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Oslavy 40. výročí

Po Antonínu Zápotockém
Antonín Novotný

bolševické revoluce v Praze

"Hlavní město republiky žije ve znamení příprav k oslavám 40. výročí Velké říjnové revoluce", sděloval 5. listopadu pražský rozhlas. "Slavnosti vyvrcholí zítra v 16. hodin manifestací pracujících na Staroměstském náměstí.. Pražané z jednotlivých čtvrtí vyjdou na
manifestaci ve společných průvodech. Děti a mládež pozdraví výročí lampiónovými průvody, které budou v některých obvodech večer po manifestaci, v jiných druhý den. V Seminářské zahradě bude zítila výpalem tradiční ohňostroj. V e čtvrtek, ve výroční den vítězné revoluce, položí představitelé strany a vlády a delegace pracujících věnce na hřbitově padlých hrdinů sovětské armády na Olšanech a zástupci městských organisací Národní
fronty u památného sovětského tanku na Smíchově. Praha očekává výročí ve slavnostním
šatu, vyzdobena tiski prapory, vlajkami a transparenty. Všechny její historické objekty budou ve dnech oslav slavnostně osvětleny.
rRevoluční šlechta slavila výročí svého zrození trochu dříve (3. list o p a d u ) , protože
její
hlavní předáci pospíchali do Moskvy, aby nezmeškali hlavní představení.
V e Španělském sále _
Schůzi ústředního výboru KSČ ve Španělskem
sále
pražského
H r a d u zahájil Antonín
Zápotocký, který do řeči o ruské revoluci připletl
svoje
oblíbené
thema o tom, jak je to
pěkné, když se na pražském H r a d ě
mohou
scházet zástupci l i d u .
Dříve byl prý H r a d vyhrazen jen "privilegovaným jednotlivcům".

chválil "správnost závěrů 20. sjezdu strany",
sjezdu, na němž Chruščev zahájil osudné tažení proti kultu osobnosti. Posluchači měli
příležitost připomenout
si "velký rozmach socialismu", který komupo- (Pokračování na str. 2)

první tajemník Ú V KSČ třídních zápasech zakaAntonín Novotný.
lené Komunistické straM a j e na paměti ne- ny Sovětského svazu".
dávné váhání
mnoha Posluchači si snad přistarých členů komunis- tom vzpomněli na postické strany, neváhal na lední důkaz jednoty téprvní
místo
postavit to strany - pád maršála
vzor "semknuté a jed- Žukova.
Závěry 20. sjezdu
notné leninsky vychované a v mnoha těžkých

Novotný

si pak

Francie protestuje proti dodávkám zbraní

Tunisu

Krise Severoatlantického paktu

Félix Gaillard se osvědčil ve vládě Bourgése-Maunoryho jako ministr
financí. Francouzský president Coty si na něho vzpomněl v době poslední
francouzské vládní krise, až když už mu selhali téměř všichni staří osvědčení borci.
V kdysi tragické později smutné a ted' už jenom nudné komedii sestavování impotentních francouzských vlád měl radikál Gaillard větší
naději na úspěch než socialista Mollet nebo konservativec Pinay. Jako
radikál stál někde uprostřed mezi nepřátelskými tábory, které bylo nutno
posadit vedle sebe v jedné vládě. Jako čerstvá, ještě nevyzkoušená veHlavní proslov měl ličina, nebyl ještě z nedostatku času dostatečně zdiskreditován.
Félix Gailard se stal že jsou tam francouzfrancouzským minister- ské dny sečteny. Pro
ským předsedou v den Francouze však není lehsvých
třicátýchosmých. ké se s tím nevyhnutelZrovna když pochovávali ochránce dělnických
narozenin.
V den mezi- ným faktem smířit. Úspráv Antonína Zápotockého, začali se starat straničtí pohůn&ové o to, aby taftovou příležitost patřičně národní krise, již po- tup z Alžíru, který povaoslavili. Je známo, že hlavní starostí režimu Je mohl vyvolat, jednal s žují za integrální část
uhelná těžba, která je daleko za plánem. Pro vzbuevropské Francie, pro
zení větší pracovní morálky pořádají teď noví "od- přehledem nedospělého
ně znamená další ztráboráři" honičky na horníky, kteří bez povolení náruživce.
tu téměř již neexistující
vrchnosti odešli z dolů.
Londýnský arsenál
prestiže, další
sníženi
Dělníci, kteří nedávno byli na zájezdu ve Vídni,
prozradili další vymoženost revoluce. Ve všech záPříčinou krise byly nízké životní úrovně a
vodech klíčového průmyslu byla v nedávné době anglo-americké dodávky hlavně - opuštění těch
zavedena nová bezpečnostní opatření a stará opatření byla zostřena. Týká se to hlavně závodů, Šidě zbraní Tunisu. Jednalo Francouzů, kteří po gese pracuje na dodávkách Sovětskému svazu a ve se o celkem nepatrnou nerace považují Alžír
zbrojních ¡podnicích.
dodávku lehkých auto- za svůj pravý domov.
Aby bylo zabráněno sabotážím a špionáži, byly matických zbraní, ale
Gaillardova akce však
zavedeny ¡průkazky, jimiž se musí vykazovat dělníci i uvnitř závodu. Konkrétně byly jmenovány Francouzi strhli povyk, v našich očích není oVítkovické železárny a jejich poboční závod v Bo. jako by přes Tunis ces- mluvitelná ani když přihumíně, kde má osazenstvo čtverý prfi&azfty růz- toval do Alžíru celý ar- z n á m e
Francouzům
ných barev, jež opravňují ke vstupu jen do jedné senál
londýnských
a všechno, co mohou říci
části závodu. Tajná oddělení mají průkazky barvy
růžové. Dostanou je jen nejvyšší správní úředníci, washingtonských zbraní. v její prospěch. Alžírvybraní specialisté, vojenští odborníci a ruská přeBylo by snadné od- ský problém má - jako
jímací komise.
být celou věc ujištěním, každý problém - dvě
Zvýšená bezpečnostní opatření nemají asi za účel že Francouzi nemají v strany. A druhá strana
chránit před sabotážemi a špiony, jako spíš zastra- Alžíru tak jako tak co
má ve svých rukou argušení osazenstva závodů, jehož nespokojenost s popohledávat. V zásadě menty, s nimiž je těžko
měry se stávala den ze dne hlasitější.
Vedoucí komunističtí odboráři a ministr vnitra je to tak£ správné. Ale polemisovat: právo seBarák si nedávno dali nápadně mnoho práce s. alžírský problém není beurčení, právo na sprá•vysvětlováním, že dělníci, Steří kazí pracovní mo- ták jednoduchý. ^
vu vlastní země. .
rálku a kteří "nepochopili socialistický způsob žiNám se zdá být jisté, (Pokračování na str. S)
vota", jsou nepřáteli všeh« lidu.
-tp-

Revoluční vymožeností

Nevím, jestli to, co ti řeknu, ti nějak pomůže. Cítím se povinen ti pomoci, jak mohu,
ačkoli má pomoc je tak nepatrná.
Vladimír Dudincev: Nejen chlebem, str. 110

ALE PŘEDEVŠÍM SLOVEM
Román sovětského spisovatele Vladimíra Dudincevova "Nejen chlebem" (HD 17-VII.) přivítala vřele i kritika ve svobodných zemích. Jen
málokterý kritik si povšiml jeho formální stráň,
ky. "Nejen chlebem" je kniha nevýslovně špatně
napsaná. Kdyby se bývala objevila před válkou
na stránkách Pražanky nebo Hvězdy, stěží by
byla vzbudila nějakou pozornost. Rozhodně však'
to není knina nuaná. Dudincev má daleko do
loho, myšat a psát/ jako typický sovětský "nudník" nebo jeno český ekvivalent "suchar". P i i
čtení "Nejen chlebem" nevadí forma, neboť záieží jen a jen na obsahu.
Letos na podzim se sešli na jedné slavné anglické koleji význační "sovětologové" z různých zemí, aby si porovnali své názory a pozorování.
Jako obvykle, když se sejde sbor odborníků, jejich závěry se katastrofálně lišily. Pesimisté mezi
nimi vinili ty druhé z optimismu, jestliže byla
pronesena zmínka o. tom, že se něco v sovětské
struktuře mění. Ti učenci, obvinění z optimismu,
shrnovali před své protivníky spoustu důkazů,
že se v Sovětském svazu přece jen věci a lidé
mění.
Dudincevova kniha by měla být pro nás neocenitelným dokladem. Už proto, že byla přijata
západním veřejným míněním jako závažný dokument. Už proto, že nebyla napsána (jako Džiiasova "Nová třída") politicky silně angažovaným rebelem proti stávajícímu sovětskému pořádku, ale právě proto, že jejím autorem je řadový- člen spisovatelské hodnostní třídy, kteiý
se rozhodl napsat to, co cítí, v rámci daných
možností a ve smyslu platných zákonů a nařízení.
Dudincev není novátor, není prorok a není ani
dobrý řemeslník. Píše tak, jak ho to naučil sovětský systém, píše podle šablony, jak se to od
něho žádá. Je-li v očích sovětských dozorců nad
literaturou něco v nepořádku s Dudincevovou knihou, je především něco v nepořádku se směrnicemi, jež vydala sovětským spisovatelům mísía nejvyšší. Sovětská vláda očekává od spisovatele, že
bude páchat písemné lži podle směrnic, jež říkají jednu věc a míní věc druhou. Vladimír Dudincev si vyložil své pensum počestně. Tím sc
liší od svých kolegů, jimž se k tomu nedostává
odvahy.
Je dobře si všimnout, že se v "Nejen chlebem"
nebouří a nerebeluje. Dudincev navrhuje (navrhuje-li vůbec něco), administrativní opravy. J e
těžké se dohadovat, byl-li si vědom toho, že tyto
opravy by nutně musily zasáhnout kořeny sovětského systému. Jisté je, že se nová třída proti
jeho "knize vzbouřila zcela oprávněně.
Co na příklad ríka jeden ze soudců, který soudí hrdinu románu? Je to sovětský major justiční
služby, tedy hrdina bez bázně a hany. Zde jsou
jeho slova.
"Soudce by neměl být zajatcem názorů předem
utvořených. "Veřejné mínění nás pozoruje?" Musíme především zkoumat, co je to veřejné mínění, a jestli má právo zvát se veřejným míněním.
"Zájem státu?" Člověk by měl zkoumat, je-li tento zájem opravdu zájem státní.. Státní úředník
není stát, vědec není stát, ani tři vědci dohromady nejsou věda. Soudce si má ověřit všechno. To
je jeho povinnost".
Zní to velmi buřičísky a je to buřičské. Ale
vzpomeňme si. Neslyšeli jsme už tolikrát totéž,
formulováno kluzkými frázemi (stranického žargonu z úst Stalina, Malenkova, Chruščeva? Novinka, kterou nemůžeme pominout, tkví v tom,
že s Dudincevovým románem se dostal do veřejného života za Železnou oponou nový prvek.
V "Nejen chlebem" je poprvé v poválečné éře
formulován. hlad sovětského realismu (formálně
socialistického), který mluví za skupinu lidi, kte.
ří jsou rozhodnuti (slo^y Karla Havlíčka) vybojovat si práva, jež jim přísluší, právy, jež prozatím mají.
J e mnoho důvodů, proč jsou duše politických
uprchlíků dnes zarmouceny. J e však třeba dodat,
že hlavní důvod k zármutku nepůsobí novinky,
jež proniknou Železnou oponou.
jun
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Po sovětském triumfu se Sputníky

