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Boj o náhradu
ra inárodněný majetek
Další přiostření styků

Československa a Spojených států

Před čtyřiceti lety byla vyhlášena samostat
nost Republiky Československé, jejímž osudem
měla být pohnutá historie. Dnes za hranicemi
vzpomínáme a účtujeme. Ptáme se, čím svobod
né Československo bylo velké a čím velké ne
bylo. Svobodný tisk byl zajisté jedním z koře
nů naší demokracie. Ten svobodný tisk, který
věděl, že svoboda potřebuje sebekázně, aby de
mokratická rozprava se nestala pokřikem a
chaosem. Dnes v této tradici svobodného tisku
může pokračovat jen československý tisk za
hranicemi. Uvědomujeme si, že i toto je velké
poslání a že je to náš úkol: udržovat tradici
svobody, která je spojena se sebekázní, a takto,
v rámci demokratické debaty, sloužit společné
věci v duchu těch idejí, s nimiž je 28. říjen ne
rozlučně spjat.
čas - F. Klátil (New York), Čechoslovák F.C.I. (Londýn), České slovo (Mnichov), Denní
hlasatel (Chicago), Hlas domova (Melbourne),
Hlasatel (Chicago), Newyorské listy, Newyorský
denník, Nový svět (Cleveland), Nový život (Řím),
Sokol v zahraničí (Perth Amboy, USA), Tisko
vá služba Čs. národní rady americké (Chicago),
Zápisník (New York).

Československý občan, jehož majetek byl znárodněn, má formálně nárok da, nese americká vláda,
na náhradu. Je to ovšem formalita. O tom, jak velká to má být náhrada, která svou diskriminační
rozhoduje komunistický režim. Nikdo v Československu si jistě v tomto politikou a jednostran
směru ilusí nedělá. Teoreticky však jsou v lepší posici američtí občané, nými zákroky proti čes
jejichž majetek byl po válce znárodněn, a které zastupuje v jednání s ko koslovenskému majetku
munistickými úřady americké ministerstvo zahraničí. Nedávno došlo k dal (v Americe - p. r.) zne
šímu zhoršení v americko - československých vztazích pro otázku, kdy a snadnila vyřešení otevře
jak je ochotna československá vláda skutečně splnit své závazky v peně- ných finančních otázek
V rolí
a normalisaci hospodář
žité formě.
Teprve za deset let uplyne Ihůta, kterou vyža
ských vztahů mezi obě
20. září vydalo česko však musí připustit, že náhradu . .
doval president Masaryk k vytvoření skutečné ne
ma
zeměmi
..
.
Odpovědnost za to,
slovenské ministerstvo ’’vláda Spojených států
závislého, stabilního a sociálně zdravého českoslo
Vláda Spojených stá venského státu. Osud tomu chtěl, že čas svobody
zahraničí tuto úřední se snaží odůvodnit svůj že mezi Spojenými stá
zprávu, která je typickou postoj zájmy amerických ty americkými a Česko tů amerických sáhla do a demokracie v Československu vypršel za dvacet,
nikoli až za padesát let. Po dvaceti letech poli
ukázkou vyjednávači občanů, kteří prý již če slovenskem neexistuje konce i na řádně zakou- tického a hospodářského liberalismu přišlo dvacet
(Pokračování
na
str.
2)
taktiky komunistů. Za kají víc než 10 let na dosud náhradová doholet nesvobody a politického a hospodářského fa
šismu. Aniž bychom chtěli příliš zjednodušovat,
číná:
Pokus o vystřelení rak etv se nezdařil
můžeme směle říci, že prvních dvacet let bylo
’’Vláda Českosloven
dobrých, druhých dvacet mizerných. A kdybychom
ský republiky varovala
začali zpytovat svědomí, musili bychom přijít k
21. července notou vlá
závěru, že jsme v letech tučných i hubených ne
obstáli ani skvěle ani nedostatečně, nýbrž tak, jak
du Spojených států před
Minulý týden se Američané podruhé pokusili vystřelit raketu na mě všichni ostatní.
■ připravovanou likvidací
Před čtyřiceti lety vzniklo Československo nikoli
výtěžku z nuceného pro síc. Raketa, pojmenovaná Pioneer, se uchýlila od plánovaného směru a proto,'že jsme jej vybojovali, jak se s oblibou tvrdí.
deje československé vál- dosáhla jen třetiny vzdálenosti mezi měsícem a zemí, ale i tak je výsledek 28. říjen je důležitým datem pro nás, protože tehdy
dosud největším úspěchem ve směru meziplanetárního cestování.
byl dán praktický výraz víře, že každý národ má
. covny”.
První sovětský Sputník, jenž byl vystřelen 4. října 1957, obíhal ve výši právo na svůj samostatný život. 28. říjen 1918 je
■ ■ Naivní Američané,
spíše výrazem šťastné politické konstelace na poli
• kteří dosud věří tomu, 900 km, druhý dosáhl výše 1700 kni, třetí 1880 km; americké družice mezinárodním, než mezníkem v životě národa. Čes
' že sliby a závazky mají dosáhly těchto vzdáleností: Explorer 11. 2550 km, Vanguard 3970 km, koslovenská svoboda, ať nám to lichotí nebo ne,
být dodržovány, sáhli Explorer III. 2800 km a Explorer IV. 2230 km. Rekordní výška pro byla zrozena i pohřbena zvenčí. V obojím případě,
totiž zase jednou k raketu byla prozatím asi 7000 km. Ve srovnání s těmito čísly je výše nesou Češi a Slováci velkou dávku zásluh i viny.
Profesor Masaryk dovedl obratně využít mož
•praktickému kroku: pro 127.500 km, které dosáhl Pioneer, jistě úctyhodný výkon.
ností, které se mu v zahraničí nabízely. Mohl se
Americký pokus po Dá se očekávat, že Ame je proti tomu, skřítek: opřít o dobře zorganisované, hmotně zabezpečené
hlásili, že výnos z pro
deje válcovny, kterou ukazuje na dvě význam ričané budou pokus opa váží pouhých 18 kg. a vlivné menšinové kolonie, mohl využít odbo
kovat ještě tento rok ne Příští rok hodlají Ame jové nálady přeběhlíků z rakouské armády, mohl
.zakoupila československá né skutečnosti,
nadevšecko využít své pověsti a svých známostí, •
Vláda v Americe, bude 1. cesta na měsíc je bo počátkem příštího ro ričané poslat do oběhu které se datovaly z dob činnosti vědecké a učitel
družice o váze 200 - 750 ské. Nebyl ani řemeslný politik ani řemeslný re
■ozdělen mezi americké mnohem blíže, než jsme ku.
kg,
později tří - až čtvř- volucionář. Jeho hlavní síla byla v síle charakte
íbčany poškozené zná- si uvědomovali,
Ze sovětské strany ne
v odvaze jednat, jak svědomí přikazuje, v tak
odňovacími dekrety čes- 2. Spojené státy se aspoň docházejí zprávy o výs tunově obry. Účelem ru,
tu, solidnosti, pracovitosti a zdravém koňském ro
prozatímně ujaly vedení ledcích činnosti vědců těchto těles bude získá zumu.
ášlovenské vlády.
__
^Československá nota v raketových závodech. pod sovětskou kontrolou, vat technické i vojenské? Měl výtečného adjunkta v Edvardu Benešovi,
který měl mnohé z vlastností svého učitele. Snad
ale je pravděpodobné, informace.
všechny, ale rozdíl je patrně v tom, jak s. nimi
V
těchto
dnech
byla
že se komunisté aspoň
dovedl nakládat. Edvard Beneš byl profesionálním
S
PIUS XII. MRTEV
jednou pokusili vystřelit v USA dokončena stav politikem. Věřil ve svůj filosofický systém ve
ba první vzducholodi ty svoji politickou formulaci. To mu slouží ke cti.
■' - Vláda Pia XII. zahrnovala léta velkých převratů raketu na měsíc.
'a ', změn ve světových poměrech. Stal sé papežem
pu X-15, která má do Chyba byla v tom, že zatím co on byl kdykoli
Američané se se svými sáhnout rychlosti až de ochoten zachovávat pravidla hry, hrál s protivníky
roce 1939 na pokraji druhé světové války. Jako
člen, patricijské římské rodiny vyznal Se ye věcech plány -as nezdařenými
i spojenci, kteří, jak to cynicky vyjádřil jeden z
.světských: býval papežským nunciem á státním pokusy - netají, takže si větkrát . větší rychlosti dnešních uprchlíků, pokládali politiku za devadesát
zvuku a která má létat procent taktiky a deset procent zásad. Zapomněl,
¿sekretářem sv. Stolice.
gLCířkev se tradičně nevměšuje do politiky vlád, můžeme vytvořit aspoň ve výši až 320 km. Po že ostruhy státníka si vysloužil ve světě ČlemenWkud sama může své poslání bez překážky plnit. částečný obraz o tom, co kusy mají začít příští ceauově a Wilsonově, ale že zkoušku dospělosti mu
¿Ale ¿papežův odpor k nacismu byl zřejmý.. Silně nás čeká v nej bližší bu
bude skládat ve světě Hitlerově, Chamberlainově
rok. X-15 bude začátkem a Stalinově.
!§é,i •‘Snažil udržet Mussoliniho mimo válečný konf doucnosti. .
likt. ’Když pak spojenci osvobodil Řím, radoval
amerických pokusů pos
Osud Edvarda Beneše je v jistém smyslu osudem
Sseipapež s ostatními Italy.
V roce 1959 se Ame lat člověka do vesmíru. nás, roztroušených svědků dvojího konce samostat
«poválečných letech přišlo zvýšení katolického ričané soustředí na sta Dalšími kroky k mezipla nosti československé. Co nedala nebo co nemohla
vlivů v Západní Evropě - pomocí vlád křesťan
dát československá škola na myšlenkové výzbroji
ský ve Francii, Itálii a Západním Německu -, vění větších družic. V netárnímu cestování ma demokrata, dodala svou hanebnou praxí škola na
které,-bylo mohutným jednotícím prvkem při tvo tomto směru. prozatím jí být obydlené družice. cistická a komunistická. Odcházeli jsme proto z
ření. sjednocené obrany Západu na obranu před sovětští vědci bezpečně Tyto plány jsou proza Československa tak pevně přesvědčeni o přednos
)íóínunismem.
vedou. Nejmenší sovět tím hudbou budoucnosti, tech demokracie, že jsme téměř zapomněli, že toto
řtfjfeapež se postavil plnou vahou do boje proti
je nevěřící svět. Bylo mezi námi příliš mnoho
Přemík. Své názory dal plně najevo: ’’Církev od- ský Sputník váží 84 kg. ale vývoj událostí naz rozcitlivělosti, netrpělivosti, velikášství, netaktnosti
,a zavrhuje falešné zásady, že moc státu je Dosud největší americká načuje, že se dočkáme i a bolestínství. Vyšli jsme ráno, hodlajíce změnit
^^^tiezéna, a kontroluje celý komplex života jed- družice - Explorer IV - těchto pokusů.
-ec- svět před večerem. Chtěli jsme, aby Československo
jiotfiyce, vnikajíc i do oblasti myšlenek, víry a
bylo osvobozeno v době, kdy svobodný svět teprve
ŠŤyědiómí”. Napomáhal k tomu, aby se světové mízačal kopat základy opevnění. Zaslepeni historií
sjednotilo' proti 'komunismu tím, že zaostřil
dvou československých odbojů jsme přehlédli, že
Published by
J^jpfpozoriiost na pronásledování katolíků ve výobjektivní podmínky jsou proti nám a že změnit
Fr. Váňa, 8 Moorhouse St., Richmond É. 1, Vic. tyto podmínky mravenčí prací a nadlidskou trpě
Chodní Evropě. Vybízel všechny křesťany, áby ”pojŘsťáli á bojovali až do smrti, buderli to třeba, za
livostí je naším úkolem daleko víc, než hledat ře
Printers: Bussau & Co.,
niatkii . církev zbraněmi, jež jsóu jim dovoleny”.
šení v dramatických gestech a pošetilých, protože
6
Elizabeth
St.,
Nth.
Richmond,
Vic.
NÝT,, 12,19.58
marných gaskoňádách.
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HLAS DOMOVA

