnové revoluce. Nastolit socialismus. Naši praporečníci - komunisté předkládají k posouzení nový úkol, jehož splněním máme
odkaz proletářské revoluce vyplnit.
Je to důvod, abychom se zamysleli, jako kovář
Podmanický ze závodu Sokolov: . . . " P a k přišel
slavný únor 1948. V celém závodě výroba rok od
roku rostla, stejně tak jako ve všech závodech
naší republiky. Já sám mohu mluvit především
za tu naší kovárnu a říkám, že tam dnes děláme
třikrát nebo čtyřikrát víc než po revoluci. A to
skoro při. stejném zařízení. Lidé prostě přemýšleli,
jak práci urychlit a zlepšit. Celé stovky zlepšovacích návrhů podali za ta leta. Ovšem neznamená
to, že by u nás nebyly nedostatky. Jsou a- je jich
dost. A právě o nich budeme hovořit teď při všenárodní diskusi k dopisu Ústředního výboru strany.. Už když byla diskuse k reorganisaci průmyslu
v.. Sovětském svazu, tak říkali naši lidé, že by bylo
riěco podobného potřeba i u nás.
Teď máme příležitost říci, co nám leží na srdci.
•Jsou to hlavně časté změny výrobního plánu, což
nám dělá . veliké potíže, a potom - nedostatečná organisace práce. Do diskuse, která se rozjede už
od zítřka, máme připraveno opravdu hodně závažných problémů".
Jedním/z těch problémů asi bylo. jak docílit, aby
lidé v Československu tak "zajímavé" rozhlasové
pořady opravdu poslouchali.
„

ROZESPALÝ

TAKTIKA

SVĚT

Když Němci začali vyprávět o nových zbraních, které jim vyhrají
válku, smáli jsme se do hrsti: Nevěřili jsme v zázraky a nevěřili jsme
v zbraně, které by zázraky mohly vyvolat.
Potom začaly první německé rakety dopadat na Londýn a nové
zbraně nabyly nového významu. Staly se něčím skutečným. Ani pak
jsme však nechtěli věřit, že se lidstvo blíží okamžiku, kdy bude schopno
zničit samo sebe.
V Hirošimě vybuchla první atomová puma a 70.000 lidí přestalo
dýchat. Válka byla u konce a zničení na dosah. Kdo měl zdravý rozum, začal věřit, že nové zbraně opravdu dokáží zázraky v ničení.
Tak začal atomový věk.
Spojené státy měly v
jeho prvních letech monopol na jaderné zbraně,
a Sovětský svaz jim byl
prakticky vydán na milost a nemilost. Preventivní válka, k níž se demokracie nikdy neodhodlaly, protože jsou demokraciemi, by jej vyřídila jednou pro vždy
(fakt, na nějž zapomínají často ti lidé, kteří
považují sovětskou agresivnost za pouhý výsledek strachu před západním útokem).
Slepá ulička
Přišly vodíkové pumy
a Z á p a d ztratil svůj monopol. .Myšlenka na preventivní válku se stala,
bez ohledu na morální
zábrany, myšlenkou sebevražednou.
Svět se dostal do slepé uličky. Proti sobě stály dvě nesmiřitelné myšlenky - komunismus a
demokracie. K a ž d á z
nich měla k disposici
prostředky k zničení druhé poloviny světa. Počet vodíkových bomb
přestal rozhodovat, protože víc než jeden svět
nejde zničit. Váha se
přesunula na dokonalejší prostředky k doručení
bomb.
Sovětský svaz to zřejmě pochopil dříve než
Spojené státy. Vystřelil
první interkontinentální
raketu a odpálil první
umělý satelit.
Atomový věk přešel v
raketový a Spojené státy ztratily svůj náskok.
Vzniklá situace není
zoufalá jenom díky četným americkým základnám, na nichž stojí při-

POJIŠTĚNI
domů, bytů, podniků,
Work. Compensatto*,
aut, povinné rufcení,
ŽIVOTNI,
úrazové a nemoeemicé
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2481

ku?
Odpověď leží v tradiční chorobě demokratických politiků, pro něž
je voličův hlas důležitější než voličova bezpečnost. Zatím co Sovětský svaz zkoušel interkontinentální rakety v
boji s demokracií, demokracie oklešťovala zbrojAmerický zbrojní rozpraveny včera nové a terkontinentální rakety - počet, který byl v roce
dnes zastaralé bombar- Atlas a Titan . jsou ve 1953 43.7 bilionů doladéry s nákladem vodí- výzkumném stadiu. Prvrů, klesl v r. 1957 na
kových pum. Ani sovět- ní odpaly se nezdařily.
38 bilionů dolarů.
ské rakety je nemohou Úspěšnou zkouškou proFalešná útěcha
všechny vyřadit z pro- šly Jupiter a TKor, ravozu jedním úderem.
kety . se středním akčním
Dnes, jako už mnohoradiem.
N
a
Vanguardu,
krát
předtím, slyšíme z
Pro voličův hlas
který ponese do vesmíru s úst západních státníO politickém a propa- americký satelit, se pra- ků a čteme z per západgačním vítězství Sovětů cuje odděleně,
ních komentátorů stavšak nemůže být pochyb. ní rozpočty v boji s in- rou útěchu: " J e pravda,
Nic na něm nezmění ani flací.
že nás Rusové momenEisenhowerův
poradce
Eisenhowerova vláda tálně předstihli. Ale náC. Randall, pro něhož snížila v poslední době raz Sputníka demokraje Sputník jenom "hlou- náklady na zbrojení o ciím prospěje. Probudí
pá bublina".
1.5 miliardy
dolarů. je ze spánku falešného
Jak se stalo, že jsou Postižen byl i letecký bezpečí a všechno bude
Spojené státy se svým průmysl včetně výroby zase v pořádku".
mohutným průmyslem v raket. Práce na někteFalešné bezpečí a faraketových závodech po- rých raketách (n. př. lečná útěcha. Rusové vyzadu? J a k je možné, že Navahy) byla úplně za- stihli západní mentalitu
jsou pozadu, ačkoliv je: stavena, u jiných byly a správně z ní vyvodili
jejich radarové stanice v' prodlouženy dodací Ihů- svou "nárazovou" taktiTurecku věrně informo-• ty.
ku. Po každém nárazu valy o sovětském pokroProtějšky sovětské in- (Pokračování na str. 8)
Komunističtí agenti se činí