SPOJENÉ S T Á T Y REAGUJÍ
Panika, způsobená oběma Sputníky, se pomalu zmírňuje a klidnější
Politicky a hospodářohodnocení situace je teď snazší než v prvních dnech.
sky: jak nejlépe vydrN a Západě se vyvinuly dvě myšlenkové školy. Jedna, hluboce pesi- žet dlouhou dobu únavmistická, věří, že je Sovětský svaz v důležitém sektoru raketového bá- ně, nákladné a vysilujídání tak daleko, že je jeho náskok téměř nevyrovnatelný. Druhá, pře- cí připravenosti a jak
hnaně optimistická, je přesvědčena o tom, že náskok Sovětů nestojí za řeč. nejlépe čelit politické a
Pravda bude asi někde uprostřed. Sovětský náskok je větší, než se hospodářské
infiltraci
do nedávná myslelo, ale o schopnosti svobodného světa dohonit tento komunismu v neutrální
náskok není pochyb.
části světa?
Malý ale důležitý krok
Politicky, je vyvíjena pořádku, a že už se nePropagačně: jak odčivpřed byl již učiněn. horečná činnost k upev- ní čeho bát, by však by- nit a paralysovat nedoSvobodný svět si Uvě- nění Severoatlantického lo sebevražedným opti- cenitelné
zisky,
které
domil, že nemůže existo- paktu. Ve Washingtonu mismem. J e ještě mnoho spadly komunistům do
vat bez Spojených států. se snaží Američané co věcí, které nebyly vyko- klína po odpalu SputníSpojené státy -začínají nejrychleji odklidit s nány, a h o d n ě otázek, ků?
konečně přicházet ňa to, cesty spor s Francií, které nebyly zodpověděA otázka nejpalčivějže nemohou existovat vzniklý anglo - americ- ny. •
ší: jak přejít ve studené
bez úzké spolupráce s kými dodávkami zbraní
Rakety létají, zvláštní válce z nekonečné deostatními státy svobod- Tunisu. President Eisenministr byl jmenován, fensivy do ofensivy, kteného švětá:
hower a britský minis- ale nové peněžní fondy
rá by komunismus zaMac- ještě nejsou na cestě.
Tak přišla, na" svět zá- terský předseda
stavila a vrhla zpět?
millan
se
zúčastní
příšsada "vzájemné závisWashingtonská deklaraNepředstíráme, ž e
losti", mnohokráte zdů- tí měsíc zasedání hlav ce je černě na bílém,
známe odpověď. Tolik
razněná ve washington- členských států Severo- ale
cesta
americkým
ská deklaraci. Bude teď atlantického paktu v Pa- kongresem a evropskými však víme, že je to otázka vitální. Politika "zazáležet na tom, uvede-li říži.
parlamenty ještě ani nedržení" znamená jenom
svobodný svět tuto záAmerický ministr za- začala.
pomalý
ústup. Vvrovnásadně důležitou pravdu hraničí Dulles oznámil,
ní
a
předstižení
sovětBolavých
otázek
je
tay život, nebo zůstane-li že budou
spojenecké
skho
náskoku
je
prvním
ké
víc
než
dost.
Vojenjenom mrtvým heslem. armády v Evropě vypředpokladem zajištění
zbrojeny
raketami
o sky: do jaké míry je
Druhý dech
bezpečnosti
svobodné
možno
se
spolehnout
ná
středním dostřelu již v
nukleární
a
raketové části světa. Vypracování
Spojené státy nabraly r. 1959.
zbraně, a v jak&m měřít- positivní politiky je nadruhý dech a probudily
Nezodpověděné
otázky
ku je nutno udržovat prosto nepostradatelným
se k nové činnosti. RaUtěšovat se, že je te- konvenční armády pro předpokladem konečnékety práskají jako na
ho vítězství.
-nstřelnici, první řiditelná dy vlastně všechno v místní šarvátky?
interkontinentální raketa S n a r k zasáhla na
vzdálenost
5.000
mil
přesně svůj cíl. O d p a l
Takhle nějak vypada- zil odchodem
pokusných satelitů o ve- (Pokračování se str. 1 )
Francie
lo jeviště, na němž Fran- z e
likosti tenisového míčku
Severoatlantického
Mezinárodní komplikace
couzi rozpoutali svou paktu a francouzští deje prý otázkou týdnů.
První skutečný satelit,
Bláhovost
francouz- pošetilou bouřku: Z á - legáti opustili demonpořád ještě daleko men- ské akce je však jasně padní svět, v defensivě strttivně
parlamentní
ší než sovětský, ale vy- vidět teprve v souvislos- vliyem sovětských úspě-, konferenci paktu.
zbrojený řadou apará- ti s celou mezinárodní chů se sputníky a inter-S
Francouzskou hrozbu
tů, má být vystřelen už situací. J e novým dokla- kontinentálními raketa-j nelze brát vážně, ale
v lednu, o 2 měsíce dři- dem toho, jak roztříště- mi, se snažil o sevření* škoda už byla napácháve, než se očekávalo.
ná je fronta svobodné- řad svoláním, zvláštní! na: ukázka jednoty je
schůzky všech hlav člen-g v troskách a z Moskvy
President Eisenhower ho světa tváří tvář koských států Severoatlan-j se ozývá veliký smích.
munistické
hrozbě,
jak
jmenoval J. R. Killiana
nicotné
ve tického paktu; upadají-'
Ve Francii pokračuje
svým zvláštním asisten- problémy,
cí morálka a maloduš- hysterická
srovnání
s
věcmi
v
sázpobouření.
tem pro koordinování
nost měly být zastaveny Z d v i h l se
pokřik:
raketového a satelitní- ce, seslabují a rozleptáukázkou neochvějné so- "Anglo-americkě zbraně
vají západní jednotu.
ho programu.
lidarity.
vraždí naše hochy v
V té chvíli dodaly Alžíru". Skutečnost je
Spojené státy a Anglie trochu jiná. Nebudou-li
prozápadnímu
Tunisu z a b í j e t "francouzské
malou zásilku_zbraní ve hochy" a n g l o a m e r i c k é
strachu, aby je Sovětský zbraně, budou je zabíjet
HŘBITOVNÍ
KVÍTÍ
svaz nezaskočil vlastní- sovětské zbraně z Egypmi dodávkami jako kdy- ta. Zodpovědné
jsou
Oznámili jí, že bude zastřelena. Namířili
si v Egyptě.
čtrnáctidenní vlády v
pušky.
Francouzská
reakce: Paříži, které tam ty "hoChtěla křičet: "Strana zvítězí! Ať žije preG a i l l a r d protestoval chy" posílají a odmítají,
sident Ho!" Rozmyslela st to.
ostře v rozhovorech s jako kdysi v Indočíně.
americkým
a britským uznat, že žijí ve dvacá"Jednáte nespravedlivě", řekla. "Nic jsem
vyslancem, označil do- tém století. Dien-bienneudělala, žádné komunisty neznám".
dávky za "porušení at- f u není nezbytně indoStranická hesla byla rozhodnuta volat telantické solidarity", hro- čínskou specialitou, -kwprve, až jí první kulka projede břichem.

Krise Severoatlantického paktu

Naše rovy

Jiřina Dumasová v článku "Říkali, že je
o s o b n í . . . ", Vlasta, Praha, č. 35/X.

25. 11. 1957

PO ANTONÍNU ZÁPOTOCKÉM
ANTONÍN
(Pokračování se str. 1)
nisté utrpěli v Polsku a
Maďarsku.
Proti t r u m f u s umělou družicí, která Novotnému
představuje
symbol mírumilovného
vývoje Sovětského svazu, mohl si každý jen
trochu pochybující připomenout štvičsk& projevy Chruščeva po jejím vypuštění a odchod
sovětské delegace z odzbrojovací komise Spojených národů.
Jako by Novotný cítil, že tyhle argumenty
jsou málo, začal se utěšovat tím, že kapitalistické režimy p o d l é h a j í
krisím a že jsou bezmocné proti "úspěchům socialistického zřízení".
Prapor nezávislosti
Pro ty, jimž by ani
všechny iluse nedokázaly zastřít zrak, zamával
najednou praporem československé nezávislosti.
Československo nemůže
být zabezpečeno v kapitalistické
Evropě
a
aliancemi s imperialisty,
ale pouze v socialistické
Evropě. Tak to aspoň
rozhodl soudruh NovotnýZ a to ovšem musí
Českoslbvensko zaplatit
cenu. Delikátními slovy
Nfovotného, úkolem naí země je "ještě víc vybíjet úlohu našeho stá-

NOVOTNÝ
tu, zejména jeho hospodářskou a organisátorskou funkci".
Z e všeho, co jsme zatím v komunistickém novépi
pořádku
viděli,
znamená to, že ČSR má
v budoucnosti vyrábět
víc zboží, které Sovětský
svaz výhodně_ zašmelí,
a ještě lépe dělat dohazovače při sovětské diplomaticko - vojensko hospodářské invasi zbytku světa.
Světlo na Letné
Mezi historickými památkami, osvětlenými na
oslavu bolševické revoluce, byl i Stalinův pomník na Letné, který už
pár let trčel nad Prahou
v temnotách.
Snad ani neměl být
osvětlen, protože už není jen historickou památkou. Pár dní po
pohřbu Antonína Z á potockého zvolilo Národní shromáždění jednomyslně prvního tajemníka Ú V KSČ Antonína Novotného presidentem republiky.
Nový president podržuje funkci generálního
tajemníka strany. Získává tím největší moc,
jakou kdy měl komunistický vůdce v Československu. S novým presidentem přišel znoyu
do módy kult osobnosti.
vm

ZE DNE NA DEN
11.11. Indonéský ministr
zahraničních věcí
Subandrio prohlásil, že Indonesie použije branné
síly v Holandské Nové
Guinei, bude-li
třeba.
Otázka západní N. G.
byla dána na pořad jednání politického výboru
Spojených národů.
12. 11. Ve filipínských
presidexitských
volbách
zvítězil dosavadní president Carlos Garcia. Vicepresidentem byl zvolen
D. Macapagal.
13.11. Antonín Zápotocký
zemřel.

— Bývalý presidentský
kandidát Adlai Stevenson přijal Eisenhowerovu.
nabídku, aby pomohl vypracovat americký návrh
na spolupráci demokracií
na vědeckém poli.
— V Burmě se vzdala
skupina 105 komunistických povstalců vládním
oddílům.
14.11. V Maďarsku byla odsouzena do vězení
skupina spisovatelů pro
MÁTE V Y R O V N Á N O PŘEDPLATNÉ H D ? protistátní činnost.
— Na konferenci zahra-

ničních ministrů NATO
v Paříži se přimlouval
Belgičan Spaak, aby se.
Západ shodl na společné zahraniční politice.
— Francouzský ministerásý předseda Gaillard
protestoval proti anglickému a americkému rozhodnutí poslat do Tunisu zásilku zbraní. Francouzští delegáti odešli z
konference NATO.
16.11. R. V. Moraltes byl
zvolen honduraským presidentem.
18.11. Podle nepotvrzené
zprávy jednají členové
egyptského a syrského
parlamentu o možnosti
federace těchto dvou států.
— Antonín Noyotný se
stal novým československým presidentem.
21.11. Sovětský svaz povolil Egyptu půjčku 700
milionů rublů.
22.11. V Moskvě byl podepsán manifest komunistických straň, ve kterém se m. j. žádá zákaz
nukleárních zbraní. Jugoslávie se nepřipojila. -

25. 11. 1957

HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Mluvčí britského ministerstva zahraničí popřel tvrzení čs. vlády, že
byi bývalý generální. ředitel plzeňského pivovar u J a n Šebelík vyzvědačein britské tajné služby.
— Na zasedáni Národního shromáždění
byl
schválen nový divadelní
zákon, který
nahradil
komunistický zákon, z
roku 1948. Zpravodajem
byl poslanec Josef Šafařík. Nový zákon dává
větší pravomoc divadelním ředitelům a dává divadlo do správy KNV.