TŘI VERSE
O QUEMOYI

Příměří kolem Formosy trvá

Komunistické ostřelování Quemoye ustalo. Nacionalističtí vojáci vylezli
z krytů, vyhladovělé obyvatelstvo z jeskyní, vyloďovací posádky se roz
hlíželi úzkostlivě po nebi, odkud ještě nedávno padala zkáza, a vykládaly
zásoby z Forinosy stejně rychle, jako v době nejtěžší komunistické baráže.
Radost obránců Quemoye z toho, že jim pro změnu nehvízdají kolem
uší šrapnely, byla však dále mařena pochybnostmi o trvalosti nynějšího
stavu.
Zatím co komunisté ohlásili s fanfárami první týden svého příměří,
které se později protáhlo na neurčito, ve Varšavě jednali vyslanci Spo
jených států a Rudé Číny a v Taipehu na" Fcrmóse natahoval americký
ministr obrany McElroy Čankajška ha dolarový’ skřipec.
Tak nějak se vyvinula že pravdy. Je pravděpo máhat ozbrojenou mocí.
Na Západě se takové
situace kolem Quemoye dobné, že ve Varšavě
v _ posledních čtrnácti došlo k striktně obchod věcí říká realistická do
dnech a každý z ní mů ní dohodě, již chce jedna hoda, i když je těžko ro
že vyčíst, co se mu prá strana respektovat, za zeznat realismus v úmlu
vě hodí do krámu. Opti tím co druhou něco ta vě, kterou jedna strana
mistická verse bude tvr kového ani ve snu ne nemá v úmyslu dodržet
a druhá strana o tom
dit, že komunisté jedno napadne.
Američané se pravdě dobře ví.
duše selhali, že se za
Těsně po jednáních
lekli důsledné neoblom podobně zavázali přimět
nosti Spojených států a čínské Nacionalisty ales s McEIroyem poskytl
že je tedy .všechno v ú- poň k částečné evakuaci maršál Čankajšek rozho
plném pořádku. Mají Quemoye a; McElroy byl vor australskému novi
pravdu v tom, že by byl v Taipehu proto, aby náři D. Warenovi, v
Quemoy dlouho nevydr pomohl vymoci americ němž zdůraznil naciona
žel bez americké Sedmé kou část dohody.
listické odhodlání udržet
Komunisté slíbili vý posádku Quemoye v ne
flotily a poměrně pev
ného- počátečního posto měnou, že se svých ná ztenčeném stavu. Takové
roků na Formósu a-ostat- odhodlání by bylo ná
je Washingtonu.
. Ale pesimisté budou ní nacionalistické pobřež ramně pěkná věc, kdyby
tentokráte asi stejně bií- ní ostrovy nebudou do nebyl čankajšek odkázán
na Washington od první
stíhačky po poslední
houfnici. Takhle se dá
jenom těžko pochybovat
o tom, že nakonec bude

NEJEN PLANÁ. SLOVA,
NÝBRŽ SKUTKY
— Boj za ■ svobodu vlasti nesmí být pouze v
ústech,’ nýbrž v srdci. Tedy nejen planá slova,
.nýbrž skutky pomohou osvobodit naši zem!
— Sokol Jan Tichý z Clevelandu je hrdý na
to, že to byl právě on, kdo podepsal affidavit
pro A. J. Šustra, který mu to prý nikdy ne
zapomene.
— Paní Marta Oberthorová-Oberlandová, jejíž
manžel obdržel v r. 1955 otcovské požehnání
Pia XII., vystoupila pro činnost kněze Fuzyho
z církve římsko-katolické. Své rozhodnutí ozná
mila torontskému kardinálu E. Tisserantovi a
papeži Piu XII.. Jmenovaná žádala nadřízené
církevní kruhy o svolení k event. soudnímu
stíhání P. Fuzyho. Případ je tím zajímavější,
že strýc pí. Oberlandové, býv. president Če
doku a mezinárodní dopravní organisace se
sídlem v Londýně býval v letech 1932-35 osob
ním přítelem kardinála Pacelliho...
-—Jindřich Jeřábek vystoupil ze služeb ato
mové energie a odebral se na otcovu bavlnář
skou farmu v Chacu v Argentině.
— St. Hájek z Clevelandu, známý pod jmé
nem ’’Pražská šlechta”, měl býti zbit jugosláv
skými a českými uprchlíky. Zachránil se uzavřením ve vlastním bytě.
— Fr. Kroutil, člen ústředního vedepí zahra
ničního Sokola, pracuje v New Yorku u Vašaty jako číšník a prý přiděluje br. Jar. Zi
chovi větší porce než ostatním hostům.
— Ve Washingtone jsou v plném proudu příp
ravné práce k založení spolku ’’Blaničtí rytíři”.
Bohemia č. 81-82, Kolín nad Rýnem, rubri
ka.’’Jednou větou”.

'

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
sehraje v sobotu dne 1. listopadu 1958

v St. Michael Halí, Brougham St., North Melboume
veselohru o třech jednáních

od V. K. Klicpery

DIVOTVORNÝ KLOBOUK
Osoby a obsazení:
Strnad, student................. S, Havlát Karel, myslivec....... .J. Bačák ' i
Květuška, jeho dcera....E. Glosová Pohořelský, písničkář....... J. Třemi
Barnabáš, hostinský... .F. Vozábal Zvonek, sklepník............. V. Vosátka
Koliáš, Strnadův ujec. ;F. Popovský Datlík, druhý sklepník............ o. o.
Křepelka, student............ O. Jelínek Šumař.............................. ,F. Hruška
Začátek přesně v 8 hodin večer ^^k............................ . ... J. Tůma
SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58 a 59,
zastávka č. 19.