Únosy z Rakouska
V poslední době se v rakouském tisku objevily zprávy o činnosti agentů komunistického Československa, které nám - nejkřiklavěji od doby
Laušmatiova případu - opět dokazují, jak dlouhá ramena má komunistická organisace.
"13. září se stalo", píše Arbeiter Zeitung, "co se od doby odsunu okupačních mocností nepřihodilo a co jsme nepokládali za možné: klasický
komunistický únos. Obětí zavlečení je osmapadesátiletý československý
emigrant E. Sucký".
Sucký, jenž vždy vy- ztratil vědomí, a perso- byl vylákán do jistého
stupoval jako protiko- nálu ve vinárně vůbec místa v Dolním Rakousmunista a byl nepohodl- nebylo nápadné, když u ku, odkud zmizel. Arný československé tajné vedlejšího stolu vstali beiter Zeitung píše, že
policii, se dal chytit do dva silní muži a pomohli okolnosti tohoto případu
pasti českých agentů ve bezvědomému do auta, nejsou ještě známy.
O d té doby však byVídni, kde se cítil bez- které parkovalo před vinárnou. O d toho okamži- lo v Praze oznámeno
pečný.
ku nikdo Suckého nevi- zatčení "amerického aUspávači tabletky
děl.
genta" Vicena, čímž se
(:ato zpráva potvrzuje.
13. září přišel Sucký s
Loď už čekala
Londýníský
"ČechosloČechem
d r. Josefem
Auto odjelo k Dunaji, vák" z 1. listopadu píše,
Bobkem do jisté vinárny
v 1. okresu. Sucký měl kde na smluveném mís- že rakouský ministr zak svému společníku pl- tě čekala malá česká loď. hraničních věcí dr. Figl
nou důvěru. Netušil, že Bezvědomý E. Sucký byl odevzdal čs. vyslanci ve
dr. Bobek je ve službách vzat na palubu a loď Vídni protest, ze kteréčeskoslovenské tajné po- odjela do Českoslovens- ho vysvítá, že Vicen byl
z Vídně unesen čs. agenlicie a že u sebe má sil- ka.
ný uspávači prostředek.
V rozruchu nad tímto ty, stejně jako E. SucKdyž už byl Sucký pod případem se přišlo také ký. D r . Figl označil tyvlivem alkoholu, nasypal na druhý únos českoslo- to činy za hrubá porumu dr. Bobek prášek do venského uprchlíka, Jo- šení mezinárodního prásklenice. Sucký brzy nato sefa Vicena. Josef Vicea va.
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John Baker White: V e l i k á
Walter Schellenberg:

lež,

Paměti
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VE STÍNU N O R D I C K É
John Baker White měl pro svoji válečnou kariéru v ústředí pro psy.
chologickou válku znamenitou průpravu: dlouhá léta před válkou byl
ředitelem Hospodářské ligy pro potírání komunismu. Hospodářská liga
byla organisací soukromou. Ústředí pro psychologickou válku (Angličani dávají přednost označení "pro politickou válku") bylo součástí britské armády. Tam se sešlo několik význačných osobností: labouristický
poslanec Dick Crossman, starý známý Sir Robert Bruče Lockhart a poněkud mladší známost, dnešní guvernér Victorie Sir Dallas Brooks.
Když stála Anglie po Dunkirku ozbrojena jenom mořem, tvrdohlavostí a Hitlerovou intuicí, pomáhala vydržet kritickou dobu jen velká
lež, veliká lest, veliký klam. Jedna z nejzábavnějších episod knihy popisuje setkání autora s kterýmsi britským generálem krátce po válce.
Generál chtěl vědět, kde John Baker White za války sloužiL Když se
dozvěděl, že v jednotce pro psychologickou válku, poznamenal zhnuseně: "Sprosté řemeslo".
Co starému váleční- kou z Anglie na španěl- Jak říká v textu: "Užíkovi ušlo, bylo to, že ské pobřeží, kde byla vali jsme veliké lži, když
veliký klam pomohl za- vylovena a její dokumen- jsme byli slabí, a veliké
chránit tisíce lidských ži- ty předány německé výz- pravdy, když jsme si to
votů, jimiž demokracie vědné službě. Ta spolk- mohli dovolit." Ústředí
tradičně hazardují ve la celou návnadu tak pro psychologickou váljménu mírumilovnosti a dokonale,, že ještě tři ne- ku vyvážilo několik dipodle přání voličů v do- děle po vylodění na Si- visí po zuby vyzbrojebě, kdy se zrovna ještě cílii Hitler a jebo štáb ných.
V Pamětech Waltera
věřili, že pravá invase se
nestřílí.
Schellenberga, HeydriWhiteova Veliká lež plánuje pro Balkán.
Seznámíte se také s chova pobočníka a po
poskytuje dobré a napíjeho
navé čtení. Čtenář se doz- d v o j n í k e m maršála jeho zavraždění
ví, jak to vlastně bylo s Montgomeryho, který se nástupce v řízení němecpověstmi o pokusu: Něm- podobně zasloužil o okla- ké výzvědné služby, lisců provést invasi anglic- mání Němců v době tujete naproti tomu s
kých břehů (tradovanou před invasí F r a n c i e , velikými rozpaky. Je oi v protektorátu a v Ně- vzpomenete si na pověs- pravdu těžké rozhodmecku samém), pověst ti o falešných tancích, nout, cítíte-li ulehčení,
tak důmyslnou, že jí vě- které bylo lze nahustit že alespoň katův pomocřili i vysocí důstojníci vzduchem a umístit kde- ník si nevymýšlí omluvy
koli tak, že letecký prů- pro věci, která pomáhal
britské armády.
Jedna z kapitol knihy zkum Němců musil být konat, nebo hrůzu z taje věnována případu fik- oklamán co do počtu a kového nadaného, schopobrněných ného člověka, jenž se
tivního majora Martina, rozmístění
"muže, který nikdy ne- jednotek, a naleznete je bez reptání a bez mravních zábran změní v
žil", lsti, které už byl potvrzeny.
věnován film a jiná kniJohn Baker White i mentální nedochůdče.
ha. Byla to mrtvola, pře- jeho kolegové mohou
Jako John Baker Whivezená anglickou ponor- spát s čistým svědomím. te a jeho druhové, tak

SOUDNIČKY
F r.