Pardubice, O l o m o u c ,
Průmstav Praha, Vítkovické stavby, B a r a b a
Praha a Vodotechna Přerov.
— V SSSR se školili čs.
p i l o t i na dopravních
tryskových letounech typu TU-104.

nazvaná "Boj proti špionáži". Navštívilo j i prý
přes 11.000 lidí.
— Do Pekinu přiletělo
prvních 20 čs. turistů.
Zájezd do Číny trvá 4
týdny.
— Montéři brněnských
ocelostaveb
dokončili
miontáž n,ej větší
haly
skladu surovin pro cementárnu v Senici ú
Banské Bystrice. Hala je
320 m dlouhá st její ocelová konstrukce
váží
přes 2 tisíce tun.

ZEMŘEL
ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ

13. listopadu v pět hodin ráno

1. listopadu mluvil ještě Antonín Zápotocký
k posluchačům východoněmeckého rozhlasu, jimž
vychvaloval zásluhy bolševické revoluce. V e své
řeči řekl, že "40. výročí velkého Října dává zvlášť
příležitost vzpomenout dosavadního vývoje dělnického hnutí a za dnešní situace zhodnotit chyby minulosti a ujasnit další perspektivy vývoje".
Jako školený historik pak vypíchl "společný boj
lidu Československá a Německa proti fašistickým silám."
Ještě pět dní zápasil
silním srdečním záchvaAntonín Zápotocký se
tu.
smrtí. Konec nastal 13.
Zprvu byly lékařské
listopadu. Ošetřující lébulletiny
nadějné.
8.
kaři prof. dr. František
listopadu vydal ošetřující Herles, prof. dr. .Vralékař tuto zprávu:
tislav Jonáš, dr. Jind"Onemocnění
presi- řich Karpíšek a ředitel
denta .republiky Antoní- státního sanatoria dr.
na Zápotockého probíhá František Závodný vypříznivě bez jakýchko- dali toto komuniké:
liv komplikací. Nedošlo
"Po přechodném zlepk
žádným
projevům šení, k němuž došlo v
selhání krevního oběhu. pozdních hodinách dne
Tep je p r a v i d e l n ý . . . " (Pokračování na str. 6)

— Od 1. ledna 1958 budou 1 v platnosti nová
pravidla českého pravopisu, jež sestavil kolektiv filologů pod vedením
profesorů Trávníčka a
B. Havránka. Nové vydání pravidel je však jen —Československo navštíp r a v o p i s n o u , nikoli vila Miss Spojené státy
— Akademik František mluvnickou příručkou.
Ch. Sheffield. Byla poTrávníček byl zvolen
zvána čs. vládou. Za své—
Na
podzim
byla
hlápředsedou Skupiny čs. ho pobytu byla fotograitalského přátelství, jež šena z Československa fována pro reklamu Škoepidemie
asijské
chřipky.
se ustavila v čs. parlaOd 12. října platil v Pra- dovek. Za odměnu dosmentě.
ze zákaz návštěv nemoc- tala m. j.: černobílý roadJeho posledním ve— Ministr školství a kul- ných v nemocnicích. Pro ster Škoda, křišťálovou
vázu,
národní
kroj.
řejným
počinem byla ůtury dr. F. Kahuda ode- epidemii bylo prý zavřevzdal na oslavu bolše- no mnoho škol.
— V Praze zasedal úst- čast na oslavách komuvické revoluce řády těmřední výbor čs. .strany nistické revoluce, které
to
osobám:
skladateli — Divadelní soutěž Žat- socialistické.
Předsedal se konaly ve Španělskem
va
vyhrál
soubor
divadla
prof. ing. arch. Adolfu
E. Šlechta. Výbor jednal
Benšovi, architektu F. D-34 (E. F. Burian) no- o přípravách strany na sále na pražském hraprovedením
hry
Gahurovi, prof. dr. Vin- vým
oslavy výročí bolševická dě. Den nato byl odvecenci Kramářovi, sklada- Boženy Benešové "Věra revoluce.
J. K. zen do nemocnice po
teli Ant. Baladkovi, skla- Lukášová".
dateli Jar. Křičkovi, ře- — Ve spolupráci s východiteli karlínského divad- doněmeckou
produkcí
la J. Léblovi, malíři Vili začne natáčet čs. státní
Novákovi, prof. Kamile film Golema s Paulem
Ungrové a skladateli dr. Wegenerem v hlavní roL. Vycpálkovi.
li. Připravuje se prý — Pro výtržnosti na Václavském náměstí ( H D Vacek mladší a František Kovařík prodávali Spartéž čs. - americká (!!) 23-VII) byli v Praze odsouzeni: Josef Vlček a taky a Renaulty za 42-45 tisíc Kčs. Dostali 3
— V holandském Naar- společná produkce ČapMiloslav Koldana 3 roky, Rudolf Kopecký, Sta- roky.
denu byl odhalen pom- kovy Války s mloky.
nislav Zenkl, Jan Racek, Jiří Hladký a Jan Ja- — Nákupčí n. p. Sběrné suroviny Klementýna
ník J. A. Komenskému.
Čg. vládu zastupoval ná- — Na zasedání Spoje- novský na 2 roky, Vladimír Hrdonka, Jiří Te- Košíková a Antonín Bednář, oba z Brna a veměstek ministra školství ných národů prohlásila ťour, Milan Šedivý a Jaroslav Mudra na 14 dní. doucí sběru Karel Přešťák byli odsouzeni pro
B. Mucha. Sdružení Mo- poslankyně Helena Lef- Předsedou soudu byl dr. Václev Hornof, pří- rozkrádání socialistického vlastnictví na 2 půl
ravských učitelů zapělo lerová z Lidic, že se do
sedícími z lidu Marie Procházková a Jan Tvrdý. roku žaláře.
Smetanovo Věno.
ČSR vrátilo na amnestii
— V Praze byl vynesen rozsudek nad 20-člen- — V Liberci byl zatčen bývalý továrník Václav
"několik
set
uprchlíků"
— Na Slovensku došlo k
železničnímu neštěstí me- a že ani "nyní, kdy am- nou skupinou "t. zv. trempů". Dopustili se prý Václavů, protože ukryl 86 kg zlata.
zi stanicemi Mnichova nestie skončila, nečiní čs. na tábořišti u osady Nová Ves a v Kamenném — V Brně byl odsouzen na 11 let vězení bývalý
Lehotka a Trenčianské úřady žádné překážky Přívoze výtržností a spáchali násilí na veřejných velkoobchodník Ervín Korda pro rozkrádání soJestrabie. Při vyšinutí těm, kteří se chtějí vráčinitelích. A. Martihovský dostal 4 roky, V . Ku- cialistického vlastnictví.
motorového rychlíku z tit".
kolejí byl usmrcen jeden — V Rožnově pod Rad- čera 2 roky, ostatní k trestům na svobodě od jed- — V Karlových Varech byla souzena skupina nejcestující, 8 bylo zraněno hoštěm byl dán do pro- noho týdne do 2 a půl roku.
menovaných občanů, která se prý pokoušela protěžce a 17 lehce.
vozu lyžařský můstek z — Další skupina se provinila na braneckém ve- dat 60 kg uranové rudy jednomu cizímu vysla— V závěru konference umělé hmoty (první byl čírku v pražské kavárně Mánes, kde se prý jed- nectví. Všichni obžalovaní dostali od 10 do 20
čs. strany lidové byl postaven v Harrachově).
opět za předsedu "jed- Zkušební skoky na něm notliví obžalovaní chovali neslušně a hrubě a let vězení.
nomyslně zvolen" Josef ppovedl trenér státního tančili výstřední tance. Hlavní organisátor ve- — V Moravské Ostravě byli zatčeni 4 občané
Plojhar. Konferenci po- družstva lyžařů Krbec.
čírku B. Schlonz dostal 20 měsíců, J. Bohuslav pro přípravy k ozbrojenému povstání podle mazdravil předseda křes15 měsíců, M. Benešová rok, V . Bečvarovská 10. ďarského vzoru. Jména zatčených: Otto Walch,
—
Na
trati
Praha
Česká
ťansko - demokratické
Třebová
se
konají
zkuměsíců.
L. Čulíková byla odsouzena na 17 mě- A. Paduch, E. Scheider, F. Ruttkay.
strany Východního Něšební jízdy elektrických síců pro "příživnictví''.
mecka Otto Nuschke,
— Pro sabotáž byl v Moravské Ostravě odsouzen
vlaků.
horník Ludvík Gania na 10 měsíců žaláře.
—
V
Žilině
byl
odsouzen
"notorický
výtržník"
— Na ministerstvu sta- — V n. p. Elektročas buvebnictví se konala po- de opravován Staroměst- Štefan Kiš pro násilí proti orgánům veřejné bez- — V Abertamech v Krušnohoří byla odkryta skurada vedoucích staveb,
pečnosti a opilství na 3 roky.
pina podvratníků, jež vedl Ronald Sassmann. Pona níž promluvil ministr ský orloj. Dosavadní ruč- — V Bratislavě byli odsouzeni pro "porušování kusili se vyhodit do povětří národní výbor v obci
ní
natahování
mechanisstavebnictví Oldřich Beran. Zdůraznil, že nejhů- mu bude nahraženo elek- socialistického soužití" Jozef Tóth (2 roky) a Perninku a páchali sabotáže na pile v AbertaAnton Szalaj (18 měsíců), Marek Sumega (4 mech.
ře na tom jsou podniky trickým.
Karlovy Vary, Hradec — V Plzni se konala výs- měsíce) a mladistvý Jozef S. (6 měsíců).
— V Bratislavě byli odsouzeni pro pokus o přeKrálové, Havlíčkův Brod, tava ministerstva vnitra, — N a Plzeňsku byl zatčen Adolf Hoffmann, sta- chod hranic • a pro pokus vraždy na členu povební technik z Holýšova, protože prý byl členem hraniční stráže Vilibald Stanzl (12 let), Josef
Stanzl (15 měsíců), Jan Záhora (3 roky) a MiGehlenovy špionážní služby (západoněmecká).
— N a Zlínsku byl zatčen katolický kněz Jan Sto- lan Foksa (1 rok). Bratislavká Práca poznamenáProvádíme
veškeré
práce
optické
jaspal pro nepřátelský postoj k režimu a pa- vá že tam až zavedl obžalované "americký ropřesni, rychle a za levné ceny
kenroll".
cifistickou agitaci.
6. poschodí
— N a Olómoucku byl zátčen "americký agent" — V Komorní Lhotce byl zatčen "zázračný léJaroslav Boháč, technický úředník z Přerova. kař" E. Laufersweiler z Těšína.
49 Elizabeth St.,
Pro špionáž ho prý získal továrník Otakar Lang, — K trestu smrti~ provazem byl odsouzen 32-letý
(roh Flinders Lane)
který uprchl do Západního Německa.
Václav Mrázek, posledně zaměstnaný jako lázeňský na dole Nejedlý v Libušině. V letech 1951—
N
a
dva
a
půl
roku
vězení
byl
v
Bratislavě
odMelbourne - City
souzen profesor Alfred Pfiffl z techniky, pro- 1956 zavraždil na Chomutovsku 7 osob, spáchal
Telefon MB 4207
tože kritisoval v soukromém dopise Sovětský 4 další pokusy o loupežnou vraždu a v 10 přípasvaz,
Chruščeva a KSČ. Odsouzen byl pro urážku dech zneužil nezletilé dívky. Jeho bratr Karel
Přijímáme objedMrázek se dopustil mnoha krádeží
soukrospojenecké mocnosti.
návky také p»ítou
— V Ústí nad Labem byla souzena skupina pře- mého tak socialistického vlastnictví. Kftrel Mrákupníků aut. Frastišck Vacek starší, František zek dostal 12 let.
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ČESKOSLOVENSKO
NA STŘEDNÍM V Ý C H O D Ě