•
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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: tel. ML 9068 (Dobeš)
Na 15. listopadu připravujeme MIKULÁŠSKOU ZABAVU

muset americkému tlaku
ustoupit, nehodlá-li ovšem bezhlavě spáchat
sebevraždu.
Ve Washingtonu zatím
pilné kalí vodu, aby
snad nastávající události
někomu nápadně nepři
pomínaly ústup poraže
ných. Velká část nacio
nalistické posádky Que
moye má být podle Ame
ričanů evakuována ne
proto, že by se někomu
činily ústupky, nebo se
dokonce pomýšlelo na
evakuaci úplnou, ale pro
to, že moderní americké
zbraně učiní jejich po
byt na Qemoy zbyteč
ným.
To je verse Šalamoun-

BOJ O NAHRADU
(Pokračování se str. 1)
pěné a předem zaplace
né zboží českosloven
ských podniků, nezdrá
hajíc se v době míru
použít válečného zákona
c obchodování s nepří
telem proti státu, s nímž
udržuje normální diplo
matické styky.
Je překvapující a poli
továníhodné, že přes
různá prohlášení zástup
ců Spojených států ame
rických, přes konstruk
tivní charakter českoslo
venských návrhů, ' před
ložených v nynějším jed
nání o otevřených hos
podářských a finanč
ních otázkách i přes dů
razné varování českoslo
venské vlády podepsal
president Eisenhower zá
kon o zřízení t. zv. Fon
du pro nároky, vůči Čes
koslovensku .. .”
Chválené maso psi jí
dají. Komunisté zatím
dělali všechno možné,
aby se vyhnuli placení
v dolarech, které nutně
potřebují' na nákup su-

i

rovin a zařízení.
Nikdo nepochyboval
o tom, že pokud bude
záležet na komunistech,
nedostane žádný cizinec
nic. Americká vláda se
proto rozhodla podržet
alespoň to, co může na
místě zabavit. Proto taky
nikdo nebude brát vážně
temně komunistické hroz
by, že Československo
”by bylo nuceno odpo
vědět provedením přís
lušných odvetných opat
ření”.
Ale ať komunisté plá
nují jakoukoli odvetu,
je přece stejně každému
jasné, kdo je dlužníkem
a kdo věřitelem. Tato
hrozba je jen akademic
ká. Komunisté chtějí a
musejí nakupovat na Zá
padě. Američané to vědí
a podle toho se zařídili.
Náhrada jim patří a ani
komunistické triky tento
fakt neoddisputují. Eisenhowerův zákon je po
stihl jen citelněji, než [
obvyklé diplomatické
protesty, které, se založí
'do hluboké zásuvky, vm

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY

ebracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSW-

Světoznámé
GRAM. DESKY
uslyšíte a koupíte

u fy.
CASEAKE
SHOW ROOMS
68 - 72 Toorak Rd.

POJIŠTĚNI
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ničení,
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede

R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

STH. YARRA, ■ VIC.

ská a půjde teď o to, jako na změření sil zá
uvěří-li jí asijští diváci, padního a komunistické
kteří hleděli na dělostře ho světa.
lecký duel u Quemoye
-kw-

ZE DNE NA DEN
5.10. Indie - a Sovétský
svaz předložil^’ Spojeným,
národům resoluce, vé kte
rých se žádá zastavení
pokusů s atomovými zbra
němi.
6.10. Čínští komunisté
dočasně přestali ostřelo
vat! ostrovy Quemoy a
Matsu a navrhli konfe
renci s nacionalisty. Čan
kajšek odmítá jednat. ■
— Siamská vláda vyhosti
la sovětského atašé Šalcharova.
7.10. Bývalý syrský mi
nisterský předseda Sabri
El Assali resignoval na
funkci vicepresidenta
Sjednocené arabské re
publiky.
— V Libanonu došlo ke
srážce mezi vojskem a
protivládními demonst
ranty. '
— Pakistánský president
Iskander Mirza vyhlásil
stanné právo a rozpustu
vládu a politické strany.
9.10. Papež Pius -XII.,
zemřel.
10.10. Britské oddíly za
čaly vyklizovat Jordán.
12.10. Američané vystře
lili na. měsíc raketu ty
pu Pioneer. Raketa se
uchýlila od správného
směru a doletěla jen do
třetiny vzdálenosti.
13; 10. Ve. Varšavě zača
ly opět porady mezi Ame
ričany a čínskými komu
nisty; Čínští komunisté
prodloužili příměří ve

formoské úžině.
— V Bonnu začal proces
nad dvěma bývalými
důstojníky SS, kteří jsou
obžalováni z podílu na
vraždě 11000 vězňů a vá
lečných zajatců za druhé
světové války.
— Tuniský delegát ode
šel z konference Arabské
ligy, která se koná v Kahiře. Důvodem'-.byl roz
por mezi Tunisem a Egyptem.
— Arcibiskup Makarios
předložil kompromisní
plán na řešení situace na
Kypru.^ Velká Británie
by během samosprávy
kontrolovala zahraniční
politiku a národní obrsC
nu.
,
— Angličané zatkli letce,
který je podezřelý ze špio
náže pro komunisty.
Zprávy o britských rake
tových pokusech v Aust
rálii se prý dostaly do ru
kou Sovětskému svazu. .
14. 10. Generál de Gaulle
zakázal vojákům a stát
ním zaměstnancům v Alžírsku kandidovat v příš
tích volbách a nařídil jim,
aby vystoupili z politic
kých stran.
16.10. Tuniský president
Bourguiba prohlásil, že
na něho měl být spáchán
atentát. Plán prý byl pří
praven v Kahiře. Tunis,
přerušil diplomatické sty
ky se Sjednocenou arab
skou republikou.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Antonín Novotný při
jal na pražském Hradě
pověřovací listiny Uki
Jiná, prvního burmského
vyslance v Praze.
— Předseda Národního
shromáždění Zdeněk Fierlinger přijal, delegaci
siámských poslanců, kte
ří přijeli na ’’přátelskou
návštěvu” do Českoslo
venska. — Na schůzi vlády byly
projednány návrhy záko
nů o územním plánování
a stavebním zřízení a zář
koná o výchově dorostu
v učňovském poměru.
Prvním zákonem, bude
nahrazeno dosavadní úzfemní plánování obcí plá
nováním ’ sídlišť; za něž
budou 1 odpovědný okres
ní národní výbory. Dru
hý zákop upravuje nově
ustanovení . o , u č e b n 1
smlouvě, o vzniku, ’ změhě a ukončení pracovní
ho poměru.
— Ze zájezdu na brusel
skou světovou yýstavu se
névrátiló do Českosloven
ska 20 členů čs. státního
orchestru, ■
— V Praze zemřela po
dlouhé " chorobě národní
umělkyně, Zdenka Baldová, členka Národního di
vadla. Bylo jí 73 let.
— V Rakousku byla zat
čena bývalá čš. občanka
Olga Hellwagnerová pro
špionáž ve prospěch StB.
Byla, pro špionáž získána
pod.nátlakem při návště
vě příbuzných v ČSR.
— Na konferenci doprav' nich, stavebních a strojí
renských pracovníků v
Praze měl hlavní projev
ministr dopravy František

Vlasák. Mezi jiným pro
zradil, žé se urychluje
stavba druhé koleje na
trati Plzeň - Cheb o tři
roky proti původnímu
plánu.
— Z neznámých důvodů
byla přes noc yypuštěna
nově postavená přehrada
u Lipna na Šumávě. Ně
které prameny označují
vypuštění přehrady za
sabotáž.
— Ve Strakonicích se ko
naly oslavy 160. výročí
narození Františka L.
čelakovského, při nichž
byl otevřen veřejnosti
básníkův rodný; domek.
Bude v něm muzeum.
—- Podle úřednj■ zprávy
ministerstva stavebnictví
byl k srpnu t. ř. splněn
základní stavební; plán na
102.2 %. Zpráva dodává,
že ’’naši stavbaři snížili
manko a dluží k dnešku
práce za 116 milionů, ko
run”. Největší manko je
na Ostravsku ( zá 54 mi
liony Kčs).
— Skončil se proces se
skupinou 37 rozkradačů
v jídelních vozech ČSD.
Hlavní obžalovaní Cihel
ka a šafránek dostali po
9 letech, z ostatních ob
žalovaných je jmenován
bývalý ředitel restaura
cí v Lucerně a na Barandově Bohumil Zich.
— V Karlových Varech
se konala, výstava ”600
let Karlových Var”. Vloni
navštívilo ■ karlovarské
lázně 48.697 pacientů.
— Podle zprávy jihlavské
Jiskry byl odsouzen ne
dávno římsko - katolický
kněz B. K. na 1$ měsíců
žaláře, protože kázal pro-

Mikulášek v likvidaci!
Večerní Praha z 12. září přináší pod tímto
nadpisem článek, týkající se "zázračného dok
tora” a svědčící o stálé popularitě "domácí
medicíny”. Nejzajímavější pasáž článku zm’’Mnohem raději bychom si ten otaziuk od
pustili. Mnohem raději bychom napsali, že
dnem tím a tím se uzavírají široka vrata vjez
du do výstavní Mikuláškovy vily v Jeaštejně,
kudy stále ještě proudí desítky lidi denně,
věřících v ’’léčitelství’’ Jana Mikuláška víc než
dobrému lékaři.
Obchod dobře prosperuje. Jen za loňský rok
odebral Mikulášek od národního podniku Lé
čivé rostliny zboží za 247.000 Kčs, od družstva
Živina za 154.000 Kčs. Dohromady to dává
301,000 Kčs jen za nákupy podchycené. Je
otázka, proč tato živnost může dosud existovat.
Především je to až neuvěřitelná naivnost
nebohých pacientů, kteří věří Mikuláškovu šarlatánství víc, než dobrému a vzdělanému lé
kaři. .Ovšem také úřady, svým pasivním posto
jem dovolují, že tato obrovská živnost kvete.
Zdravotnický odbor KNV s Mikuláškem ne
chce nic mít, protože prý jde o ’’kšeft”. Od
bor pro obchod má klidné svědomí, protože
povolení k nákupu léčivých rostlin u národ
ního podniku, které Mikuláškovi vydal, nezní
už na 480.000 Kčs (jako léta minulá), ale jen
na polovinu.
Také povolení ministerstva zdravotnictví z
24.10.1953 (!) nenapadlo zatím nikoho zre
vidovat. ' Dobře zavedená živnost Mikuláško
va vzkvétá dále. A proto také řeči o její likvi
daci je třeba označit otazníkem”.