Němec

KRAJINĚ VÉVODÍ STARÁ ZŘÍCENINA
Když pan Mořina panu radovi vysvětlil, kolik by
to bylo i s peřinami, když mu řekl, jak daleko je
to k vodě a kudy je nejblíže na nádraží a když
prostě udělil všechny nutné informace, usmyslil si,
že taky tak trochu poukáže na velebnou přírodu.
Povídá: " N o . . . - a tamo si větřík pohrává travinami, onde zase zeleň oku lahodí.. Tak to tu máme furt".
!
Pan rada uznale pokyvoval a projevil zájem:
"A co bory? Bory šumějí?"
Mořina mávl rukou: "Jakpak by nešuměly. Tady
každou chvíli šumí někerej bor. Tady je zdrávo".
"No a ptactvo? Co ptáčkové?"
"Jakobyste neznal ptactvo! To víte: ptáčkové
svým zpěvem chválejí Hospodina. To je tu na denníff pořádku - vo tom sem ani nechtěl mluvit!"
Pan rada kýve - právda, jak se jenom takhle
mohl vůbec ptát. Od nepaměti je známo, že ptáčkové svým zpěvem chválí Hospodina.
Jenom paní radové se zdála krajina trochu plochá. Přísně hledí podle sebe.
"Počkejte, pane - copak tady vlastně vévodí krajině?"
Tohle pana Mořinu vyvedlo z míry.
"Inu . . . totiž . . . tady, abych to tak řek, vévodí
krajině - paní magistrové . . . Totiž chtěla by vévodit - ale tu voblibu tu n e m á . . . To tadyhle milostivá p « n í . . . " - a pan Mořina začal rychle obskakovat paní radovou - "to už jc přece jiná posta-

A

Dvě z podletí

LSTI

i Walter Schellenberg a
j e h o Reichsifcherheítsamt pracovali s velikou
lží. Walter Schellenberg
byl mozkem nacistických
pátých kolon na celém
světě. Máte-li dostatečně
silný žaludek, ponoříte
se na stránkách Schellenbergových Pamětí do
podsvětí moderních Nibelungů, kde masová
vražda j e normálním
prostředkem národnostní
politiky a vražda fémová
jmenovacím
dekretem.
Neboť vězte, že autor
Schellenberg vstoupil do
organisace SS jen proto,
že v organisaci SA byly
samé pivní typy, a naproti tomu v SS byli jen
"lepší lidé".
Některé plány německé výzvědné služby se
nezdařily, jako na příklad plán únosu vévody
z Windsoru. Ale to nebylo snad proto, že by
se Walter Schellenberg
nesnažil. Jiné byly provedeny až příliš úspěšně,
jako na příklad intrika s
německými vojáky, převlečenými do polských
uniforem a útočících na
německou
rozhlasovou
stanici na polsko - německých hranicích, aby
byla záminka k napadení Polska.
O tom, jak byla německá špionáž informována (nebo o tom, jak

Pavel Javor
I.

Když rozplétáš si vlasy,
tma spává pod svícnem Ach, urvat kousek krásy,
kterou jsem obklopen,
skřivanům píseň urvat
a ženám jejich »en D o vichřičného času
jsem z lásky narozenu

»

Oblakům křídla »žehnout
a básni její rým,
opřít se o naději
večerem tesklivým
a tolik písní rozdat,
co jich má ¡zahrada,
dříve než rudá r i ž e
docela opadá •

II. Ševelíš, větře, ševelíš,
o bolesti mé nic nevis .
Hraješ si něžně i květinami
a netušíš, že Stín jde s námi,
že s námi jde, že s námi tu je
a denně že z nás ukrajuje,
tak jako z brázdy krájí pluh,
Jako se léto v podzim mění,
jsme světlu jenom propůjčeni.
Ó, naděje a písně mé,
jen černé zemi patříme.
Jen chviličku, drobnou jak včela,
jen co bys setřel krůpěj s čela,
jen co bys krátkou báseň řek,
jen co by slétl paprsek
od jedné hvězdy k zemi naší Hled', kterak vítr hvězdy z h á š í . . .
Denně se blížíš k tomu prahu,
kde nezachytíš rovnováhu Ó, naděje a písně mé,
jen černé zemi patříme.,.
Ševelíš, větře, ševelíš,
o bolesti mé nic nevíš . , .

(Pokračování na str. 6)

va. Jiná štátuje, docela jiná důstojnost - ta už by
mohla krajině vopravdu vévodit!"
Paní radová se měkce usmívá: "Totiž - já neříkám .. . Ale já jsem jaksi chtěla vědět, jaká je
tady jako v kraji zřícenina?"
To už byl Mořina doma: "O jej! Jakpak by tu
nebyla zřícenina! Taky tu máme jednu zřícenin u . . . Je tu - a víte, že je si tím sama vinna? Ta
měla partie, všecko se táhlo jen? k ní. Vona se
na každého lepila. Ale teď je už sešlá. Je si tím
sama vinna!"
Darmo se pan Mořina před soudem háií, že paní
Mejtkovou nechtěl pomlouvat. A že jaksi jenom
obchodně se o ní zmiňoval. Paní prokázala, že pan
Mořina ji nazýval místní zříceninou a že ji nařkl,
jako by paničkám sváděla manžely. Pan Mořina
dostal 200 K nepodmíněné pokuty, ale co dělat:
přirazí to na paní radovou.
JDI A KUP SI MELOUN!
V sobotu se nikdy nechodilo k řece: svátečně
oděny, a děcka za ruku, v zástupu, ubíraly se dámy manželům naproti. Vlak přijel a z několika
desítek hrdel se ozvalo vřeštění: "Alenko, hele,
tatíček!"
Obtíženi balíčky, vystupují páni z vlaku a mužský sbor skanduje v odpověď: "Celej tejden sem
se na vás, děti, těšil!" Průvod, jako štrůdl, spěje
pak ke vsi.
Okamžik - a obec se zdá vylidněna: dvojice mizí
v chalupách a vilách. Ve vsi neviděli človíčka. Z
oken, která se najednou zavírají, lze slyšeti: "Ták
di přece, milánku! Di a kup si meloun!"
. Pak lze viděti děcka vystrčená ze dveří, kterak
se svobodně potloukají po vsi. V celé vsi nelze
dostati meloun- A děcka bezútěšně bloudí tam a