zahraničním obchodě
Termín "kult osobnosti" ukovali Chruščev o druhové se specielním zřetelem na Stalinovu mrtvolu.
To však, co se pod ním skrývá, existovalo dávno
před Stalinem v demokraciích i diktaturách.
O politických a hospodářských poměrech na Středním východě jsme se toho za poslední dva
Snad každý národ (nezáleží na politické struktuře jeho státu) si občas zidealisuje nějakého člově- roky hodně dočetli. Stavba a financování asuánské přehrady, znárodnění Suezského průplavu, doka takovým způsobem, že se z něho stane téměř
nedotknutelná národní instituce. U mladých náro- dávky zbraní z Československa a SSSR, egyptsko - izraelská válka a anglo - francouzská interdů, nebo národů, které se znovu derou k ztracené vence. "Eisenhowerova doktrína'', jordánská krise, puč v Sýrii a syrsko - turecké napětí. V pozadí
samostatnosti, je to obvykle osoba, již si ztotožní toho všeho konflikt sovětských a západních zájmů.
s naplněním svých politických aspirací.
P r o t o jsme se pustili pravní prostředky, které továrna, továrna na bo- dán, Libanon, Saudská
My jsme' nebyli výjimkou a také velká většina
ostatních národů má své Masaryky a Beneše, t. ¡. se zájmem do článku na- s p a d a j í p o d tuto hlavič- ty, zařízení p r o cukro- Arábie a S u d a n .
osoby, jež pro ně znamenají tolik, co pro nás na- zvaného
" H o s p o d á ř s k é ku, tvořily 28 % čs. ex- var, válcovna, zařízení
Z d e něco schází
ši jediní demokratičtí presidenti. O živé i mrtvé
příklady není nouze: Atatuerk y Turecku, Nehxu styky Č S R s e státy p o r t u do Sýrie, 28,4 % pro rozhlasovou vysílačV ý m ě n a zboží s Egypv Indii, Nasser v Egyptě, Bourguiba v Tunisu, Su- Středního východu v r. exportu do Egypta, 36,3 ku, několik mostů. I r a n
karno v Indonésii atd.
1956", který byl otištěn % do I r á n u , 56,5 % do objednal ' dvě mrazírny tem vzrostla v r. 1956
Někdy, jak je z uvedených příkladů patrno, jsou nedávno v pražském mě- Turecka á 64 % d o A f - a továrnu na překližku, o 34 % oproti r o k u
to lidé hodní úcty, jindy nestojí za falešný šesták.
Československo
Sýrie n a f t o v o u rafine- 1955.
Czechoslovak ganistanu.
Škodlivost kultu osobnosti, nebo "tatíčkování", jak síčníku
bylo
p
o
d
r
u h é nejlepším
rii,
cukrovar
a
továrnu
Economic
Bulletin.
Ž e se i takovými čísjsme říkali u nás, začíná tam, kde se úcta začne
odběratelem
egyptské
měnit v hystericky nekritické zbožňování.
Pro statisticky založené ly d á něco dokázat, je na boty, T u r e c k o kerabavlny.
K
r
o
m
ě
uvedenéVezměme poněkud odlišný případ dnešního premickou
továrnu,
1
5
0
vidět z tohoto citátu:
Byli jsme celkem zklasidenta Spojených států. "Ike" Eisenhower nastoupil
zařízení
rychlíkových v a g o n ů , h o továrního
přesidentský úřád s celonárodní gloriolou vítěze nad máni. Dověděli ..jsme se "Rychle rostoucí podíl
vyváželo
Českoslovenzařízení
p
r
o
několik
texs
t
r
o
j
n
í
h
o
průmyslu
v
nacistickým Německem. Nikdo se neptal, jsou-li sice, že v r. 1956 obchod
kvalifikace úspěšného vojevůdce dostatečné k zastáčeskoslovenském expor- tilních továren, plyná- sko do Egypta také Dievání nejzodpovědnějšího politického ú ř a d u n a svě- Československa se Střed- tu u k a z u j e jasně, že se renské zařízení a j. T a - selový motory a generáním východem stoupl o
tě.
•Československo
upřím- ké Afganistan objednal tory, svářecí nástroje,
V prvních čtyřech letech Eisenhowerova presiden- 17 % oproti x o k u 1955
pumpyy
zařízení
pro
několik kompresory,
tování se ani oposiční demokraté neodvážili úto- a o víc než .100 % ve ně snaží účinněji pomátraktory,,
nákladní
auta,
menších
továren.
zemím
Středního
čit přímo na jeho osobu. Místo toho se snažili srovnání s rokem 1953, h a t
koleje,
drát,
ocelové
vývytěžit z jeho popularity, co se dalo. "Moderní r e východu v uskutečňovápublikanismús", říkali, "je mythus. My demokraté ale nedočetli jsme se, ko- ní cílů, které si vytkly Nejdůležitější z česko- robky, dřevo, papír atd.
slovenských importů ze O zbraních jako takopodporujeme Eisenhowera více než jeho vlastní lik zboží tato procenta
ve svých d l o u h o d o b ý c h
strana."
Středního východu je vých ani zmínka.
představují.
Srovnání
prograTeprve Little Rock . a Sputníci způsobili, že - se objemu československér hospodářských
bavlna. Další zboží, kteAmeričané odhodlali podrobit Eisenhowerovu premech'..
O b c h o d se Sýrií se ve
h o importu a exportu s
ré ČSR dováží: píce,
sidentskou činnost kritickému pohledu.
srovnání s rokem 1955
Export:
továrny
jinými
státy,
které
se
zeluštěniny,
rýže,
j
i
ž
n
í
Ve vnitřní politice našli nedůslednost a komprovíce než zdvojnásobil,
mis, V zahraniční politice objevili z čistá jasna da- měmi S t ř e d n í h o výchoV roce 1956 a počát- ovoce, tabák atd.
hlavně díky větším náleko větší nerozhodnost, než z jaké kdysi kandi- d u obchodují, také schá1957
dodalo
N e j silnějšími obchod- k u p ů m bavlny, ječmene
dát Eisenhower vinil své demokratické předchůd- zelo, ačkoliv se na jed- kem r.
Československo do ze- ními partnery byly v r. a vlny. O b r a t v obchoce. Zjistili, že jeho činnost byla z velk? části negativní: vymanění se z korejského konfliktu, omy- n o m místě dovídáme, že mí S t ř e d n í h o východu 1956 Egypt,
Turecko,
tí rukou nad Indočínou, odstoupení některých ostro- Československo prý do- ř a d u kompletních tová- Sýrie a I r a n . 84 % čsl. d u s Tureckem v r. 1956
klesl o 7 %, zato obvů mezi čínskou pevninou a Formosou, naivní spolk- honilo a předstihlo řanutí vnadidla Ženevské konference "na vrcholku", d u hospodářsky vyspě- ren a obdrželo nové za- obchodu na Středním chod s I r á n e m stoupl o
kázky. N e j i m p o s a n t n ě j i východě bylo s těmito 14 %.
impotentní politika na kritickém Středním východě, lých
západoevropských vypadá seznam zařízení,
nerozhodnost v době maďarského povstání a nazeměmi. O zbývajících
Výstavy a delegace
konec i hrubé zanedbání bezpečnosti státu v ra- států jako Belgii, Fran- k t e r é o b j e d n a l Egypt: 16 % se dělily Afganiscii, H o l a n d s k o , Itálii, a cementárna,
ketových závodech se Sovětským svazem.
keramická tan, H a b e š , I r a k , J o r V roce 1956 vystavoAmerika a president Eisenhower nejsou jediným j. v tom smyslu, že expříkladem toho, kdy se stal z národní instituce port z ČSR obsahuje
valo Československo na
přes noc hromosvod pro všechny neúspěchy.
veletrzích v D a m a š k u a
Při tom je pramálo chuti k doznání, že by se větší procento strojního
Izmíru a zúčastnilo se
zodpovědnost měla alespoň trochu dělit. Protože zařízení.
výstav
v Bejrutu a Charzodpovědný není jenom padlý ideál, ale také ti
T a k na p ř . s t r o j e , Vyberte si již dnes z našeho plně zásobeného skladu trumu. V letech 1956 a
lidé, kteří povýšili chybujícího smrtelníka na neomylného poloboha.
elektrické výrobky a do- nejlepší dárek pro své přátele - ČESKOU KNIHU! 1957 se Československo
Takový člověk se stane do určité míry obětí poNabízíme: Bass: Cirkus Humberto 2 2 / - , , Bass: těšilo návštěvám
růzsvátné škatule, do níž ho nekritičtí ctitelé uzavřeRozhlásky 14/-, Kožík: Největší z Pierotů 15/-, ných obchodních deleli. Udělali z něho "otce" všech, symbol nad stranami
Tolstoj: Anna. Karenina 21/-, London: Volání diCHOROBY
a on jenom poslušně setrvává v úloze, jež m u byvočiny 6/-, Němcová: Babička 23/-, Pleva: Malý gací ze Středního výKOŽNÍ A VLASŮ
la přidělena.
Bobeš 17/-, Dumas: Tři mnšketýři 25/-, Verne: chodu, mezi nimiž byly
Předivo idealisace mu svázalo ruce. J e nad stra- léčí se úspěšnou metho- Dva roky prázdnin 16/-, Čapek: Krakatit 13/-, Ča- osoby zvučných jmen*,
nami, nad všedními problémy, vnad drobným hašte- dou Cn-Ex-IVÍa na mo- pek: Zahradníkův rok 9/-, Kuchařská kniha 49/-, jako na př. jemenský koderní kožní klinice
řením řadového politika. Výsledek, pokud nejde
a mnoho jiných. Vyžádejte si úplný seznam.
runní
princ
Saif-Ulo člověka opravdu ' nevšedního, je odpor k
Nenechávejte nákup na poslední chvíli.
NATIONAL
Islam M o h a m m e d Alnepopulárním rozhodnutím, neochota udělat, co by
kdy bývá - sklad Rozebrán.
SKIN INSTITUTE
někoho mohlo urazit, zkrátka neochota jednat. SnaB a d r.
Československá
Pište ještě dnes (česky) na
ha o kompromis za každou cenu je pak téměř ne- 1 « 5 c o 11 i n • St.,
vládní delegace p o d vevyhnutelná. '
MELBOURNI
T H E I N L I B R U M BOOKSELLERS
dením ministra zahraTak nějak se-projevuje kult osobnosti. mezi de(vedle kina Metro),
Box 1888 R, G. P. O. MELBOURNE
ničního obchodu Dvomokraty. U lidí s totalitními sklony působí jako u
Telefon MF 127»
Melbeurnátí zájemei mohou volat V. Jiráka
řáka navštívila v březnu
egyptského Nadsera nebo indonéškého Sukarna.
P «rady
zdarma
Zbožňovatelé své modle přiřknou neomylnost a
na č. JW 5755 (event nechat vzkaz).
1957 Egypt a Sýrii.
Zkoušené
ošetřovatelky
zbožňovaný v ni začne sám věřit. Zrodí se diktáNa přání přijdeme k Vám do domu.
Efcieai»
Dětské
ekzé-ector.
Daly by se jistě citovat případy, kdy byl i silně mu - Akn e - Kožní
vyvinutý kult osobnosti k užitku věci, n. př.. v do- túuěty - Záněty koiníoh
bách výjimečných krisí, při nichž bylo třeba zmo- í l t i - Lupy - Padání
Cestovní
kancelář
bilisovat všechny síly k určitému dobrému cíli. rlast - Alopeeie - Psoiasis - Křečové vředy
Člověk, jejž národ slepě následuje, m á pak. větší
Další kožní kliniky:
naději na úspěch než kdo jiný. Takové případy
jsou však ojedinělé a záleží při nich na tom, ne- ADELAIDEt
* Vám obstará jízdenky a ubytování, ať cestujete vlakem, lodí nebo
byl-li charakter vůdčí osobnosti už dávno zkorum25 Gresham Street,
letadlem komkoli v Austrálii.
pován dlouhou periodou zbožňování.
tel. LA 4270.
*
P l á n u j ete-li cestu do zámoří neb zařizuj ete-li přistěhování příbuz' Někdo může namítnout, že by na. příklad naše- NEWCASTLE:
ných, rádi Vám poradíme a obstaráme jízdenky.
mu exilu nějaký ten vůdčí duch jenom prospěl. 19 Hunter St„ t. B 3784
*
Pište česky na
Taková námitka je v pustině našeho třetího zaBR1SBANE:
hraničního odboje beze sporu platná. Záleželo by m Queea St., FA 1445
S O U T H E R N A I R L I N E S T R A V E L SERVICES
pak na tom, dokázali.li bychom' udržet obraz tarOOWOOMBA. M. L.
138 Elizabeth Str., Melbourne - City
kové postavy ve správné perspektivě. Jinak by nám C. Chambers, 164-168
prospěla jenom krátkodobě, jak dokazuje naše Margaret St., tel. . 7005
Telefon
WF
8823
Po. úřed. hodinách volejte (česky) ' WF 9359
vlastní historie.
-kw-
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K. J. Beneš: Mezi dvěma břehy. Československý spisovatel, Praha 1956