&

ti pionýrské organisaci.
— V Bratislavě byla sou
zena skupina defraudantů
ž Reklamně - propagač
ního družstva. Zjištěná
škoda: 68.497 Kčs. Obža
lovaní a tresty: A. Hájovský, předseda družstva
na 8 let, účetní J. Bella
1 rok, vedoucí provozu
R. Fojtík 4 roky, nábo
rový pracovník (agent)
A. Borák .5 měsíců.
— V Púchově byl odsou
zen další "udavač a
vrah”, Ján Vrabec ze Zubáka. Byl prý | spolu s
Jozefem Kačíkem a Vik
torem Vrabcem konfiden
tem německého | polního
četnictva a dával zprávy
ó partyzánech. Při jedné
příležitosti vhodil prý
ruční granát do skupiny
partyzánů, z nichž jeden
byl zabit. Ján Vrabec byl
odsouzen k- 17 letům ža
láře.
—■ Hudební skladatel a
dirigent Jaroslav Krombholz a jeho manželka, operní pěvkyně Marie
Tauberová, byli zraněni
při autonehodě v Rokycanech. Jejich ;stav je
vážný.
— Pracovní volno, které
by jinak připadalo na
úterý 28, října, bylo pře
sunuto na pondělí 27.
října.
— Novým čs. vojenským
přidělencem v Londýně
byl jmenován plukovník
Karel Jirásek. Nahrazuje
plukovníka Přibyla, který opustil Anglii těsně
před vyzrazením své špionážní činnosti.
— Komunistická strana
Československa blahopřá
la oficielně Komunistické
straně USA k 3,9. výročí
jejího založení.
— Komenského theologic
ká fakulta v Praze (dě
kan: J. L. Hromádka,
proděkan J. B. Souček)
má letos 13 studentů a
1 studentku.
— V Bílé labuti bude se
pořádat výstava trofejí a
darů u výročí 65 let
trvání A. C. Sparty.
— V komárenských lodě
nicích ' se začaly stavět
trojposchoďové lodi pro
říční dopravu v Sovět
ském svazu.
— V Brně byl odsouzen
zlatník a hodinář Karel
Pospíchal pro nedovolené
držení zlata a šperků.
— Hudební skladatel Ev
žen Suchoň byl ke svým'
padesátinám jmenován
národním umělcem.
— Novým čs. vyslancem
ve Švédsku se stal dr.
Jaroslav Havelka.
— Na 14 let žaláře byl
odsouzen chebský vikář
Jiří Dítě, protože prý za
šantročil peníze, povole
né na úpravu kostela.
— Kněz Karel Barták z
Želechovic byl v Uher
ském Hradišti odsouzen
k 15 rokům žaláře.
— Poblíž Chrudimi bylo
započato se stavbou vý
chodočeské televisní sta
nice.
J. K./Č

JAK SE ŽIJE V ČSR I.
214. číslo Československého zpravodaje z 2. října t. r. obsahuje hutnou
a informativní studii Pavla Berky, nazvanou ”Jak se žije v Českoslo
vensku”. Stojí za přečtení celá, ale pro nedostatek místa jsme bylí nuceni
vypustit některé méně důležitě pasáže. Pavel Berka říká v úvodu: Statis
tická ročenka je pozoruhodná kniha o 326 stranách, o jejíž vydání má
zřejmě zásluhu Chruščov svými ’’odstalinšťovacími” zásahy z roku 1956.
. Do té doby totiž nebylo, obvyklé, aby komunistický režim uveřejňoval
podrobné číselné údaje..., takže nebylo jednotné základny pro srovnání
výsledků jednotlivých roků a tudíž pro závěry, jak to vlastně s výrobou
nebo jinými životními obory vypadá.
Autor došel k závěru, že Ročenka působí neobvykle proto, že se tváří
velmi ctnostně a seriosně, jelikož se už před vydáním Ročenky komu
nistické úřady veřejně pokály, že ’’statistické údaje byly často falešné,
upravené podle potřeby”, mohli si její kompilátoři dovolit na některých
místech dokonce opravovat dřívější nesprávné údaje.
Neznamená to ovšem, nanci 80.2 %, družstev-,
Srovnání mezd
že se v této Ročence ne- níci 3.8 %, samostatné
Pavel Berka se pak
švindluje. Jak vypichuje hospodařící rolníci 13.8 dotýká srovnání mezd
Pavel Berka:
%, drobní řemeslníci a nynějších se mzdami
’’Ročenka uvádí, že do živnostnici' 1.5 % a ka předválečnými. Ročenka
spotřeby je zahrnut pro pitalisté 0.7 %.
takové srovnání nedělá.
dej
v maloobchodní síti,
!
Autor si vzal proto k
Třídní složení
;spotřeba v závodech ve
ruce statistiky Interna-,
Pavel Berka k tomu tional Labour Office v
řejného stravování, ale
také spotřeba mimotrž- podotýká: ”To zname Ženevě. Podle - tohoto
ních
odběratelů (úřadů, ná, že 16 procent obyva pramene byl průměrný
'■
:nemocnic, léčebných ús telstva se v roce 1956 rodinný příjem čs. děl
tavů, vojenských a bez ještě živilo tím, co si sa níků (v době krize 1931
.
pečnostních
útvarů ...” mi vlastním podnikáním -32) 15.098,59 Kčs.
■
”To znamená”, vyvo vydělali, jinak byli v
Naproti tomu Ročenka
zuje Pavel'Berka, ”že... ČSR jen příjemci platů "neuvádí rodinný pří
ito nijak nevyjadřuje kup a mezd' placení státem jem na hlavu. V prů
: sílu obyvatelstva, pro jako prakticky jediným myslu v roce -1956 vy-'
ní
.tože když se pro čs. ar zaměstnavatelem. Dnes dělával v průměru děl
mádu
ušijí uniformy. . . je počet samostatně vý ník měsíčně 1.285 Kčs
:
.nebo když se pro ní vy dělečně činných osob da (ročně 15.420 Kčs), ú•tvoří zásoby masných leko nižší.
ředník 1.133 Kčs (ročně
■konserv, započítá to Stát
Tento vývoj postihl 13.596 Kčs) a "ostatní
ní úřad statistický do ob finančně a sociálně ur bez učňů” (tato katego
čanské spotřeby”.
čité složky národní spo rie zahrnuje asi nekvali
Srovnání cen
lečnosti, jiným zase pros fikované dělníky) vydě
Sensačním doznáním pěl. Především neexistu lávali v průměru 995
je však srovnání cen je dnes u srovnání s prv Kčs měsíčně (ročně 11.
potravin, a zboží z první ní republikou nezaměst 940 Kčs).
Teď ovšem otázka,
republiky a cen dneš nanost jako, masový so
ních: dnešní ceny jsou ciální zjev (to znamená, kolik je oněch dělníků
dva a půlkrát vyšší než že dnes lze najít - neví s ročním průměrem 15.
před válkou - ve srovna tanou - práci, kdežto v 420 Kčs a kolik s prů
době předválečné krize měrem 11.940 Kčs.
telně měně!
Podle Ročenky v roce často ani ta nebyla).
CHOROBY
KOŽNÍ A VLASŮ,
Za druhé neexistuje
1930 představovali děl
níci a ostatní zaměstnan vesnický proletariát (pa léčí se úspěšnou meto
<ci 61.4 % všeho obyvatel cholci, děvečky, depu- dou Cu-Ex-Ma na mo
derní kožní klinice
stva, drobní a střední tátníci, sezónní dělníci).
NATI ON AL
rolníci 22.8 %, živnostní Těmto vrstvám sociální
ci a řemeslníci 6.6 % a změny nepochybně pros .SKIN INSTITUTE
kapitalisté (kulaci, pod pěly. Klíčovou otázkou 165 Coilins S t„
MELBOU1NI
nikatelé a rentiéři) 9.2 je ovšem, jaká je situace
(vedle
kina Metro),
%.
nejpočetnější, vrstvy v
Telefon MF 1272
V roce 1956 bylo tříd národě - dělnictva, jme Porady zdarma
ní složení obyvatelstva novitě průmyslového
Zkoušené ošetřovatelky
takové: dělníci a zamést- dělnictva".
Efcrema - Dětské ekze-

^SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE
33, William Str., MELBOURNE
Telefon MB 2040 a MB 3094

Dnes, víc než jindy!
I budou Vám Vaši milí vděčni za náš balíček i
)
s vysocehodnotným švédským zbožím.
|
(Máme specielní balíčky podléhající nízkému clu.