sem, s padesátníkem v ruce.
Teprve po dlouhé, předlouhé chvíli, možno slyšet mámy, svolávající děcka k chalupám.
Tak, tak! Tak to bývalo vždy: "Di a kup si meloun!"
To se tak v kraji říkalo od nepaměti
Pokud se tu neobjevila paní Helcmanová!
Ale dnes jsou lidé rafinovaní. Představte si:
přijeli v sobotu oba. I pan Helcman i pan Uršina.
Však je pan Uršina taky ještě mladý 'člověk a
taky má svou paní rád. Ale paní Helcmanová si
holt nikdy neodpustí člověku sáhnout na čest.
Dobře ví paní Helcmanová, že pan Uršina přijel
taky. Vždyť oba páni seděli spolu v jedSéta kupé.
Jako všechny, mohla paní Helcmanová říct své
Dášence: "Di a kup si meloun!"
Ale paní Helcmanovou je slyšet, kterak praví:
"Di, Dášenko - di si hrát k Uršinovům!"
K tomu paní Uršinová nemůže mlčeti. Vybíhá
z chalupy:
"Tak, tohle je pěkný! Tak vona si Dášenka má
jít k nám hrát! Tak vy si myslíte, že k nám už
si můžou děti chodit jen tak hrát? Svýho vlastního Venouška pošleme, aby si šel koupit meloun,
ale cizí si necháme u nás hrát. Kdepak! To se moc
mejlíte! Dyk vy dobře víte, že můj' přijel taky!
A můj není nic horšího než váš! Můj je jako ty
jiný a každýmu to dokáže! Tak jen ať si de. Dášenka koupit meloun - nebo jak nám vleze přes
práh, tak ji přerazím!"
Paní Helcmanová s paní Uršinovou dostaly před
soudem každá svou pokutu. Ale tu Helcmanovou
snad měli popravit: nebylo kdy slýcháno takové
urážky: "Di, Dášenko, - di si hrát k Uršinovům!"
U nás v kraji odjakživa platí: "Di - a kup si
meloun!"

HLAS
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Válka ve stínu nordické lsti

'(Dokončení)'
Za záclonou Okna v prvním patře bytu našeho
přítele zjevi^ se. j i á j n jeho. skřipec a za skřipcem
dvě uděšené'%'číMftkŠ'ehO milého přítele. Tak se dívaly úzkostlivě oči křesťanských pacholat, když
velkých
; se na ně dobývali bašibozukové za dob
'masakrů proti ráji. ;Ubožák .byl-naivní jako pštros.
; Za nějaký čas, když jsme seděli vedle v restauraci,
íobjevil se u našehoj-gtolu;. plavo.ýlasý hošík, jeden
ke vzácnýcn exemplářů..našeho.', přítele Gardowského.
^Připlížil se k n á m ; a .|;čěia." drzepostavil se před nás
k řekl suše: "Tatíňěk ráá vzkázovát, v že odjel do
Prahy".
•
" - "
á Po těchto slovech chtěl utéci. Chytli jsme ho ve
výčepu a přivlekli nazpátek sdo.j .-místnosti. Bránil
fee a pak, vida nezbyti, díval, se kolem sebe urputně.
Bolí Vás hlava?
ZLOBÍ VÁS OČI?
Noste brýle.od O P T A !

zachraňte děti: svých příbuzných před obrnou
j
(polio)
i
Pošleme jim za Vis Salkovy injekce
podáváme; léky' všech druhů - i bez lékařského
Uředpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA
!
Zastupujeme ,firmu
PLUMROSE,
nej lepší dánské . potravinové balíky
i Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
Vyžádejte si podrobný eeaík

Nepomucký, "obránce"
čs.r hokejového' -mužstva,
které hrálo ve Švédsku
(viz. .sport), požádal na
zpáteční cestě v Curychu, q politický, asyl. V
RÍo de Janeiro. požádaly
o asyl některé ,.čs.. basketbalistky^ které se tam
zúčastpilý
niistrovství
světa] Jejich jména nejsou .db .uzávěrky známa,
-jř Při první, turistické,
výpravě " z , ČSR, která
přišla od roku . 1948 do
Norska, v počtu' 21 osob,
požádali 4 čs; občané o
politický
asyl: 28-letý
právník . s . manželkou,
25-íětý technik a jedna
mladá žena. Útěk se jim
podařilj s když celá výprava, doprovázená dvěma
agenty, čs. vyslanectví v.
Ošlb,: "večeřelá v ' jedné
z tamních
restaurací.
Opustili nenápadně restauraci á 'požádali taxikáře, aby je. zavezli ria
nejbližší policejní, stanici. . '"
— Oslavu 28.. října pořádala RSČ 26. 10, ye Washingtonů.
— čs1. národní sdružení
v.. Torontu vzpomínalo
28, říjná v M.asaryktownu. ' 'Mluvil : Fraštacký.

Rozespalý

O

Capitol House, 109 Šwanston St.
¡MELBOURNE (proti Melbourne Town Hall)
|
Telefon: Central ( T ) 1819
1
Mluvíme česky i slovensky