Revoluce v biedermaieru
Když bylo za války nejhůře, uchýlil se československý spisovatel do
žátočin historie. Úspěchy Největšího z pierotů, Osamělého rváče, Karlštejnských vigilií (a do jisté míry i Cirkusu Humberto a Čtení o roce
osmačtyřicátém) pramenily v podstatě z toho, že jimi byla měřena
přítomnost loktem historie. Jak se zdá, nejeden český spisovatel by
se dneska rád vrátil k protektorátní praksi. Historie totiž, byť i přičísnutá podle právě panující učebné osnovy, je přece jen bezpečnější
půda než strhující děje našich komunistických dnešků, o nichž je dovoleno napsat všechno jen ne pravdu. N a obálce románu K. J. Beneše
Mezi dvěma břehy se dočítáme, že těch šest set popsaných, stran je
jen "jakousi ouverturou zahajující přípravnou rozměrnou a složitou
románovou skladbu o revolučním roku 1848, v níž se vedoucí motiv
národní prolíná s výrazným motivem sociálním . . . "

K. J . Beneš psal Mezi dvěma břehy v letech
1952 - 1954. Nepodezírejme ho tedy z t a j n é
odbojové činnosti, kdykoli při čtení (a je to
dost často) narazíme na
nějakou podvratnou větu nebo politický dvojsmysl. T o jen historie
našich dnů pod Benešovými řádky
napsala
svůj vlastní ironický komentář.
K. J . Beneš totiž založil svůj úvod ke své
historii revolučního roku 1848 na fikci, oblíbené u komunistických
theoretiků, že totiž vlna
liberálních revolucí, jež

H r d i n o u Mezi dvěma
šla celou Evropou, byla
vyvolána radikály, kteří břehy je mladý Josef
byli komunisty, jenže o Václav Frič, který to
myslí všechno
dobře,
tom ještě nevěděli.
ale ještě si nemohl přePředpotopní výbor Kočíst Marxe, natož pak
munistické strany FranLenina. J e to veselá kotiška Josefa se jmenoval
pa, neboť chodí burcopo vzoru irských spiklenvat národní uvědomění
ců Repeal- a jeho genepo krčmách. Miluje též
rálním tajemníkem byl
dvě dámy, a je K. J .
Karel Sabina. Ale SabiBenešovi jen ke cti, že
na není hlavním hrdipo 600 stránkách se ponou Benešova románu,
řád ještě neví. kterou
ačkoli by se k tomu velvíc.
mi hodil vzhledem k
úzké spolupráci s tajnou
Ti ostatní revoluciopolicii, tedy vzhledem k náři a politici, Palackým
činnosti, jíž se oddával počínaje a Trojanem s
nejeden revoluční hrdi- Havlíčkem konče, byli
na před Sabinou i po v nejlepším případě jen
něm.
diletanti, kteří neporozu-

NENAŽRANÁ

DUŠE

S povznášením duší to máte různé. Jedna duše
se povznese při pohledu na majestátnost velehor.
Druhé je třeba hudby mistrů, aby to v ní i jak
pak vypráví několik neděl známým) háralo líbezně
ještě hodiny poté, co dozněl zborcené harfy tón.
Některá duše je pedant a nepovznese se k nebes
výšinám, pokud neuslyší melodii veršovaného slova. Dejte jí knihu veršíků, začne si v ní říkat nahlas a takové povznesení jste ještě nezažili. Jiná
duše je zase dělaná na zádumčivě hvězdné dálavy
a znal jsem takové, jimiž nepohnulo nic jiného
než román na pokračování.
Duši, která se vám povznese v pravou chvíli,
je radost mít. S tou obstojíte v kažďS společnosti.
Vždycky jsem toužil míti takovou vznešenou duši,
ale marná sláva. Hleděl jsem na majestáty velehor - nic. Pročítal a dával jsem si čisti veršíky zase nic. Přehrával jsem si Beethovena i Bacha,
na koncerty jsem chodil, ale duše ne a ne se po.
vznést. Ani dvě srdce v tříčtvrtečním taktu, která
splynula na pokračování, nic nepořídila..
Ale postavte před tu moji duši hrnec guláše,
vepřový bůček, nebo kolínko s výmrdou a tak
povznesenou duši jaktěživ nikdo neviděl. Duše je
to nenažraná, v inteligentní společnosti s ní neobstojíte.
S takovou tedy duší jsem se dostal do Austrálie.
V německých lágrech toho povznesení moc nebylo. Fazole, brambory a blafanec z ovesné kaše ještě
nikoho nepovznesly a s mou duší není řeč, dokud
to masem alespoň nevoní.
"Austrálie", povídám, "je země hojnosti. Tam
budeš povznesená 24 hodiny denně, to ti duše
slibuju".
Ale řekl-li jsem, že musí každý řádný dlabanec masem alespoň vonět, nemyslel jsem tím
maso skopové. Zápach skopového se mi příčí a
uráží mé estetické city. Dovedete si představit, jak
to se mnou trhlo, když jsem, viděl ta stáda ovčího
bravu, svlažovaného potoky LiptQnova vysokokvalitního čaje.
Smutně jsem bloudil ulicemi, živě se ananasem,
banány a jinými chudými dary přírody a bylo mi
zažiti mnohá zklamání.
Jednou mě ku příkladu pozval jeden australský
přítel na dřšťky a chutnalo to jako rozvařené

Suchý

les

Kamil Bednář
měli, co lid žádá. NěDnes ani václavku ti nenabídne z hub . . .
kteří z nich kuli dokonZetlelě
žaludy . má u kořenů dub . . .
ce kontrarevoluční pikJen
suchě,
žluté listí
le ještě před revolucí
z důvodů, jež se ani K. má les, jímž vítr harašivě svistí.
J . Benešovi nepodařilo
Suchý je les, tak jako neláska je suchá,
blíže vysvětlit.
ke
každé žízni srdce nelítostně hluchá.
V zájmu historie by
mělo být také konstato- Jsme sami v suchém lese, nikde zvěř,
váno, že tehdejší naši jen s modrým nebem rozmlouvá tu strom i keř.
pracující byli každodenAž dole u vody zpod keřů červených a zlatých
ně vykořisťováni b u ď
u Čapků na Petrském prohledne hrstka ocúnů jedovatých.
náměstí nebo u Bílého Po suchém lese krása, v níž je jed.
lva na Smíchově. Dost Ne, nechci se jí opíjet!
se mne to dotklo, protože je historicky zjiš- D o ztvrdlých šípků srazila se krev,
těno, že Sabina a jeho les barvu má jak spící žlutý lev,
soudruzi pracovali po- a v suchu úmorném jen čeká
lem i U města Štrasna vláhu, jaro, na člověka.
burku v Libni a U dělokříže v Karlině. Což
taková rozsáhlá románo- vlastenci polským revoA konečně vypadá tavá skladba nesahá ani lucionářům p o krutém ké velmi špatně, že celá
za Poříč?
potlačení povstání z ro- slavná březnová revoluAle nějak se to Bene- ku 1830.
ce našeho rudého biešovi všecko zvrtlo přes
Všelijak by si někdo dermaieru byla jaksi říjeho nejsvětější úmysly. mohl vykládat toužení zena a ovlivňována ze
Mezi dvěma břehy naj- členů Repealu po činech, Z á p a d u , že se vyskytla
dete nezamýšlené tůně, podobných činům ma- situace, v níž se Češi,
které by autorovi bez ďarských povstalců a Němci a Maďaři bouří
důkladného alibi mohly jejich vůdce Košuta, a proti cizí vládě. Prosím,
zlámat vaz.
třeba by někoho i moh- a to se ještě n a j d e čloTřeba by si někdo ly mrzet stezky českých věk, který podobný nešmohl všelijak vykládat vlastenců, že se u nás v var písemně oslavuje!
narážky na pomoc, kte- Čechách pořád j e n mlu- Ž e omylem, to neomlouvá.
jun
rou poskytovali č e š t í ví a že skutek utek.