I

Ceník na požádání.

i

ma - Akné - Kožní
řáněty - Záněty kožníeh
žláz - Lupy - Padání
vlasů - Alopeeie - Psoíasis - Křečové vředy
Další kožní kliniky:
ADELAIDĚ:
25 Gresham Street,
tel. LA 4270.
NEWCASTLE:
59 Hunter Stu t. B >7B4
BRISBANE:
293 Queen St, FA 1445
TOOWOOMBA. M. L.
C. Chambers, 164-168
Margaret St., tel. 7005

HLAS DOMOVA
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Tibor Méray, do doby maďarské revoluce tajemní!^ Syndikátu maďarských spisovatelů

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPTÁ!

i

N e j v ě t š i koloniál n i
moc na světě

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
'MELBOURNE (proti Melbourne Town Hall)
1

Telefon: Central (Y) 1819

i

Mluvíme česky i slovenský

Zachraňte děti svých příbuznýeh před obrnou!
I
(polio)
.
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
;

Dodáváme léky všech druhů - i bez; lékařského
1 předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
I
Zastupujeme firmu P L U M R O S E ,
i
nej lepší dánské potravinové balíky •
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
Vyžádejte si podrobný ceník

iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimin;
i
Všechny licencované práce instalatérské
C
'Zavádění a opravy vodovodů, horké, vody, ply-C
inovodů, střech,, žlabů, okapových rour:, kanalisaceí
JAN VLACH, instalatér
C
69 West St., G L E N R O Y, W. 9, Vic.
J
/

Na požádání Vás navštívím a sdělím rozpočet 1
íiiiimuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiinii&
Nejlépe se najíte v prvotřídní
kontinentální restauraci

B A L AT O N
551 Malvern Rd., TOORAK, Vic.
/blíže Williams Rd./
Telefon BJ 5794
Přesvědčte se!
. .Navštivte nás!
—

ZÁSADY ZKUŠENÉHO
K A N A R K A
Miloš Macourek

:

Hlavní je
vystihnout dobu
kdy zpívat
Ráno když se pán holí
nezpívat protože zpívá
sám pán
Dále
vystihnout co zpívat
Nezpívat cokoliv
co tě napadne
zpívat co se sluší
na kanárka
na kanárka v kleci
Dělat trýlky zpívat lehce
a jasně
nezpívat o kleci
ale zpívat spíš o semenci
Nemyslet jen na sebe sobecky
ale zpívat i o sušených jepicích
za zlaté rybičky v akváriu
které nemohou zpívat
protože jsou
jak známo
němé
Zpívat tedy co nejveseleji
co nejlahodněji
a neohlížet se
ani na modrý vzduch
ani na červené květiny v okně
ani na slunce

Vydal- československý spisovatel ve sbírce
Miloše Macourka ’’Člověk by nevěřil svým
očím” FEP

Prohlášení, které vydali Chruščov a Maocetun
po své schůzce v Pekinu letos v srpnu, nedovoluje
pochybovat o trumfech, které drží tak zvané "so
cialistické” země v boji o -svět. ’’Nedávné události
na Blízkém a Středním východě a v jiných částech
světa nezvratně dokazují”, řekli Chruščov a
Mao, ”že národně - osvobozovací hnutí je nepora
zitelné, že koloniální éra je skončena, že jakýkoli
pokus nastolit znovu koloniální vlády je předem
odsouzen k nezdaru, ale i nebezpečný věci míru a
pokroku”. Zahraniční politika Rudé Číny a Sovět
ského svazu propaguje konec koloniální vlády a
nastolení vlád nezávislých států. Budiž hned řeče
no, že s tím plně souhlasíme. Ačkoli se toto bude
zdát' mnohým lidem anachronismem a jiným ko
řenem hořkosti, naše doba je v základě érou ná
rodních hnutí. Vůbec není pravda, že lidstvo' se už
v 19. století zbavilo "národnostních předsudků” a
"úzkoprsdsti”. Ještě jsme nevkročili do ráje mezinárodností. Po pravdě řečeno,, svět neviděl tolik
fanatických racionalistů než dnes, v polovině na
šeho osvíceného 20. století. Důvod je jasný: dokud
kterýkoli národ nezvítězí ve svém spravedlivém
boji za svobodu, mezinárodnost zůstane překrásnou
ilusí a nestane se politickou skutečností.
Chruščov i Maocetun mají dobré důvody, proč
hrají roli apoštolů osvobozovacího bojé. V jejich
projevech je ovšem opominut menší detail: Sovět
ský svaz je dnes největší koloniální mocí světa.
Je nasnadě proč je toto zamlčeno, ale svobodný
svět by na to zapomínat neměl.
Nechrne stranou čínské menšiny (které zahrnují
100 milionů lidí) , a - věnujme se jen Sovětskému
svazu. Ten se skládá ze 16 republik. Jedna z nich
je' Ruská.
Ostatních 15: Ukrajinská, Běloruská, Uzbecká,
Kazacká, Gruzínská, Azerbejdžanská, Moldavská,
Lotyšská, Estonská, Litevská, Karelskó-finská, Kirgizská, Tadžická, Arménská, Turkmenská.
Svobodný svět často mluví o Rusku. To je omyl.
Tadžikové a Gruzínci jsou Rusy asi tolik, jako
Indové jsou Brity a Marokánci Francouzi. Dokon
ce i uvnitř jednotlivých republik jsou menší ná
rodnostní skupiny.
Kdyby národy Litvy, Lotyšska a Estonska měly
možnost svobodných voleb, zvolily by nepochybně
samostatnost, již ztratily před 20 lety., Gruzínci,
Arinéni a |Kirgizové by rovněž volili nezávislost.
V oblastech, jež Rusové zprůmyslnili, vytvořila
se dělná třída se svojí vlastní inteligencí, jež touží
svrhnout jho cizí vlády daleko silněji než kočovní-

D.Sc.Oš. - svět -

/Pokračování/

6. VOLÁME VŠECHNY ZBRANĚ
Nebude to vypráyění o činech našich vojáků v
australské expediční armádě na Koreji, nebo v Ma
lajsku. O dvou jste se konečně mohli dočíst v ci
tacích k vyznamenáním. Nebude to ani hrůzostraš
né povídání o našich mladých mužích, kteří tu mu
sí trpět celé tři měsíce při povinném vojenském
výcviku, y kteréžto době smějí trávit nejvýše tak
deset nedělí v civilu na dovolené, kromě nějakého
toho dalšího volna z důvodů zvláštních. Nepustím
se ani do debaty s našimi významnými stratégy,
kteří tu s plnou vervou znovu probojovávají všech
ny slavné bitvy minulé války před televisními
přijímači.
Chci zato dokázat aspoň na jednom případu, jak
správný byl hlas lidu u nás. dle něhož jedinými
skutečnými vojáky, základem celé armády, byli
roťáci a četaři, nebo odborněji délesloužící pod
důstojníci. Jedině ti správně chápali, co vojna ob
náší. Zpaměti znali počet cvočků v bagančatech,
přesné polní dávky vojínů i koní jezdeckých jakož
i tažných, na cvičáku věděli bezpečně, u kterého
keříčku skončí balistická dráha ostré střely, znali
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ci a zemědělci, a jež touží řídit svůj život vlastní
ma rukama. Sovětské impérium nedrží pohromadě
vůle občanů, ale vojenská síla.
Ruská' nadvláda nebere na sebe jen formu nu
ceného zprůmyslnění, ale též kontrolu zemědělců
a intelektuálů pomocí hospodářských omezení a pří
mého teroru. Nej výmluvnějším svědectvím utrpení
národů v Sovětském svazu bylo-dáno samým Chruščovem na XX. sjezdu KSSŘ. Zde je citát:
’’Mluvíme tu o masové deportaci celých národů,
komunisty a komsomolce nevyjímaje ... Koncem ro
ku 1943... deportace Karačajců... Koncem pro
since 1943 ... obyvatelstvo autonomní Kalmycké re
publiky ... V březnu 1944 deportace čečenců a
Inkušů ... V dubnu 1944 deportace Balkarů ...
Ukrajinci ušli tomuto osudu jen proto, že jich jé
příliš mnoho a že nebylo, kam je deportovat...”
A to se Chruščov ještě nezmiňuje o masových
deportacích Volžských Němců a . Krymských Tata
rů. Ale to vše se týká jen situacě uvnitř Sovětského
svazu.
Jeho koloniální panství je mnohem větší a jen
ve Východní a Střední Evropě zahrnuje: Polsko,
Československo, Maďarsko, Bulharsko, Východní
Německo a Albánii.
Taková jsou základní fakta. Svobodný svět jé
ovšem zapomíná a tím dává Chruščovovi a jeho
soudruhům příležitost stavět se do pózy bojovníků
za'svobodu ujařmených národů.
Sovětská propaganda mezi arabskými národy bu
de tak dlouho účinná, pokud si Západ nevzpomene
hájit právo na svobodu dvou moslemškých zemí:
Tádžikistánu. a Kirgizska (které nebudou bojovat
proti Rusku, ale pro .své národní zájmy).
Kolonialism je anachronismem. Bývalé západní
kolonie (ač ne bez překážek a odporu) postupně
získaly nezávislost a vyvinuly - se v nové státy. V
sovětských koloniích jsou zastánci svobody vězněni
a popravováni.
Je včím dále tím jasnější, že je jenom jedna,
účinná evropská politika: pokračovat v řešení prob
lému kolonialismu, nacionalismu a nezávis
losti národů zcela nekompromisně a vrhnout ve tvář
Chruščovovi a Maocetunovi tuto výzvu:

’’Dobře, jsme připraveni hovořit o osvobození ko
lonií. My jsme už začali a my v tom pokračujeme.
Teď je řada na vás!”
Copyright Hlas domova.

jakost párků kdejaké markytánky a hlavně a pře
devším výtečně ovládali jazyk vojenský, kterým
dovedli srozumitelně vysvětlit i nejslpžitější váleč
nou vědu, jakož i potírat kdejaké názory svěřených
úch. Dovedli s armádou tak srůst, že se pro ně sta
la vším - ve službě i mimo ni. Na každého, -kdo
nebyl v uniformě, se pochopitelně dívali hodně
svrchu.
A teď si představte takový typický základ armá
dy, přenesený do civilu v Austrálii! Je pak docela,
samozřejmé, že soustředí všechnu svou činnost k
tomu, aby se pod svrchovanost armády znovu dostal. ■
Opravdu dělal, co mohl. Po každodenním soustav
ném tréningu na boje v tropech, po předběžném,
zahánění bacilů malarie neipraktičtějším. lékem alkoholem v pivu, vínu i v silnějších drincích, kdy
mu nezbylo moc času na obyčejné věci, jakými se.
zabývají civilisté, byla jeho píle odměněna tím,
že byl na rok přidělen pravomoci armády. Poměry :
jsou tu ovšem trochu jiné a tak o přidělení rozho
doval soud. Bohužel nebyl to ani soud válečný,
jen civilní - takový obyčejný soud, který se žádný
mi moc špatnými věcmi nezabývá. Trochu spoko
jenosti to našemu bojovníkovi ”U LVA” snad
přece jen přineslo. Dohližitelé totiž nosí uniformy
- i když jen Armády spásy.
*
»
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Erich Maria Remarque: The Black,Obelisk.- Hutchinson, Londýn. Cena v.Austrálii 18/9

ČAS PSÁT, ČAS PÁCHNOUT
Zá války bylo město Werdenbrueck tak zničeno bombardováním, že
téměř žádný dům nezůstal nedotčen. Byla to železniční křižovatka a byla
opětovně bombardována. Rok po válce jsem tam ztrávil několik hodin
mezi příjezdem a odjezdem vlaku. Hledal jsem staré ulice, ale zabloudil
jsem ve městě, ve kterém jsem kdysi tak dlouho žil. Nezbylo tam nic
než trosky, nemohl jsem najít nikoho ze starých dob. Ve Stánku blízko
nádraží jsem si koupil několik pohlednic s fotografiemi města, jak vy
padalo před válkou. To bylo vše, co zůstalo. Když si někdo chtěl dříve
zavzpomínat na své mládí, rozjel se tam, kde je prožil. To lze těžko
provést v Němečku. Vše bylo zničeno a znovu postaveno a vše je cizí.
Pohlednice to musí vynahradit.
Jediné budovy, jež zůstaly zcela neporušeny, jsou blázinec a porod
nice - hlavně proto, že stojí vzdáleny města. Ty byly okamžitě plně
obsazeny a. jsou stále plné. Dokonce musily být podstatně rozšířeny.
Citované řádky jsou šího a.., toho dnešního. klnoucí válce, inflaci a
Remarque zajisté patří jiným nepříjemnostem.
dva závěrečné odstavce
nejnovějšího Remarquo- do skupiny spisovatelů, Na počátku své literár
va románu, který čerpá kteří se pyšní Označením ní kariéry sám nevěřil
látku z období německé ’’engagé”. Mnozí z nich ve svou životnost. Ještě
inflace po první světové změnili názory; charak v ’’Cestě zpátky” nás
válce, a který se jme ter, dokonce i politické ujišťoval, že lidé jeho
nuje ’’Černý obelisk”. strany. Remarqueovou druhu umírají před čty
Pod tímto názvem je ta tragedií je, že nepřestal řicítkou. Byl to planý
ké ohlášen jeho český patřit ke ztracené gene slib. '
Autor Remarque kdysi
překlad, který následuje raci (’’válka nám vzala
již přeložené knihy mládí”, stěžují si do prodával auta.„Jeho hr
’’Jiskra života” a ’’Čas dnes jeho hrdinové), dina z ’’Černého obelis
která by se už dnes mě ku” prodává věci měně
milovat, čas umírat”.
Erich Maria Remarque la ztratit a jaksi se ne smrtící, totiž urny a ná
hrobky. Jinak se zdá,
je německý .spisovatel, ztratila. ■ '
Pro. autora je ’’Černý že většinu času tráví na
který v mládí zatratil
. mládí a k stáru je hle obelisk” hledání cesty výletech s akrobatkou
dá jako Ponce de Léon zpátky, nové hledání tří na visuté hrazdě, brnká
zřídlo- života. Všichni kamarádů. Pro čtenáře ním na piano v zapadá
kazatelé a karatelé, kte je to hledání : ztracené cích (opravdová novin
ří si libují v teoriích o ho časů. Werdenbrueck ka: hospodská, která vel
’’vykořeněných” lidech, je okresní město, které mi originelním způsobem
by měli mít ve svých se jindy jmenovalo Tor- vytahuje zatlučené hřer
knihovnách Remarqueo- loxton a .jindy jinak. bíky), návštěvami nevěs
vy sebrané spisy na čest Ústřední postavou je tince, kde se neservíruje
ném místě. Přejete-li si nezletilý pěšák, nedopat smilstvo, nýbrž filosofie
blíže .poznat anatomii řením zabitý v ’’Západní (”každý jednou doros
’’vykořeněného” - čtěte frontě”, oživený v ’’Ces te”).
To je ovšem všední
Reiiiaíquea, toho včerej- tě zpátky” a od té doby

Krytí, ukrývání, skrytý ústup apočL hrají v
bojovém výcviku nesmírně důležitou roli. Připus
tím, že představují vědu, která, byla ~u nás ve sta
diu značně pokročilém. Je taky docela pochopitel
né, že takovou vyspělou vědu měl zvlášť v ma
líčku voják z povolání..
Není rovněž moc velkou novinkou, že byl někdo
prohlášen omylem za mrtvého. Takových případů
už bylo!
. Jen mi však, prosím vás, někdo vysvětlete aust
ralskou záhadu, nad níž mi zůstal rqzum stát:
jakým způsobem si náš válečník, který je hodně
na štíru s řečí nové domoviny, mohl vybojovat
pro noviny dojemnou zprávu, v níž se; podrobně
popisovalo, jak ten velikánský queenslandský strom
padal, jaká to byla nešťastná náhoda,; že právě
oblíbený a všemi milovaný (!) náš přistěhovalec
zrovna tam stál a . neuhnul,' jak hrdinně se ve
svých posledních okamžicích choval, zkrátka jak
byl dobrý a jak už není.
Při čtení té zprávy skanulo jistě mnoho' slz. I
nebožtík prý byl při čtení dojat.
Nejvíc dojato pak bylo několik pánů,, kteří si
vzali předtím do hlavy bláhovou myšlenku, že by
mohli někdy dostat své peníze od. našeho borce
zpět a jedna dáma s utkvělou'-představou, že by
mohla někdy dostat borce jako takového.
*
*
V řadách bývalých vojáků, kteří mají menší
smysl pro praxi, vznikla přad rokem krutá bitva,
která dosud zuří. Jako všechny velké bitvy, vznik
la i tato z příčin zdánlivě malých: z takové běžné
. debaty bývalého aktivního oficíra se záložníkem.
Jeden z nich věděl docela bezpečně, že předvá
lečné pořadí zbraní v československé armádě bylo'
vždy: pěchota, dělostřelectvo, letectvo, jezjdectvo, ženisti a telegrafisti. Druhý věděl stejně jistě, že
toto pořadí bylo krátce, před válkou změněno, tak-

den. V neděli je náš
hrdina varhaníkem v
blázinci a zavádí rozho
vory o ’’dokonalé lásce”
s překrásnou chovankou
ústavu choromyslných.
Jak je táž kulisa, tak
se nemění episodisté.
Týž standartní Prušák,
titíž nacističtí výtržníci,
tíž ušlechtilí humanisté
a demokrati, tytéž měkkosrdcaté' prostitutky, týž
šnaps, dokonce i táž lá
hev ...Schloss Reinhartshausenerského vína, týž
zupák (tentokrát chodí
močit na černý obelisk,
což patrně je jakýsi sym
bol).
Ale sem a tam pro
bleskne ještě paprsek
lepších časů, jako na pří
klad v této pasáži, která
líčí návštěvu na odděle
ní válečných šílenců:
’’Válka, na niž už té
měř každý zapomněl,
pokračuje bez ustání v
těchto pokojích. V těch
to nemocných uších stá
le ještě vybuchují gra
náty, v očích se zračí
hrůza, jako se v nich
zračila před čtyřmi lety,
bodla dosud vnikají do
bezbranných vnitřností.
Každou hodinu drtí tan
ky řvoucí raněné .. . hluk
bitev, třesk granátů, pras
kání lebek, řev min, du
šení uvnitř zhroucených
zákopů, to vše tu bylo
zachováno hrozným kou-