KRÁTCE Z

(Pokračování se str. 5) valí. O Lidicích přirozešpatně sloužila paměť ně ani slovo.
jejímu bývalému šéfovi), Člověk cte s nesmírnou
svědčí kapitola, věnova- úlevou závěrečnou větu
ná atentátu na Heydri- těchto Pamětí: " T e ď už
cha. Podle Schellenber- míé služby (t. j. po
říše)
gova svědectví nebyli zhroucení Třetí
prý
nikdy
atentátníci byly zbytečné". Walter
dopadeni, ale v jednom Schellenberg zemřel ve
pražském kostele bylo věku 35 let, několik let
prý zatčeno 120 přísluš- po válce. Lidé jeho druhu umírají
naneštěstí
"Hochu", pravil přítel Bili. "Teď ti budeme trhat níků podzemního hnutí,
jun
kteří se tam zabarikádo- příliš staří.
nehty, nepovíš-li pravdu. My víme všechno".
"Tatínek" jel do Prahy!" Dali jsme mu tak zvané
"rukavice", při čemž zaťal zuby a zamumlal: "Tatínek jel do Prahy!"
Přítel Bili zkusil to tedy jinak. Ukázal mu korunu v samých drobných a řekl:- "Toto bude všechno
(Pokračování se str. 4)
tvoje,, když. řekneš, co dělá tatínek".
Chvíh „duše mladého Gardowského kolísala v roz- a kolik jich už bylo? - lupráci s Anglií a ostatpacích..-Nakonec zradil otce a., hnal se po mamo- přijde probuzeni a po ními spojenci. Jejich únu. ""Tatínek je doma a spí"," pravil tiše a dal se každém probuzení nový
činnost je však závislá
do pláče.
'
- Zajímavý iůoment psychologický. Dal se do plá- spánek. Každý náraz zna- na jejich trvalosti. Ječe. když jsme mu tu korunu nedali. Pak nám-ještě mená pro komunismus nom trvalá bdělost obsdělil, že se. jmenuje Karlíček. "Karlíček chce tu krok dopředu.
stojí proti nárazové takkorunu. Tatínek beztoho o váš povídal, když přiRecept je to jednodu- tice komunismu.
šel v noci, že jste lumpové". To byla slova toho
chý: studená válka pro
Svobodný svět si svá
nevinného dítěte.
náhlý
výboj, mírová ko- období spánku nemůže
Propustili jsme ho a on, jako Jidáš, nešel domů,
ale šel k řece. Sebrali jsme se a šli jsme k příteli existence jako prášek pro dovolit. Studenou válku
Gardowskému. Paní profesorová uvítala nás tak spaní.
bude prohrávat tak- dlouchladně a vítězoslavně, že bylo vidět, jak se těší
Americké
odhodlání ho, pokud nepřestane
nad tou dobrou výmluvou.
Sovětský jednou "pro vždy poly"Milostivá paní", pravil jsem, "přišli jsme se pře- předstihnout
svědčit, zda-li váš pan manžel skutečně odjel do svaz je hezká věc. Stej- kat uspávači pilulky míPrahy".
ně potěšitelná je ocho- rové koexistence.
"Odjel hned dopoledne". - "V tom případě, mi- ta obnovit Vědeckou spo-kwlostivá paní, vás váš' pan manžel klame: spí zde
v.bytě a vy o tom nevíte".
Zbledla a řekla: "Prosím vás, kdo vám vyprávěl VÝZVA ČESKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA
ten nesmysl?" "Jeden váš synáček".
V MELBOURNE
Počala koktat, že on asi myslil, že Karlíček spí,
Karlíček opravdu spí.
^Prosíme krajany, kteří mají vhodné divadelní
"Milostivá paní, pak jest to opět omyl. Nám to knížky nebo opisy divadelních her, aby nám je
prozradil všechno sám váš Karlíček před chvilkou". laskavě zapůjčili, věnovali nebo nabídli ke koupi.
Sotva. jsem to dořekl, rozlétly se1 dvéře pokoje a Zprávu prosíme na adresu jednatele: J. Treml,
náš přítel Gardowski vletěl do předsíně: "I ten ulič- 10 Beaver St.. Malvern East, Vic.. Děkujeme. ník!" Vrhl se k nám a řekl k ženě: "Tak jsme to — Přijmeme nové členy. Prosíme, hlaste se všichni,
prohráli, vzdáváme se', pojďte, hoši, dál. Přines kdo máte záiem o čs. divadlo.
nám, Dorinko, láhev vína".
České ochotnické divadlo v Melbo,urne
A jako na omluvu počal nám vykládat, že ho
jednou k sobě pozval do Plzně jeden redaktor, a
když k němu přišel, že se tvářil chladně a že řekl,
TELE VIS OR Y, RADIA, LEDNIČKY, PRACKY
jak teď má mnoho práce a že se uvidí spolu na
a elektrotechnické přístroje a potřeby
obědě Na staré poště. Tam čekal na něho tři hodiny marně, a když pak přišel do redakce, řekli
za hotové neb na splátky dodá i opraví
mu, že pan redaktor odjel na výstavu do Lipska.
J. P H I L I P
Radio . Electrical,
"No, vidíte, takovou pitomost mně dal vzkázat",
povzdechl přítel Gardowski a šel k oknu. A na mou
119
Gardenvale
Rd.,
GARDENVALE,
Víc.
duši, když se k nám otočil, v jeho očích uviděli
jsme slzy, slzy bezradnosti, zoufalství a možná i
(1. stanice za st. Elsternwick) Telefon X M 2542
sebepoznání.
Dříve závod v Praze XII.
Konec

EXILU

Rev. Janda a Gregorová,
Bývalý kanadský ministr
Paul Martin odhalil pamětní kámen pod lipkou
Jana Masaryka.
— Čs. obec legionářská
spolu s ostáními čs. organisacemi v Londýně pořádaly oslavu národního
svátku 25. 10. v Národním domě v Londýně.
Projev měl gen. Liška.
— V Montrealu se konala oslava 26. října v sále na uníverště McGill.
Proslov měl dr. V. Bušek,
— Sokol Casablanka připravil slavnostní pásmo,
které vysílal tamní rozhlas a měl akademii v
restaurantu Slavia.
— Dr. S. Skoryna, který
pochází
ze Slovenska,
byl vyznamenán na 27,
výročním sjezdu, Královské kanadské společnosti
lékařů za . úspěchy v bádání o rakovině.
— Dr- Julius Solar otevřel, vlastní . advokátní
kancelář v Bostonu, USA.
— V divadle "Am Gaertnerplatz" v Mnichově vystoupila Jarmila Kšírová
v iiloze Rosalindy v "Netopýru".
• - U S E P NEWS, uveřejnily článek o činnosti

uprchlíkům v Evropě zaslal potraviny, šatstvo a
léky v hodnotě 482.000
$. Pomocí "Fojidtf' vyemigrovalo do USA přes
7.000 čs. uprchlíků a dalAmerického . fondu pro
čs. uprchlíky, založeného
v květnu 1948 v N. Yorku
dr.. J. .JPapánkem. "Fond"
získal od US přátel dosud. přes 250.000 $. Čs.
ších 9.000 bylo usazeno
v jiných zemích. Evropským ředitelem je nyní
dr. Ivan Táborský, zástupcem v Německu je K.
Turner, v Rakousku dr,
J. Andrial, ve Francii E.
Řehák, v Britanii B. Miroslav a v Norsku A.
Kvapilová. ,
— Řád Křížovníků, kteří
měli sídlo v Praze, dostal
nyní od papeže přidělen
Karlův kostel ve Vídni,
který bude přeměněn .v
klášter.
—Washingtonská odbočka
Syazu čš.. důstojníků v
exilii.'. .yydala knížku. ,k

P

T

uctění památky gen. S.
Ingra. Úvod k ní napsal
gen. J. D. Eret,
— List bývalého Sdružení čs. polit, uprchlíků v
Německu "Hlas exilu",

vydávaný v Mnichově,
přestal vycházet.
— Dodatkem ke zprávě
v minulém čísle HD uvádíme, že o asyl v Turecku
požádali dr. J. Gronberg

svět

O

s matkou a další turista.
Přijeli do Istambulu s
výptavou na rumunské
lodi "Transylvania".
J. K./Č/HD

DÁRKOVÉ BALÍKY K VÁNOCŮM!
NOVOAUSTRALANÉ!
Máme nejdokonalejší organisaci k zasílání bezcelných dárkových balíků
do Ruska, Polska, Československa, Západního i Východního Německa
i do ostatních států a jsme jedinou firmou v Austrálii, která Vám může
nabídnout potraviny, léky, textil a pod. za tak levné ceny.
Jako příklad uvádíme, že dodáváme:
1 lb cukru za 1/3,
1 lb pepřé za 7 / .
3 miliony jednotek penicilinu v oleji za 5/5
10 x 1 gr. streptomycinu za 16/6
100 amer. cigaret za 15/3 1/2 yardu angl. látky na kostým nebo pán. oblek za £ 3/5/3 yardy látky na dámský plášť za £ 3/3/-.
NEZAPOMEŇTE!
Dřív než objednáte dárkový balík, vyžádejte si náš nový katalog
na rok 1957/58.
NEWAUSTRAL COMPANY - 19 Pier St., - PERTH - West Australia
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Radia