nudle z frotýrovaného ručníku.
K osudnému rozhodnutí jsem dospěl po přečtení novinového článku jedné ctihodné paní z Tasmanie, která se vrátila z Evropy. Rozjařeně tvrdila, že není nad australskou kuchyni, jež nekazí
skopové - samo od sebe chuti lahodné - zbytečnými přísadami. Mimo to ta dobrá paní s titulem
nesehnala ani v Londýně ani v Paříži tak tence
nakrájené "sendviče" jako v Hobartu.
Mám vlastní, poměrně zachovalý chrup a proto
to na mne neudělalo valný dojem: Vzpomněl jsem
si na staré zašlé časy, kdy jsem v krátkých přestávkách mezi jídly podporoval trávení četbou kuchařských knih a oči se mi zarosily pohnutím.
Víte na př., že lze zkažené vejce zachrániti pro
svět "šleháme-li ie v průvanu po dobu potřebnou,
aby zápach vyšel?"
Takové a podobné vzpomínky jsou, díky pilnému studiu, nerozlučně spojeny s dobou mého mládí. Řekl jsem si: "Sám budu svou duši povznášeti", a poslal objednávku do staré vlasti.
Kniha přišla obratem. Na hřbetu stálo vkusně "Vaříme zdravě, chutně a hospodárně".
Rozložil jsme kolem sebe pánvičky, hrnce, vařečky, česnek, papriku, špek, cibuli a různé ty
nezbytné přísady povznášecího rituálu, otevře-l knihu pod heslem "guláš hovězí" a oči mi vylezly
z důlků.
Paměť už mi neslouží a ona kniha vzala za své
v plamenech. Ale představte si recept, který zní
asi takhle; "Půlku mladého býka nakrájíme za
syrová. Na hromadě tuku osmažíme do růžová dva
metráky cibule, posolíme pytlem soli, popepříme
a pod pokličkou dusíme za občasného přilévání
vřelého vývaru z kostí".
Začal jsem se cítit jako by mě někdo dusil pod
pokličkou za občasného přilévání vřelého vývaru
z kostí. Chvatně jsem otočil několik listů a tam
stálo - "Předpisy pro společné stravování". "Tak
oni se povznášejí společně", řekl jsem si, vzpomenuv s útrpností ubohých pokusů Billy Grahama.
A četl jsem; " . . . Účelem společného stravování v závodech je poskytnouti pracujícímu člověku
během pracovní směny čerstvé a přiměřeně teplé
hlavní jídlo, biologicky h o d n o t n é . . . je proto tím
více třeba, aby podávaná strava odpovídala fvsiologickým a hygienickým požadavkům . . . vzhledem k uchování jeho setrvačné výkonnosti... Víeéchodový oběd (s moučníkem nebo s předkrmem)

i jen občas podávaný, zpestří účinně společné stravování . . . Nemůžeme požadovati jen roštěnec a
svíčkovou, neboť masa prvořadé jakosti není to' lik . . . "
V tu chvíli jsem věděl, jak asi je půlce býka,
krájené za syrová. Pěkné povznášení duše - hygienicky, fysiologicky, biologicky, přiměřeně teplé,
jenom občas s moučníkem a bez roštěnce.
Zkrátka, abych to zbytečně nenatahoval, moje
duše se zachmuřila. Odmítala být povznášena biologicky a hospodárně.
Nakonec jsem se tedy oženil s dívkou české národnosti. Duše je povznesená jen co je pravda,
ale žena mi nerozumí, nedopátrala se hlubin mého
nitra. "Za žrádlo ty dáš duši, ty kluku ušatá",
říká mi něžně.
Tak tady to máme - "za žrádlo ty dáš duši".
Ale mohu já za to, že mám duši sprostou, nenažranou? "Majestátu velehor", ponouká mě ve dne
v noci, "se chlapče nenajíš".
Kadlík

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

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (proti Melbourne Town Hall)
Telefon: Central ( T ) 1819
Mluvíme česky i slovensky
Zachraňte děti svých příbuznýeh před obrnou!
(po1io)
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského
předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
Zastupujeme firmu P L U M R O S E ,
nejlepší dánské potravinové balíky
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
Vyžádejte si podrobný ceník
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Dopis exulantky o cestě za Železnou oponu

Na výletě v
Před několika dny jsem se vrátila z Varšavy a
věřte^ mi, že jsem vším tím, co jsem - tam slyšela
a viděla, víc než překvapena.. Téměř všichni Poláci jsou naprosto jednotní v nenávisti ke komunismu a ke všemu, co přichází z Ruska. Mluvila
jsem s příslušníky inteligence, s dělníky i důstojníky, a všichni mluvili stejně. Jsou rozhodní a
nebojácní, jejich patriotismus je až fanatický.
Bída v Polsku je velká. Na jeden pár bot tam
musí pracovat průměrný člověk asi měsíc. Obchody zejí prázdnotou, jídlo v restauraci je podřadné kvality Oblečení obyvatelstva, až na určité výjimky, se podobá poválečnému ošacení Němců mezi 45. - 48. rokem. Na lidech je patrná podvýživa, velké procento prý trpí tuberkulosou.
V lokálech se hraje většinou americká a vůbec
západní hudba. Jeden člen orchestru mi řekl, že
si tamní kapely nemohou v dnešní době dovolit
zahrát nějaký ruský kousek, protože je nebezpečí, že by hosťé demolovali podnik.
Jak jsem byla nadšena chováním Poláků, tak
jsem byla zklamána našimi lidmi. Žila jsem týden
v místě, kam jich přijíždělo velké množství na hromadných zájezdech. S některými jsem mluvila, avšak byli velmi bázliví.. Měla jsem dojem, že žijí
ve větším strachu, než měli za německé Okupace.
Mluvila jsem i s komunisty. Jeden z nich mi nakonec řekl, že v ČSR by mne byl nucen předat
státní bezpečnosti. Vysmála jsem se mu, neboť v
Polsku jsem se cítila naprosto bezpečná. Jednou
za mnou přišel Čéch, který předtím seděl u vedlejšího stolu, a když se přesvědčil, že právě není
nikdo v blízkosti, sepjal ruce a hrozně smutně mi
říkal: "Prosím vás, řekněte mi, vy jistě toho víta
víc než my, kdy to vlastně skončí? Už ten teror
nemůžeme vydržet! J e to všechno strašné:"
Mluvila jsem s českými dětmi, když jsme jeli
lanovkou na nějaký kop^c. Jedna holčička se mí
stále dívala na hodinky a pak povídá své kamarádce: "Podívej se, jaké má ta paní hodinky! Takové my u nás nemáme". Dala jsem se s nimi
dó hovoru, a obě dívky se začaly vyptávat: "A odkud ty jseš?" Učitelka seděla v druhSm rohu a
tak jsem jim klidně odpověděla: "Z Ameriky. Zde
jsem na návštěvě". Holčičky na mne vyvalily oči,
ale hned pak spustily: "Z Ameriky? Tak daleko?
J á tam mám také strýčka a ten mi posílá baličky".
To slyšelo několik dětí vedle a hned se připojily.
Asi lOletý chlapec ujišťoval: "To já mám strýčka
ve Vídni. Má obchod a je moc bohatý a ten nám
všem posílá balíčky". Z 10 dětí kolem mělo 7 pří.
buzné venku a chlubily se, co všechno ze zahraničí dostávají.

KRÁTCE Z EXILU
— Ústředí čs. odborů v
N. Yorku vydalo anglicky
studii F.. Cífky a J. Sýkory o vývoji čs. dělnického hnutí po II. světové válce a o postavení
čs. dělníka za I. a II.
pětiletky.
— V Brodu n. Lesy ' vylezli ze železničního vagonu, přivážející dříví z
ČSR do Záp. Německa,
2 Čechoslováci ve věku
19 a 20 let a požádali o
asyl.
— Zpráva o tom, že několik nejmenovaných čs.
basketbalistek
požádalo
v Argentině o asyl, kterou jsme přetiskli minule ze zahraničních listů,
nebyla potvrzena.
— Na novou sokolovnu
v Torontu již věnovali
a půi čili Čechoslováci z
Kanady $ 7035.
— Prof. V. Hlavatý přednášel v americkém Aeronautickém institutu na
námět "Struktura prostoru a gravitace".
—- Na 34. Mezinárodní
ženské výstavě v New
Yorku bylo vyznamenána pí. B. Papánková zla-

tou medailí za sociální
práci.
— Čs. houslista Mikuláš
Grosz m ě l koncert v
Bostonu.
— F.C.I. (včet. Čechoslováka) vytiskla výzvy, podobné pozvánkám
ruského velvyslanectví v
Londýně na recepci k
oslavě Říjnové revoluce,
k nimž přiložila memorandum, vysvětlující odpovědnost těch, kteří podobné pozvání přijmou.
"Pozvánky" s přílohami
byly rozeslány mnoha
veřejně činným osobnostem v Anglii a psaly o
nich všechny anglické
deníky.
— Beseda J. V. Fric v
Chicagu oslavila 50. výročí činnosti. Promluvil
dr. P.. Zenkl.
—V Paříži byla premiéra
filmu "Les Espions", který natočil H. G. Clouzot podle románu E. Hostovského "Půlnoční pacient".
— V USA zemřela dr. G.
T. Cori, rozená Radnitzová, která dostala v roce 1947 (spolu se svým

Polsku

V Polsku se všeobecně tvrdí, že dojde v Rusku
k revoluci. Mluvila jsem s lidmi, kteří v SSSR
nedávno byli. Podle nich je tam životní úroveň
ještě nižší než v Polsku. Mladá ruská inteligence
je prý proti komunismu. Dojde prý tam k politickému převratu, protože ani ruský člověk už nemůže snášet všechen ten teror a hospodářskou bídu, jaká tam panuje.

Vysoce kvalitní «védské
POTRAVINY, TEXTILIE, VLNU, KTJ&IVO 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
Přála bych Polákům, aby se nemýlili. Bylo by
ušetřeno hodně krve, která se bude - nenastané-li
radikální změna - v Polsku v blízké době prolévat. Bylo by jí škoda. Poláci jsou hrdí a stateční
UPOZORNĚNÍ
ČTENÁŽÚM
lidé a jejich postoj k Sovětům, jak jsem jej poznala, je nekompromisní. Rusové si však jsou toPříští číslo vyjde jako dvojčíslo o 1,6 stranách
ho listě dobře vědomi.
MX dne 16. prosince 1957.

DVA

CITÁTY

Strana - škola - náboženství

Z ČS.
Problémy

TISKU
čs.

divadelnictví

"Vyučování předmětů přírodních a společenských věci musí být zaměřeno na našicji školách
v duchu bojového materialismu tak. aby se zejména stalo účinným nástrojem atheistické výchovy, přesvědčivěji ukazovalo materiální podstatu světa a vedlo ke správnému chápání zákonitostí a příčinné souvislosti přírodních a společenských věd. Důležitou úlohu v atheistické výchově musí hrát i vyučování dějepisu, kde se
má žákům dostat populárně - vědeckého výkladu původu náboženství, odhalení reakční úlohy
církve a pokrytectví náboženské morálky.
Boj za poiitičnost školy, za zvýšení úrovně ideově - politické výchovy žáků, je hlavním prvořadým úkolem stranických organ isací n^. školách...
Řada učitelů má mnoho nejasností v oblasti ideologické. Vyplývá to z toho, že ještě plně nepřekonali viívy bnržoasní výchovy a názorů, v nichž
byli v minulostí vychováváni..
Z. Urban, vedoucí oddělení školství vědy a umění ÚV KSČ v listu ŽIVOT STRAKY, září" 1957.

J e mi trochu smutno, když slyším, že na výv o j našeho divadelnictví působí teď především
zahraniční vzory a ne tradice vlastního revolučního boje o čistotu českého divadelnictví. Myslím,
že by bylo dobře, až se budeme obírat touto
otázkou, abychom si všimli, jaké máme u nás
skutečné hodnoty. Ž e jsme se nenarodili roku
1945, že u nás tradice skutečně jsou a že si jich
váží právě ti zahraniční divadelníci, na které se
odvoláváme my.

TELEVISORY, RADIA, LEDNICKY, PRACKY
a elektrotechnické přístroje a potře try
za hotevé neb na splátky d o d á i opraví

Zemřel Antonín Zápotocký

J.