že se dragouni dostali na místo druhé. Změna se
oficielně odůvodňovala tím: že ’’jezdectvo bojuje
zpravidla na pěško”, patří tedy hned za pěchotu.
Již tehdy prý se vyskytly kritiky tohoto rozhodnu
tí ministerstva národní obrany, avšak na faktu,
že ke změně došlo, to prý nic nezměnilo. Obhájci
cti jezdců se pamatují docela přesně, že se v dragounských vojenských školách i u pluků předná
šelo v roce 1937, že je’jízda druhá.
Spor se časem rozrostl, přibývalo soupeřících i
sázek, argumenty stíhaly argumenty, rozčilení vzrůs
talo, ale docela jasno nebylo dodnes zjednáno. Z
jiných končin světa dosud zasáhli., do sporu dva
českoslovenští generálové a jeden plukovník. Dvě
organisace bývalých vojáků se prý nemohly na
■odpovědi - k dotazu ve zmíněném sporu shodnout.
Pro osamocené zastánce názoru, že jezdectvo co
by samostatná zbraň docválalo před finišem své
hrdé kariéry na druhé místo, vypadá boj bezvý
hledné. Nepřijde-li brzká podpora z míst nečeka
ných, mají na vybranou buď 'padnout v boji ne-
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KONEC EXILU
J unius

Césare,
ty víš, co býval jsem kdysi.
Nikdy tvář baziliška, nikdy tvář, krysí,
nikdy tvář tváře, která s větrem splyne,
když ty ne, proč já, Augustine?
A já se vzbouřil. Ty víš to, Vševědoucí,
proč, jak a nač. A pak má vzpoura mroucí
mne zanesla až sem, na břehy Pontu.
Tvá vůle byla to, tvé skonto na diskontu,
tvé zbraně: legie, mé zbraně: slova.
Tvá role: vládnout. Moje: rebelovat.
Césare,
vzpomínáš, jak verše splétali jsme hbitě
na počest Junoně, Martu, Afroditě,
jak na slunci a po lázni a při falernském vine
jsme bouřili se proti otročině? .
A jak jsme tehdy, plni snů a vína,
čekali den, kdy den se započíná?
Tehdy jsme čekali, jak čekám nyní znova,
na pouhý pokyn, stisk a slova Césarova.

Césare Nesmrtelný,
tím jsem si jist:
snadnější nežli snít je žiti v beznaději,
opustit bludy, jimž se dneska směji,
jak svitkům, které nebude už nikdo číst.
Minulost pálím jak svůj rukopis.
Na Pontu dáno. Idibus Martiis.

zlem a pokračují v tom
to pavilonu uprostřed
růží a léta . . .”
J e snadné uhodnout,
proč vydávají dnes ta
kového Remarquea v
Československu. Čtenáři
bez vkusu, neurastenikové a velmi mladiství mo
hou toto přijmout jako
mírovou propagandu a
výhled do tvůrčí dílny
svobodného světa.

Ti rozumní si řeknou
s námi, že nad ’’Černým
obeliskem” je radno udě
lat kříž. Snoubí se tam
čerstvý rozpuk pubertál
ní senility s jemným pu
chem Hollywoodu. Už se
asi nedozvíme, proč mi
lovat, proč umírat, budeme-li čekat na Remarqueův soud. Vše je blá
zinec a nikde ani jiskra
života.
jun

bo prchnout někam dó království Namatjirova kme
ne, kde by nebyli vystaveni takovému posměchu
tvrdých dělostřeleckých a jiných vítězů, a tam pak
těžce pracovat a moc šetřit, aby zbylo na splátky
dluhů za prohrané sázky. Čestný ústup z boje už
je prý nemožný.
Co dělat? Chápete tu hroznou situaci, vy všichni
vojáci, ať jste kdekoliv a od kterékoli - zbraně?
Aspoň smysl pro pomoc utlačovaným máte jistě
všichni. Znáte-li skutečnost, pište ještě dnes re
dakci, která vaše' svědectví či dokonce číslo a - da
tum rozkazu ministerstva nebo snad odvolání na
poslední předválečné vydání A-I-l či K-I-l ochotně
předá.
Komu se podaří prokázat jezdeckou pravdu, má
slíbeného malovaného koně. Všechny pomocníky
pak může uvnitř hřát blahé vědomí, že pomohli
věci spravedlivé. Kdo z nich na vědomí moc nedá
a je trochu po ruce, ten se může přijít zahřát vysoče kvalitním lékem proti malarii.
PIŠTE VŠAK JEŠTĚ DNES!
(Pokrač. příště)
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František Tomáš

MALÉ KOMENTÁŘE
DIVADELNICTVÍ ZA STALINISMU A POTOM
Varšavský deník mládeže Standart; mlodych uveřejnil rozhovor s E. F. Burianem (u příležitosti
zájezdu Divadla D-34 do Polska), který podává
ýelmi zajímavé vysvětlení o zmatcích a bojích,
jaké vládly v našem divadelnictví v\ údobí stali
nismu. .Redaktor Standartu mlodých (obdoba na
ší Mladé . Fronty - p. r.) se ptal E. F. Buriana,
je-li pravda,, že. se musel potýkat s kritiky, kteří
mu vytýkali umělecký formalismus. E. F. Burian
na to odpověděl:
■ Víte, vulgarisátorů je všude dost. I u nás. Mno
ho let jsme bojovali úplně osamoceni. A oni pře
ce vedli kulturní politiku. Zazlívali nám, že ne
jsme realistickým divadlem. Soubor, který má
dnes 160 členů, jich měl dříve jen 35. Herci
nám utíkali, protože nechtěli hrát v divadle, o
¡kterém se zle mluvilo, a které odnikud nedostá
valo finanční podporu. No - ale to se všechno
změnilo po' XX. sjezdu strany”.
; Potom se ještě redaktor Standartu mlodých ze
ptal E. F. Buriana, co soudí o socialistickém rea
lismu. Odpověď:
; ’’Jestliže je socialistický realismus zangažováním
politických poměrů naší doby, stranickost a hu
manistický názor na člověka - pak jsem socialis
tický realista. Když mi ale někdo říká, že dřevo
ha scéně musí být jako živé, když - jedním slo
vem - by mi chtěl nařídit naturalismus jako jediný
recept pro socialistický pohled, pak ať odpustí,
ale,..”,
'
ZÁPADNÍ DEKADENCE . I V MOSKVĚ
.Pražský rozhlas v jedné ze svých nedávných
relací uvedl, že ’’naše mládež si může vykroutit
krk ohlížením se na Západ”.
Ale československá mládež není jediná, kterou
přitahuje západní způsob života. Také v Moskvě
sámé se uplatňuje západní vliv. Mezi moskevský
mi studenty je jazz měsíc od měsíce populárnější.
V prodejnách gramofonových desek jdou na
dračku desky, nahrané československými, polský
mi a východoněmeckými jazzovými orchestry.
Kvete tu také nepřetržitě černý obchod s \gramofonovými deskami ze Západu.
Za jednu americkou, anglickou nebo francouz
skou 'desku se tu platí až 50 rublů) (to je pět
krát víc než c.o stojí normální ruská deska).
! Nejoblíběnější jsou nyní v Moskvě desky s
rpckr’n-rollem. Mimochodem, rock-’n-roll hraje už
i madýeřejnosti (byť i stydlivěJ moskevský jazzband' Edi Roznera, a moskevská mládež ho už
veřejně tančí.
! Protože ,v. Rusku není jazzové literatury, kupůje sé hodně polský měsíčník ’’Jazz” a také
’’Štandart mlodých”, který týden co týden přinášíj bohatou a zajímavou rubriku ze světa jazzu.
Mnozí,, jazzoví fanoušci mezi ruskými studenty
si: pořizují. jazzová alba a na moskevských uni
versitách vzniklo už několik ’’studijních kroužků”.
POZNÁVACÍ ZNAMENÍ .
•Jako se ů nás dříve dorozumívali různými znač-