*

Radiogramy

Ledničky
—

Ostatní

*

*

Pračky

el.

spotřebiče

HEALING'S PTY. LTD.
283
337
165
844
414

Swanrton St., - Melbourne - City, FB 2084
Barkly St., Footscray
MW 2835
Nicholson St., Footscray
MW 1779
Sydney Rd., Brunrwiek
FW 8 6 «
foorak Rd., Toorek
BJ 34M

Nejlepší maďarská a kontin. kuchyně
CAFE - RESTAURANT
LITTLE
VIENNA
29 Carlisle Str., St. Kilda, Vic.
(proti bio Victory)
Tel. XJ 3861
Otevřeno denně (vč.. neděle) 12 - 2.30, 5 - 8.30
Elek S z a p p a n o s
Kontin. jídla - zákusky
káva
MANHATTAN COFFEE
ESPRESSOLOUNGE
a restaurace
2 Longhorpe Str.
DANDENONG, Víc
Srdečně zve
Ant. Bůžek

Vepřová, knedlík, zelí?
Vše výborné a levné
u Zdeňka
KIOSK
9 Esplanade,
ST. K I L D A
Tel. XJ 2389
Obědy i večeře denně
Zahrada otevřena

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

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
2 8. Ř Í J N A
T. J. SOKOL SYDNEY
Queenslanjiský
spolu s č s . NÁRODNÍM věnoval
symfonický orchestr, říSDRUŽENÍM
SYDNEY zený
Rudolfem Pekároslavily národní svátek kem, celý pořad koncerna slavnostní akademií v tu, vysílaného současně
Community Halí. V prv- rozhlasem, čs. hudbě.
ní části účinkovali po Programy i hlasatelé výprojevech řečníků pěvec- slovně uváděli, že je to
ký sbor ČsNS, řízený F. k uctění čs. národního
Řehořem, C. Ba?elli (kla- svátku. Orchestr uvedl
v o ř á k o v u overturu
vír), V. Vlažná a F. Ře- D
"Domov můj", Sukovu
hoř (recitace), D. Lupín- "Meditaci na chorál Svaková a J. R e i n e r o v á tý Václave", "Moravské
(zpěv). Ve druhé části tance" od Košťála, Japředvedlo žactvo Sokola náčkovy "Lašslíé tance",
tělocvičné hry na pohád- "Slovenské tance" (Smaku o Tyršovi, dorostenci tek), Škvorovo "Ze Slovystoupili v přeskocích venska" a "Z českých
koně, dorostenky zatanči- luhů a hájů" Bedřicha
ly národní tance (nejhez- Smetany.
čí číslo programu), muži
uvedli prostná a ženy
cvičení s věnečky. Všech* Obchod koloniální *
na čísla složili členové lahůdkářství * milkbar
sydneyské jednoty, hudMILLSWYN
bu p. F. Řehoř. V třetí
č á s t i byl půlhodinový
DELICATESSEN
přímý přenos čs. rozhla89 Millswyn St.,
sového pásma z rozhla.
STH.
YARRA, VIC.
sové stanice 2 GB Syd(z Toorak Rd., nedaney. Pásmo sestavil Josef Vaněk.
-ar
leko St. Kilda Rd.)
. Dodávky do domu
Manželé Š u r a n o v i
PŘEDPLATNÉ Í
— Čs. klub v Oueenslandu oslavil důstojným způsobem letošní "28. říjen" a to dn<e 27.10. v Lord
Mayor's Room v Brisbanské r a d n i c i . . . Jak výběr
pořadu tak i provedení měly velmi dobrou úroveň.
Podíl na tomto úspěchu večera měli Jiří Svoboda
(cellista a pianista) s chotí Glorií roz. Foley (housle), profesor konservatoře pianista Rex Hobcroft,
a konečně pěvkyně Jiřina Hechtová. Dva umělci
českého a dva umělci australského původu. Jaký
to krásný důkaz spolupráce a porozumění!
R. P. Brisbane

SWEDISH PRESENI-PARCELS SERVICE

Veškeré licencované práce instalatérské
Voda
- plyn
- kanalisace
.
všechny druhy střech, žlabů a okapových rour
FRANTIŠEK VRBATÁ instalatér
22. Asquith Ave., ROSEBERY, NSW. tel. FF 1173
(volat ráno nebo večer)

33. William Str., Melbourne
Telefon

MB 3094

Vyžádejte si náš ceník

Nejiepší kontin. lahůdky dostanete u fy.
C O N T I N E N T A L DELICATESSEN,
2 A Kings Cross Rd., Kings Cross, N S W
Otevřeno od 8 ráno do 12 v nocL

Eucharistického sjezdu
v Sunbury se zúčastnilo
3.11. přes 100 krajanů,
část z nich v národních
krojích. V průvodu nesli

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO
V MELBOURNE
Vás

srdečně

zve

-7-

Vánoční blahopřání

POZOR! Vídeňská domácí kuchyně!
CAFE
AUSTRIA
5 Brunswick Str., F i t z r o y, Vic.
(za rohem Victoria Pde., 5 min. od katedrály
sv. Patricka)
Telefon JA 3055.
Jídla podáváme denně od 8 ráno do 9 večer
(i v neděli).
Vždy v pátek ovocné knedlíky
Srdečně zve
HIEBL

* TELEVISORY

DOMOVA

SWBSS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 H u n t e r Str.
Wynyard Stn., Sydney
Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Další závod: 124 King: St, Sydney - City
Zprostředkujeme aa Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční »eam. Vyžádají« si ceník.