P

H

I

L I P

R á d i o

- Electrkal,

119 Gítr denvale Rd_, G A R D E N V A L E , Vic.
f 1. stanice za st. Elsternwick) T e l e f o n X M 2542
Dříve závod v Praze XLL
DÁREK K VÁNOCŮM?
Což předplatné Hlasu domova?
mužem) Nobelovu cenu
v oboru lékařství a íysiologie. Narodila se a
vystudovala v Praze.
— Jiří Voskovec vystupuje v roli pionýra -přistěhovalce v
divadelní
hře "Across the Everglades" v Los Angeles.
— Národní rada americká
pořádá 8.12. "Veselého
Mikuláše" v Los Ange.
les. J. Stelibský má režii kabaretniho pásma, v
němž vedle Járy Kohouta a j. účinkují dva bývalí divadelní ochotníci
ze Sydney: V. Pavelková a Jiří Peřina.
— V Ludwigsburku zemřel skautský funkcionář Stanislav Šimánek.
— Mirko Vrbeč dostal
angážmá u Městských
divadel v Mannheimu.
— Dp. A. Boček provedl
výzdobu nového kostela

sv. Pia X... který byl
posvěcen. 24.11. v Bendigu, V i c .
Keramickou
mosaikou zhotovil portrét sv. Pia X. v nadživotní velikosti a maloval Křížovou cestu. Je
to již druhý kostel, který v Austrálii umělecky
vyzdobil.
— V Perthu si dobyl
zvučné jméno v prováděni chrámové výzdoby
jiný čs. uprchlík, malíř
J. Kučík. Nedávno byl
vyzván, aby vydal knihu o všech kostelích v
Západní Austrálii, které
mají historickou a architektonickou cenu.
— 17.11. vysílal A. B. C.
klavírní koncert
Věry
Tancibudkové
z Melbourne. Hrála Dvořákovy, Janáčkovy a Debusšyho skladby.
Č/JL/HD

Jiná věc je otázka repertoárová - také zahraniční. My podléháme opičáctví. Totiž někde ve
slunné Itálii si někdo vymyslí, že napíše znovu
Pirandella a řekne tomu nový realismus. My jsme
nadšeni, protože je to ze slunné Itálie, ale zkuste
to také jednou napsat sami a dát na jeviště, jací budete kýčaři atd.! T o není nic nového, to je
tradice první republiky, nikoli nemoc- po -roce
1945.
E. F. Burian v listu KULTURA 1957, 24.10.57.

(Pokračování se str. 3)
12. listopadu 1957, stav
nemocného se dnes 13.
listopadu 1957 ve 3 hodiny ráno kriticky zhoršil. Nastalo selhání oběhu krevního, které se již
nepodařilo
zvládnout.
V 5 hodin ráno president r e p u b l i k y soudruh
Antonín
Zápotocký skonal"^
Podle úřední zprávy

"lemovaly chodníky ulic,
jimž se ubíral pohřební
průvod, tisíce Pražanů".
Rozloučení se zesnulým
se konalo pod pomníkem sv. Václava na Václavském náměstí. Antonín
Zápotocký
byl
pohřben v Památníku
osvobození na hoře Vítkově.
O mrtvých vždy jen
dobré.
HD

K VÁNOCŮM

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon

JA

697 3
byt:

JA

67 0 1

25. 11. 1957
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Dopisy

SWBSS 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 «enu. Vyžádejte li ceník.

PRO ELEGANCI A K V A L I T U

J. Č Á P - k r e j č í
116 Darlinghurst Rd., KINGS GROSS, NSW.

NEZAPOMEŇTE

N A S V É 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
X kg čokolády
200 gr čaje
1 kg sádla
1 kg tlaku
1 kg rýže
{ kg oříšků lísk.
4 kg oříšků bursk.
5 bal. žvýkací gumy
1 krabice em. sýra
50 gr skořice
50 gr vanilky
i 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
§ kg kakaa
1 kg rýže
1 vanilka

Napište si o nový ceník!

POZOR! Vídeňská domácí kuchyně!
CAFE
AUSTRIA
5 Brunswick Str., F i t z r o y, Vic.
(za rohem Vietoria 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

POJIŠTĚNI
domů, bytů, podniků,
Work. Compensati-on,
aut, povinné ručeni,
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL
Utl

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event, i balíček sami odešleme.

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

DOMOVA

-7-

redakci:

MĚSÍČNÍ SONÁTA
— Přikládám výstřižek, v němž odhadují, že Rusko
utratilo za svého satelita asi £ 5.000 milionů. Snad
oy by ¿o dobré uveřejnit, že to je jeden Z důvodů,
proč lidé ve státech za Železnou oponu hladovějí
a^ proč zejména v ČSR musí stát již od 4. hod.
ráno ve írontě na sušené maso, a proč celé třídy
školních dětí musí jít na pole vybírat brambory. Životní standard obyvatelstva je stále nižší a
nižší, protože všechny prostředky na jeho zvýšení se spotřebují na vyslání satelitů do prostoru
a na propagační využití úspěchů. Někdo to musí
zaplatit.
V. Z. Fawkner
— Není po prvé, kdy se lid obecný domníval, že
nějaký vynález změní svět - a nezměnil. Když mi
bylo asi tak pět let, vozil jsem se hrozně rád kočárem, zvlášť když kočí prásknul do koní. Později,
jako výrostek jsem zahořel láskou převelikou k
motorům, resp. k autům, které začaly přicházet do
mody ("Kam ten svět spěje", říkávala teta, které
se zdálo, že ty nemotorné plecháče jezdí moc rychie). Po letech mi dělalo dobře, že jsem mohl aspoň
dvakrát, třikrát do roka letět.. Teď mne posedla
nová touha:, cestovat do stratosféry! Nechci ovšem
dělat pokusného králíka. Těším se jen, že se dočKám doby, kdy budu třebas celý rok střídmě žít,
abych si mohl dovolit být vystřelen spolu s tisíci
jiných na dovolenou - řekněme na Venuši a nebo
dokonce, že bych se o dovolené nechal kosmicky
ozařovat na souhvězdí Malého Vozu. Dalšího vývoje
vědy se už asi nedočkám a o žádném moderním
Verneovi nevím. Snad lidi usměrní sluneční záření, snad změní gravitaci planet a skutečných satelitů, snad tím zdvojnásobí nebo ztrojnásobí délku
života. Kdo ví, kam ten svět spěje?
F. D., Sydney
PŘÍZNIVĚ A MALO PŘÍZNIVĚ
— Nevím, proč jste zařadili do uprchlického časopisu reportáž o komunistovi neb ex - komisaři
Haškovi. Byl bych povděčen autorovi, kdyby mi
vysvětlil, jaký soudruh byl Hašek, že ho doma komunisté kdysi i dnes mají za modlu. Hašek stále
kritisoval slabosti druhých, ale sám nebyl lepší.
V. K. Auckland, N. Zéland
— Vaše vyprávění "Neznámé a málo známě o Jaroslavu Haškovi" výtečně dokreslilo tvůrce Švejka a četlo se také s takovým zájmem, jako jeho
klasické dílo.
B. K. Weliington, N. Zéland

Vánoční blahopřání
V čísle z 16. prosince uveřejníme, podobně jako
dřívější leta, Vaše vánoční a novoroční blahopřání přátelům a známým, zašlete-li objednávka
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 práni uveřejníme plnou adresu a telefon.
HD

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

Kontin. jídla - zákusky
káva
MANHATTAN COFFEE
ESPRESSO L O U N G E
a restaurace
2 Longhorne Str.
D A N D E N O N G , Vic.
Srdečně zve
Ant. Bůžek

* TELEVISORY
Radia
Radiogramy

*

Ledničky
—

Ostatní

*

*

Pračky

el.

spotřebiče

HEALING'S PTY. LTD.
263
337
1C5
844
424

Swanston St., - Melbourne - City, FB 2064
Barkly St., Footscray
MW 2835
Nicholson St., Footscray
MW 1779
Sydney Rd., Brunswick
FW 6542
Toorak Rd., Tooredc
B J 34M

* Obchod koloniální *
lahůdkářství * milkbar
MILLS W Y N
DELICATESSEN
89 Millswyn St.,
. STH. YARRA, VIC.
(z Toorak Rd., nedaleko St. Kilda Rd.)
. Dodávky do domu
Manželé
Šuranovi

ČESKÉ
GRAMOFONOVÉ
DESKY
dlouho hrající, Hi-Fi:
Karel V l a c h , sestry
Allanovy, J. Salačová
atd.
—
Pište:
Box 1043 H, G P O .
Melbourne - Volejte:
J M 8 923.

KDYŽ SE TAK ROZHLÉDNETE
— Když se tak rozhlédnete kolem na "činnost"
většiny čs. politických uprchlíků, napadne vás nezbytně otázka, zda máme právo si stěžovat na svobodný svět, protože má malý zájem o osud porobených národů. Znám ve svém okolí mnohé exuČS. DOPLŇOVACÍ ŠKOlanty, kteří se zúčastní exilového života jen tím,
Podle poslední mody
LA V MELBOURNE
že odbírají HD. Znám pak i jiné, pro něž je i těch
šije
pár šilinků ročně za jakékoli exilové noviny přípořádá vánoční besídku
Fr. V O Z Á B A L
liš velkým nákladem. I ti si s klidem stěžují na
s koncertem v neděli 22.
"nedostatek porozumění" na Západě, - třebas právě
dámský a pánský
prosince
o 4.. hod. odp. v
ve chvílích, kdy utrácejí spousty peněz na dostikrejčí
hách nebo za pití.
J . K. Adelaide 26 Moore St., Sth. Yarra, St. Michael Hall, Brougham Str., Nth. MelbourVic.
Tel. BM 5618 ne.
DOPISY EXKLUSIVNÍ
VELICE DŮVĚRNÁ ZPRAVA — Před cca. 3 nedělemi jsem dostal od jednoho
Čs. cukrárna S U G A R & S P Í C E
dobrého známého z Prahy dopis (na poštu dávaný
315 Toorak Rd., South Yarra, Vic.
ve Vídni), v němž mi mezi jiným sděluje, že se
Vám
dodá
k vánočním svátkům všechny druhy
jemu známé skupině podařilo umístiti nepatrné
odposlouchávací zařízení do místnosti, kde se pak cukrářského pečiva: - vánočky * bábovky * zá.
konaly porady Chruščeva a jeho spolku s čs. viny * dorty * různé druhy cukroví - za mírné
ceny až do Vašeho domu
vedoucími komunisty a že se jim podařilo odpoVolejte BJ 4518
M. & D. Košťálovi
slouchati debatu, která se vedla za zavřenými dveřmi, se strážemi na chodbách, vedlejších místnostech i u hlavního vchodu . . . Mezi jiným velice zaVýborná evrorpská kuchyně — Krásné pokoje
jímavým pořadem bylo jednání o získání Západ,
ního Německa. Moskevčané tvrdili, že brzy pomiMELROSE
CAFE'
ne v Západním Německu konjuktura a v té chvíM
e
l
r
o
s
e
S
t
r
.
,
SANDRINGHAM,
Vic.
li že je nutno uskutečnit sjednocení Německa, ovšem takovým způsobem, aby bylo získáno pro Tel. XW 1665 — 1 minuta od nádraží a od pláže
Otevřeno 7 dní v týdnu
komunisty.. Musí se prý něco předložit, co by poSrdečně zvou DRDA & BEBR
mohlo Západnímu Německu aspoň trochu od nynějšího přelidnění. Chruščev a spol. tvrdili, že
pro Čechy a Slováky bude nejvýhodnější, když se
přestěhují do krajiny k Uralu, která prý je větší území se musí připojit k Maďarsku, aby komunež nynější ČSR a téměř liduprázdná. Čechy a nistická strana Maďarska získala u domácího obyMorava se dají k prozatímnímu užívání a obývání vatelstva víc sympatií. Hned také byly dány přesv prvé řadě sudetským Němcům a Němcům z ji- né instrukce, co se má v ČSR ihned dělat, aby
ných zemí, kteří byli tak'é odsunuti. .Slovensjsé byl odpor obyvatelstva co nejmenší. V prvé řadě
. . . združstevnění zbývajících samostatně hospodařících rolníků . . .
Nejlepší kontin. lahůdky dostanete u fy.
. . . Někdo z českých komunistů p r ý na té schůzi
C O N T I N E N T A L DELICATESSEN,
řekl, - že ten k r a j v Rusku je chudý na vodu, že
prý tam b y l . .. Přítel mi píše, že ruská delegace
2 A Kings Cross Rd., Kings Cross, N S W
bylá na této schůzce docela ve střízlivém stavu . . .
Otevřeno od 8 ráno do 12 v noci.
' "
J . T. Sydney
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PŘÁTELÉ

Židi K t t e l

HOKEJOVÁ LIGA V
ČSR
mêla na pořadu utkání
3. a 4. kola. V čele ie
Kladno, které jediné je
beze ztráty bodu. Druhá
je RH Brno se 7 b., třetí
Spartak Praha Sokolovo
se 6. body.
Spartak Praha Sokolovo - Ostrava 9:0, KladnoSlavoj Čt Budějovice
6:3, Spartak Praha Motorlet - RH Brno ,3:14,
Plzeň - Slovan Bratislava 6:1, Vítkovice - Chomutov 8:3, Pardubice Dukla Jihlava 4:3.
Utkání 4. kola : Chomutov - Spartak Motorlet 12:4, Ostrava - RH
Brno 2:11, Slavoj č, Budějovice - Slovan Bratislava 4:4, Spartak Pra.
ha Sokolovo - Kladno
4:0 (!), Plzeň - Pardubice 8:2, Dukla JihlavaVítkovice 5:4.