PRO ELEGANCI A K V A L I T U

J. ČÁP-krejčí
116 Darlinghurst Rd., KINGS GROSS, NSW.

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

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

MF

5 429

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

4 kg vlny
1 kg kávy
h 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
\ kg rozinek

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

Napište si o nový ceník!
Prvotřídní kontinentální dámská a. pánská obuv
- od £ 3/10/- -

Elizabeth Shoes
1, Kings Cross Kd. - KINGS CROSS, SYDNEY
Telefon FA 8054 - a
211 B, Elizabeth St., T & G Buildingr, SYDNEY CITY - telefon BM 3036

čs. vlaiku a
sošku
Pražského Jezulátka.
Tentýž den se zúčastnila
další skupina krajanů s
vlajkou veřejného shro- ZÁJEMCŮM O IKTSERCI V HD Z MELBOURNů.
máždění k výročí maďarV běžné pracovní době, kdy se nedovoláte do
ského povstání, které se
konalo v radnici v Mel- Hlasu domova, volejte insertního zástupce J . Blahovce na č. FB 3067 (večer UY 7471). Dá Vám
bourne.
potřebné informace a nebo Vás navštíví.
HD
S P O R T O V N Í KLUB SLAV I A PORT MELBOURNE

na

Vás srdečně zve na svoji p o s l e d n í

O D P O L E D N Í ČAJ

letošní

který pořádá
kterou pořádá v sobotu dne 23. listopadu 1957
v The Dorchester, Alexandra Ave., Alexandra Gardens
(pod Princes Bridge)
Začátek v 8.30 hod. večer
Hraje soubor kapelníka A.
TOMANA

v neděli dne 17. listopadu 1957
V ST. MICHAEL HALL, B R O U G H A M ST-,

*

NORTH
MELBOCBNE
Začátek o 4. hod. odpolední
K tanci hraje hudba kapelníka A. T O M A N A
Občerstvení
*
' *
Buffet

*

SPOJENI: elektrikou z Elizabeth Str. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 58 a 59
zastávka 19.

Večeře se podává od 10.15 do 10.45 hod.
Pivo od Čepu i lihoviny za hotelové ceny
Reservování stolů: LA 4135 (Piek} - XJ 5652 (VoženOek)

-8-
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11. 11. 1957
PŘÁTELÉ

Řídí K a r e 1 J a n o v s k ý ,

Mnichov

ČSR - Východní Německo 4:1 ( 3 : 1 )
Poslední říjnovou neděli zvítězili čs. fotbaloví representanti v Lipsku před 110.000 diváky nad
Východním Německem 4:1. Výsledek utkání odpovídá průběhu hry. Čechoslováci převyšovali
svého soupeře v technické vyspělosti, v bojovnosti a hlavně prokázali nejlepší zlepšení v tom,
co bylo dosud jejich největší slabinou - ve střelbě.
Útočníci stříleli často a poměrně poíiotově.
Vítězství ČSR bylo naprosto zasloužené a bylo dosaženo velkým půlhodinovým nástupem. V
této době probíhal boj téměř výlučně na polovině německého národního mužstva a obrana, zejména brankář domácích J a h n a obránce Buschner, měli mnoho práce s čs. útočníky a často byli proti jejich rychlým akcím bezmocní.
ČSR: Dolejší, - Tichý, Novák, - Masopust, Hledík, Pluskal, - Moravčík, Bubník, Borovička,
Kraus, Pešek.
V. Německo: ' J a h n , - Buschner, Schoen, - Z a p f , S. Wolf, Holzmueller, - Mueller, Schroeter, .Meyer, Kaiser, Wirth.
Rozhodčí: Francouz Schwinté řídil utkání bez chyby.
Branky střelili: 3. minuta Kraus, 23. m. Moravčík, 34. min. Mueller 1-2, 44. min. Novák 3-1,
89. min. Kraus 4-1.
Nejlépe zahráli: Hledík, Novák, Pluskal, Bubník a Kraus! (nastřelil ještě 2 tyče).
ČSR vyhrálo evropskou kvalifikační skupinu, když získalo 6 bodů a score 9-3. Druhý byl
Wales se 4 body, třetí Východní Německo 2 b. ČSR se stalo 10. účastníkem finálových zápasů mistrovství světa ve Švédsku. (Dalšími účastníky jsou: obhájce titulu mistra světa Západní
Německo, pořádající stát Švédsko, vítězové skupin Anglie, Francie, Rakousko, Brazílie, Argentina, Paraguay a Mexiko. Chybí ještě v í t ě z o v é dalších šesti skupin).
V Ústí nad Labem: ČSR B - Východní Německo B 3:1 (1:1).
ČS. HOKEJISTÉ ZAHÁJILI S E Z O N U
Po několikadenním soustředení v Ostravě byli
nejlepší hokejisté rozděleni do tří skupin a posláni
k několika utkáním do zahraničí..
' Mužstvo A (bez hráčů mistra ligy RH Brna) odjelo do Švédska, kde sehrálo dvě mezistátní a dvě
meziměstská utkání. Do "A" byli zařazeni: Straka
(Nadrchal), - Gut, Tikal, Bacílek, Sventek, Nepomucký, - Klíma, Seiler, Grabovský, - Pokorný,
Starší, Černický, - šašek, Schwach, Vlach.
»V prvním mezistátním utkání remisovali tito
representanti ve Stockholmu s mistry světa Švédskem 3:3, a v druhém zápase dokonce zvítězilo
ČSR 5:3. Na to porazili čsl. hokejisté (pod hlavičkou města Prahy) mistra švédské ligy Soedertaelje
4:3 a městský výběr Vaesteraas 10:3.
. .Mužstvo B (junioři - před rokem ještě neznámí
mezi hokejovými příznivci) se zúčastnili mezinárodního turnaje v Západním Německu, spolu s
kompletními A mužstvy Západního Německa a Itálie. ČSR vyhrálo tento turnaj, když porazilo Záp.
Německo v Mnichově 5:4 a v Bad Toelzu Itálii
vysoko 11:2. Druhá byla Itálie, která zvítězila nad
Záp. Německem 4:3. ČSR B porazilo dále několikanásobného mistra Německa EV Fuessen 10:4 a jedno
z předních ligových teamů Bad Toelz 6:4.
Mistr ligy RH Brno (nekompletní bez Bubníka a
několika dalších hráčů) prohrálo v Sovětském svazu několik utkání. Sovětští hokejisté trénovali již
od srpna, hráči RH hráli až do poloviny září ligu

kopané, nebyli proto vůbec na ledě.. Prohráli v
Moskvě s domácím Dynamem 1:3, s Křídly sovětů 2:9, a s CSK Moskva 1:7.
A dva dny po příjezdu všech tří mužstev (sobota
26. 10.) se hrálo již 1. kolo hokejové ligy, které
mělo tyto výsledky:
Spartak Praha Sokolovo - Plzeň 5:4, Slavoj Č.
Budějovice - Ostrava (nováček) 4:0, Pardubice RH Brno 3:3, Kladno - Dukla Jihlava (voiáci - dříve byli v Olomouci - nováček) 4:3, Chomutov Bratislava 4:2, Vítkovice - Spartak Praha Motorlet 3:1.
2. kolo hokejové ligy. Bratislava - Dukla Jihlava 2:4, Plzeň - Kladno 3:6. Slavoj Č. Budějovice Spartak Praha Sokolovo 1:4, Chomutov - Pardubice 2:4, RH Brno - Vítkovice 8:3.