Liga

Janovský,

Mnichov

kopané

v

ČSR

Skončila druhá třetina soutěže. Protože, se počítá s delší přípravou čs.
hráčů na mistrovství světa ve Švédsku, rozhodla "ústřední sekce" sehrát
ještě dvě kola z jarního pořadu na podzim. N a jaře bude tento nejdelší
ročník fotbalové ligy zakončen devíti zápasy. Nová sezona začne pak
na podzim 1958 a bude končit na jaře jako tomu je v ostatních evropských
státech.
V čele první fotbalové ligy je po 22 zápasech Sparta Praha se 30 body
(50:27), před Duklou Praha (29 b) a oběma bratislavskými kluby Rudou
hvězdou a Slovanem; oba mají po 26 bodech. Pražská Slavie je na 7. místě.
21. kolo: Dukla Praha - Hradec Králové 6:1, Slovan Bratislava . Kladno 3:0, Pardubice - Sparta 0:2, R H Brno - Prešov 4:0, Slavie Praha Trnava 5:2, Ostrava - R H Bratislava 1:2.
22. kolo: Sparta - Ostrava 5:0, Trnava - Slovan Bratislava 4:2 (dvě
branky vítězů vstřelil brankář čs. národního mužstva Stacho z pokutových
kopů), Hradec Králoyé - R H Brno 2:3, Prešov - Pardubice 1:1, R H Bratislava - Slavie Praha 3:0, Kladno - Dukla Praha 0:4.

Stanislav Jungwirth
světový rekordman na
1500 m., přiletěl v pátek
do Melbourne. K jeho
prynímu startu má dojít
ve čtvrtek 3. prosince
večer v Olympic Parku.
Jeho hlavními soupeři y
běhu na 1000 m. budou
australští mílaři Lincoln
a Elliot.

- - V e zkratce - — Dr. Pavel Kantorek- zaběhl v Houšce u Staré
Boleslavi dva světové rekordy: na 20 mil dosáhl
času 1;44,52,6 hod., a ve dvouhodinovce uběhl 36.
427,50 m:
— Ve finále mezinárodního mistrovství Jugoslávie
ve stolním tenisu, které probíhalo v Záhřebu, prohrál čs. representant Andreadis s Maďarem Berczikem 1 : 3 (21:17, 8:21, 8:21 a 11:21).
— Dorosteneckým mistrem ČSR v kopané je mužstvo Zlína (Gottwaldov), které po prvním bezbrankovém utkání, doma zvítězilo v Praze nad Duklou Praha 2:1.
— Vítězem lyžařského přespolního běhu "Přes Valašské Kotáry ve Zlíně" se stal Emil Zátopek.
— V Edinburku skončilo mezistátní rohovnické utkání ČSR - Skotsko nerozhodně 10:10.
— Ve Zlíně zvítězili čs. plavci nad Bavorskem poměrem bodů 156:89; (muži vyhráli 87:49 a ženy
69:40).
V 25 m bazénu vytvořili v tomto utkání čs. plavci
devět nových čs. rekordů, z nichž mnohé jsou vynikající úrovně. Bačík zaplaval 100 m znak za
1:04,9, Pazdírek 200 m motýlek za 87:49, a Sku.
pilová 400 m volný způsob za 5:08,9.
— Na mistrovství Evropy v zápase judo v Rotterdamu se umístili Čechoslováci: ve váze do 68 kg
Krčmář byl pátý, do 80 kg Pišín sedmý, přes 80
kg Mašin třetí. V soutěži družstev zvítězila Anglie
před Holandskem, Belgií, Španělskem a obhájcem
titulu mistra Evropy Francií.
— Tradičního - již 24. ročníku - přespolního běhu
"Velké kunratické"' se. účastnilo 243 závodníků. V
hlavním závodě (3.800 m) zvítězil Hec z pražské
Slavie, který zaběhl trať za 12:26 min., v soutěži
žen vyhrála Svobodová Prahy.
— Manchester United porazil v prvním kole "Poháru mistrů" v Manchesteru Duklu Praha 3:0,
— Českoslovenští olympijští cyklisté Nouza a Fouček byli odsouzeni na 18 a 12 měsíců za pašování
hodinek a valut.
— Českoslovenští hokejisté sehrají začátkem příštího měsíce pět zápasů v Anglii.
— Dr. Kantorek, který nedáymo vytvořil. 2. světové rekordy, se zúčastní mezinárodního maraťhonu ve Fukuoka v Japonsku.

Kvalifikační zápasy pro mistrovství světa v kopané:
Maďarsko - Norsko 5:0, Jugoslávie -.Řecko 4:1,
Polsko - Finsko 4:0, Bulharsko - Norsko 7:0, Rumunsko - Řecko 3:0.
, Až dosud je známo 12 z celkového počtu 16 účastníků závěrečných bojů o titul mistra světa ve Švédsku. Jsou to obhájce titulu mistra světa Západní
Německo, pořádající stát Švédsko, vítězovi evropských skupin; Anglie, Francie, Maďarsko, ČSR,
Rakousko a Skotsko; z jihoamerických účastníků
je to Brazilie, Argentina a Paraguay, a vítěz středosevero-americké skupiny Mexiko. O dalších 4 státech se rozhodne do konce prosince.

Nejlepší dárek k vánocům;
vkusné foto-album nebo ručně vázaná kniha.
České k n i h a ř s t v í

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
Otevřeno denně od 3 o d p . do 9 večer,
v sobotu po celý den.

Nádhernou dovolenou ztrávíte
na australské Rivieře - na "Zlatém pobřeží"
v Que enslandu

v

SURF RIDERS PRIVÁTE HOTEL
Main Beach, S o u t h p o r t,

Qld.

Telefon: Southport 988 a 1239
Vlastní velký bazén «e sladkou vodo«.
Sprchy a toilety u k a ž d é h o pokoje
Kontin. i australská kuchyně
*
Kabaret
Sezona po celý rok .
*
Mírné eeny
Pište česky aeb ileveMirr

HLEDAJÍ:

Ing. Tregubova (Venezuela?), Jindřicha Mudru z
Pardubic (Sydney?) dopis v redakci, Coufala ze
Sádku u Poličky (zpráva), Josefa Macha ze Sušická (USA?), Josefa Mášu (okr. Nové Město na
Mor.), Lamberta Racka,' Josefa Šedu z Brna, Cyrila Slámu ze Želešic, Vratislava Loučka (asi 1951
odjel z Anglie), Václava Málka, nar. 26.9.1929 a
Ladislava Chalouku (škpt. z Prahy).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nára
sdělte jejich adresu.
HD.

L i s t á r n a

Malý

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/-.
Na výzvu v min. č. HD tučnou 1/6.
se přihlásilo víc zaměstnavatelů než bylo noMODERNÍ KOVOVÝ
vých přistěhovalců, takNÁBYTEK
že je pro všechny práce VRÁTKA A ZÁBRADLÍ
zajištěna. Také osamělý z kujného železa dle Vastarý krajan (viz. HD šich. i našich návrhů: J.
22/VII.) dostal víc nabí- Saska, 564 Mt. Alexandek a je již dobře umís- der Rd., Ascot Vale., Víc.,
těn. Děkujeme všem, kte- FU 8483.
ří nabídli pomoc. - M. J.
Toronto: Díky za "Bratr- OPRAVY DOMŮ všeho
ský věstník". - J. P. Re- druhu - malé vnitřní opgo Park: Díky za balík ravy včetně malování,
NYT. - O. Z. Marrar: cementování a pod. i ceVaše vánoční blahopř. je lé přestavby domů - odprvní, které letos došlo. borně provádí Burian &
Děkujeme a srdečně opě- Brandt, 98 Charles St.,
tujeme. . M. V. Batche- Prahran, Vic., tel. Win.
lor: Díky za výstřižky. 3895.
S. S. Haymarket: Potřebné k přistěh. D. za- ČESKÉ PÍSNIČKY na
řizujeme. - F . f i . Sydney: jakost. MC deskách. Pište
Díky za adresy. Ukázk. si o seznam. K. Lom, 34
čísla zasíláme. - J. S. Baillie St., Nth. MelbourBrisbane: Viz. HD 22 ne, Vic.
str. 3. Pro zásilky odesla- PRONAJMU 2 pokoje a
né v letošním
r o c e kuchyň buď samost. neplatí staré celní předpi- bo rodině s 1 dítětem.
sy, i když dojdou v příš- V ložnici dvojitá v drutím roce.
HD hém pok. jednod. postel.
El. pračka a ledn. k disPOJIŠTĚNÍ domů, bytů, posici. 1 Craven St., E.
podniků, work, compens., Prahran, Vic.
aut, úrazové, T. V.,
odborně provedou
Děkujeme
H O T E L AGENCIES
za včasné vyrovnání
47 Lt. Bourke St.,
předplatného.
Melbourne - FB 3067,
po hod. UY 7471
ZPRÁVY S. K. SLAVIA' MELBOURNE
Na valné hromadě, která proběhla ku podivu
klidně, byl zvolen nový výbor v čele s předsedou
A. Pavlasem. Jednatelem zůstává H. Fuksa.
Loňskou sezonu začala Slavia slibně a po několika kolech se zdálo, že bude mít naději na první
místo v tabulce. Pak nastala krise (několik hráčů
bylo zraněno, jiní byli z formy(, ale konec byl opět
uspokojivý: Slavia skončila svůj druhý rok v 1.
divisi opět na třetím místě. Zvláště poslední dva
zápasy sezony ukázaly, že nad mužstvem není třeba lámat hůl. Za celou sezonu nebyl vyloučen jediný hráč Slavie, což ie patrně úspěch, jakým se nemůže pochlubit jiné mužstvo v 1. divisi.
Na příští sezonu se pravděpodobně podaří Slavii
udržet téměř všechny hráče, což je velmi důležité
vzhledem k tomu, že se právě v asociaci jedná o
návrhu, aby byly registrace hráčů doživotní. Slavia
příští rok také omladí druhé mužstvo.

HLAS

DOMOVA

vychází čtrnáctidenně
fiídí

redakční

kruh

Adresa: Hlas domova,
• 8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vk.
Telefon JA 3380 (jen mimo prae. dobn)
Předplatné: na rok s 37/-, na i roku
s 19/-, na 7 číb«1 s 10/-, jednotlivě s 1/«.
Odebírají všichni Vaši přátelé
"HLAS
DOMOVA"?