MISTROVSTVÍ SVĚTA
KOŠÍKOVÉ ŽEN V RIO
DE JANEIRO
12 zúčastněných států
bylo rozděleno do tří skupin; z každé postoupily
dva do závěrečných bojů. Vítězem se staly fepresentantky USA, které
ve finále porazily SSSR
51:48 b; 3. ČSR, 4. Brazílie, 5. Maďarsko, 6. Paraquay.
ČSR basketbalistky zvítězily nad: USA (v předkolech)^53:50, Argentinou
76:42, Peru 86:28, Čili
— V- Praze. zvítězili fotbaloví representanti Prahy 76:46, Maďarskem 55:34
nad Bratislavou 6:1.
— Čs. plavci prohráli s Vých. Německem 99:123 b.
— V meziměstském vzpěračském utkání porazilo
ČSR v Praze Švédsko 5:2.
— V Drážďanech skončil mezistátní šachový zápas
ČSR - Východní Německo nerozhodně 10:10.
— V kvalifikačním utkání 6. evropské skřípiny pro
mistrovství světg porazili polští fotbalisté v .Chorzově representanty SSSR '2:1.
— Východoněmečtí gymnasté vyhráli v Berlíně nad
ČSR gymnasty v poměru 338,00:336,75 b,
— Na městském stadionu v Cardiffu zvítězili angličtí fotbaloví representanti nad Walesem 4:0.
— V Bruselu skončilo kvalifikační utkání pro mistrovství světa v kopané mezi Belgií a Francií bez
branek.
— Atomobilové závody o Velkou cenu Maroka vyhrál v Casablance Francouz Jean Behra na stroji
Maserati. Několikanásobný mistr světa Argentinec
Juan Manuel Fangioibyl až čtvrtý.
— V Buenos Aires porazila Argentina v kvalifikačním fotbalovém utkání Bolivii 4:0.

- - Ve zkratce - -

HLEDAJÍ:

Luďka Kupku z Kožlan (1948 v N. Yorku), Cyrila Slámu z Brna-Želešic, Vladimíra Svačinu (1927
v Holešově), Ludovíta Poliačka (1932 okres Kys.
Nové Město), Otto Holubce, nar. 1920 (1949 ve
Švédsku), Karla Doležala (1929 okres Nymburk),
J. Recha (Ciz. legie?), Zd. Frolíka (skaut), Mir.
Ředinu ze Zlonic u Slaného, Ladislava Dvořáka
z Poštorné, Kamila Rátoňa zo .Žiliny (Sydney?),
JUDr. Vladimíra Kalouse, býv. advokáta z Příbrami (Sydney?).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo náns
sdělte jejich adresu.
HD.

L istd r n a
V. Z.Fawkner; Díky za
výstřižky. - F. L. Sydney;
Díky za komentář a adresy. - J. P. Rego Park
USA; Díky za výstřižky.
- B. R. Toronto: Díky za
výstř. - K. Š, Surfers
Paradise: Díky za zprávu a výstř. Přílez, použijeme. - V. S. ELsternwick: Adresy nikomu nedáváme. Pozvánky a pod.
event. rozešleme sami. J. M. Howray: Uveř.
jsme iiž v č. 17/V1I. str.
4.
HD
ZPRÁVY

OSOBNI

Maria Hermens a Josef
Kntka oznamují, že bude
jejich sňatky požehnáno
v chrámu sv. Františka
Xaverského v Box Hillu
dne 30. listopadu 1957 ve
3 hod. odpoledne.
1110 Whiíehorse Rd., Box
HU1 Vic.
U P O Z O R N Ě N Í P.
INSERENTÚM!
Do vánoc vyjde HD již
jen 2 x. {Ku konci řečníku bude jako obvykle
dvojčíslo). Pamatujte proto včas na předvánoční
insercL
HD

b. Brazílii 84:70 a Paraquají 68:47 b„ podlehly
pouze USA 55:61 b. skončil až 16., když měl
a SSSR 57:61 b.
slabou jízdu na koni a
MISTROVSTVÍ SVĚTA šerm. Nejlepší měl střelbu z pistole, kde obsadil
V MODERNÍM
první místo. V celkové
PĚTIBOJI
klasifikaci družstev zvíVe Stockholmu se ko- tězil SSSR před Finskem
nalo mistrovství světa v a Maďarskem.
moderním pětiboji, kteréJednotlivé
discipliny
ho se zúčastnilo 38 atletů vyhráli: jízdu na koni
z 15 států. V celkové kla- Švéd Bjoern Thofeld,
sifikaci jednotlivců získal šerm Rus Novikov, střeltitul mistra světa Rus bu z pistole Čechoslovák
Novikov, který
získal Černý, plavání Rus Novi4.769 bodů. Českosloven- kov a běh 4.000 m Polák
ský pětibojař V. Černý Przybylski.

HLAS

Malý

oznamorat«!:

Poplatek za 1 řádku 1/-.
tučnou 1/6.
MODERNÍ KOVOVÝ
NÁBYTEK
VRATKÁ A ZÁBRADLÍ
z kujného železa dle Vašich i našich návrhů: J.
Saska, 564 Mt. Alexander Rd., Ascot Vale., Vic.,
FU 8483.
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.
ČESKÉ PÍSNIČKY na
jakost. MC deskách. Pište
si o seznam. K. Lom, 34
Baillie St., Nth. Melbourne, Vic.
ODJÍŽDÍM 18.11. z Melbourne na 3-4 denní výlet do Brightu a Omea v
Austr, Alpách., Vzal by.ch
do auta 1 netío 2 spolucestující. Adr. v HD.
V MELBOURNE-CITY
obdržíte nyní Hlas domova též v kiosku na
Elizabeth St. (proti Commonwealth Bank, blíže
Flinders St.,)
Několik čs. uprchlíků,
«teří přijeli v t ě c h t o
dnech z Německa a Rakouska, hledá nutně práci. Můžete jim pomoci nebo poradit? Pište na HD.
HOLIČ
s dlouholetou práksí v
ČSR, který přijel před
nedávnem z Evropy,
Vás odborně ostříhá a
oholí po pracovní době, event. i ye Vašem
bytě.
•^
G. STOJANČEV
3 4 M o o r e Cr.
Nth. Fitzroy, Vic.

DOMOVA

vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční

kruh

Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, I . í, Vi«.
Telefon JA 3380 (jen mimo prae. doku)
Předplatné: na rok s 37/-, na J rohu
s 1»/-, m 7 ěí#«l s 10/-, jednotlivé s 1/t.

Odebírají všichni Vaši přátelé
"HLAS
DOMOVA"?