kami žebráci, ve kterém domě je zlý pes, kde je
štědrá ruka a ve kterém nepochodí, tak dnes vě
domí kolektivní odpovědnosti, dlouholeté zkuše
nosti a společné zážitky umožňují důvěrníkům,
okrskovým a krajským tajemníkům a politrukům
dorozumívat se mezi sebou bez mnoha slov růz
nými signály, jimiž se na schůzích informují o
těch nej důležitějších věcech. Tak ruce, složené
v klín, znamenají: Estébáci v sále, pozor na for
mulace, držet se rukopisu!
Zaťatá pěst pod bradou znamená: Špatná ná
lada v sále, udeřit na strunu mírnějšího tónu,
netlouci na buben!
Ruka ve vodorovné poloze pod bradou zna
mená: Čistka na obzoru, co nejrychleji skončit.
Ale může také znamenat: Nová linie strany ne
jasná, vyčkat směrnic.
Pravý ukazováček v pravém uchu, levý uka
zováček v levém uchu marněna jí: Projev hosta
ze Západu, neposlouchat!
Točivý pohyb prstů, jako když se zapíná rá
dio, znamená: Dej už pokoj! To smrdí zahra
ničním rozhlasem!
Hrát si s kapesními nebo náramkovými ho
dinkami znamená: Je přítomen představitel bratr
ského Sovětského svazu v civilu! Vyhni se jistým
tématům!
Zaťatá pěst, položená na stole, mámená: Ne
připomínej zase znova Maďarsko. Víš, jak nás
to všechny žere.
Funkcionáři strany už přišli taky na to, jaká
pro ně platí pravidla, chtějí-li se udržet nad vo
dou. Tady jsou: Nikdy neodmlouvej - strana má
vždycky pravdu! Nikdy nelži - dokud sis nepře
četl Rudé právo! Nikdy se netřeš - Estébé by si
to mohla špatně vyložit! Nikdy neplánuj - stačí,
když se mýlí vláda!
A NA. KONEC TROCHU HUMORU
Víte, kdo to byl praotec Čech?
Správná odpověď: Praotec Čech byl první a
jediný Čech, který stanul na hoře Řípu, aniž
ho rodná strana prokádrovala.
Uzávěr HD: Humor kvete v každém věku.
Nejslabší je v posledním odstavci. V našem sto
letí se humor nikdy nemá tvářit jako humor.
Stačí úřední zprávy.
red

KRÁTCE Z EXILU
— Msgr. Andrej J. Ro
mánek, farář ř. k. osady
v Passaic,' USA, byl po
výšen na apoštolského
protonotáře,
— Na Světovém kongre
su byzantologú, který se
konal v Mnichově, před
nášel též profesor jharwardské university dr.
Dvorník.
— Čs. úřady daly povole
ní k odjezdu dvou dětí
čs. uprchlíka do Kanady.
Mletého Milana a 81etého
Marcela Jakubce. Jejich

AŤ CESTUJETE KAMKOLI
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
* VE VIKTORII * DO OSTATNÍCH STÁTŮ AUSTRÁLIE * DO ZAMOŘÍ *
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

B

Southern Airlines Travel Services Pty. Ltd.
138, ELIZABETH STR, MELBOURNE - CITY

:

Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825

Zajistěte si již nyní cestu
na olympiádu do Říma
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
;
Vyřízení každého příkazu věnujeme zvláštní pozornost

otec, který z ČSR uprchl
a později navštívil Prahu
jako kanadský občan, byl
tam zatčen pro ’’špionáž”,
ale kanadská vláda pro
sadila jeho propuštění a
později i povolení odjezdu
pro děti.
— Bývalý čs. letec Ar
nošt J. Fantl byl v Lon
dýně odsouzen na 3 roky
za' zabití přítele své ženy
Lindsaye.

Provádíme veškeré
práce
optické
přesné, rychle a za levné ceny

6. poschodí
49 Elizabeth St.,
(roh Flinders Lane)

7

Melbourne - City
Telefon MB 4207

■) Přijímáme objed-

Optical Service návky také peětou
Československé národní sdružení ve Viktorií
Cyrilometodějská liga v Melbourne
Tělocvičná jednota Sokol v Melbourne
České ochotnické divadlo v Melbourne
Sportovní kiub Slavia Melbourne

pořádají společný

SLAVNOSTNÍ VEČER
K OSLAVĚ 40. VÝROČÍ VZNIKU

ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
v sobotu 25. října 1958 v 8 hodin večer
v Melba Halí v budově konservatoře
u melbournské university

Na jprogramu
.'je slovenský
'
' ' a anglický projev o
významu 28. října a slavnostní akademie s* hudbou,
zpěvem a recitací.
Vyzýváme všechny krajany, aby se oslavy zúčastnili.

— Město Berwyn u Chi
caga oslavilo 50 let od
svého založení. Má čes
kého starostu a všechny
české členy městské rady
až na dva.
— Starostou Slovenské
tělocvičné jednoty Sokol
v Clevelandu byl zvolen
opět Andrej Valúšek.
— Na hudebním festivalu
v Ellenville u New Yorku
vystoupil slovenský tenorista, člen Newyorské
městské opery, Rudolf
Petrák.
— V Londýně zemřel člen
Sokola Josef Mazanec.
— V době Světové výsta
vy v Bruselu požádalo
již přes 300 osob z komu
nistických zemí o uděle
ní asylu v Belgii. Očeká
vá se, že po uzavření výs
tavy požádá ještě o udě
lení asylu i řada zaměst
nanců z pavilónů komu
nistických států.
— Na sjezdu Národného
slovenského spolku v
Detroitu v USA byl zvo
len předsedou Ján H.
Pankúch.
— Šest čs. turistů, kteří
přijeli do Řecka lodí
’’Transylvania”, požádalo
v Athénách 24.9. o po-,
litický asyl. Několik.dal-

ších cestujících, z téže
lodi požádalo o asyl v
Itálii za zastávky v Be
nátkách.
— 25. září přešel do Ba
vorska příslušník čs. po
hraniční stráže ve vojen
ské, uniformě a s poli
cejním psem a požádal
tam o asyl. V poslední .
době je to již několikátý
příslušník' čs. pohraniční
stráže, kterému se poda
řilo přejít na svobodný
Západ.
— Sokol v Sydney zalo
žil "Zlatou knihu fondu
na postavení sokolovny”,
do níž jsou zapisovány
všechny dary na posta
vení sokolovny. Členové
výboru jednoty darovali
již nebo přislíbili do fon
du po £ 10, všechny
členky po £ 5.
— V Moussey - .Bataville
zemřel místoředitel tová
ren Baťa J. Obdržálek.
Č/JL/Nř1

Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.

český švec

JIŘÍ ŠVEC
SE DRŽÍ KOPYTA
nejen z věrnosti ke svému jménu, ale i k povolání!

(Kychlosprávkáma . obuvi
228 Bourke St.,
9 9 Rupert St.,
MELBOURNE - CITY
COLLINGWOOD, VIC. T e 1 e f o n JA 1893
Telefon MF 1689
Továrna na obuv zn. "MORÄVIA”
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Dopisy redakci:
TRIBUT

Vnitřní Dekorace
Zařizování Obchodů
i

Malování

' O'BRIENS LANE,
EAST SYDNEY
SYDNEY
EAST

K.:V. HYRSAL

SWISS TRAINED

WATCHMAKERS

Němec: 15 Hunter Str
Ebner: 19 York Str.
Sydney
Wynyard Stn-, Sydney
Tel.
BL 3970
Tel. BX 7543
Centrál Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádej!« si ceník
aigg)gIg)[g]|g)lg]la!|g]ls!Jg|g!l§!!ŠllSiKIISiK)t

Za důvěru jakosti
KRAJANSKÝ KOŽEŠNÍK H. HUENLICH

DE LUXE FÜRS
136 Pití St. (4. poschodí), Sydney - City
Telefon BL 3196
Navštivte české lahůdkářství v Sydney! •

CYRIL’S DELICATESSEN
183 Hay St., Sydney, tel. MA 9548
Též Odol a Pitralon vždy na skladě

Dodáváme na venkov.
* Chutná jídla

*

Dobrá obsluha *

EUROPE RESTAURANT
146 Victoria Str., Potts Point, SYDNEY

— Večeře podáváme denně. —
V sobotu a v neděli též obědy.
- Srdečně zvou Anita a Vláďa Reítmaierovi

Dodávky masa, uzenin a delikatesního zboží
vyřídí k plné spokojenosti :

CONTI - GOOD
i

136 Cathedral St., EAST SYDNEY
’ 1 • Ve velkém i v malém
Žádejte výrobky ’’Conti - Good”
ve svém delikatesním obchodu!
Dodávkky do domu
po celé Sydney.
Volejte: ÍA 9129
Všechny evropské i austr. léky

KONTINENTÁLNÍ LÉKÁRNA
13 Darlinghurst Rd., KINGS CROSS, NSW
Telefon FA 347 6
Otevřeno denně (i v neděli) do 10 hod. večer
Balíčky s léky zasíláme do Evropy néjlaciněji.

Desinfekce balíčků

Delikatesnx obchod *

PACIFIC
FUMIGATING CO.

j. & V. HARTMAN1

113, Sussex St.,

! 413 King St., (

SYDNEY

I NEWTOWN, SYDNEY,
,
Tel. LA 1917

BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, everit. i ba
líček sami odešleme.
Kontin. a australská
jídla
BOHEMIA
RESTAURANT
■ majitel L. T o t h

11 Kings Cross Rd.
SINGS CROSS, NSW.
(FA 1387

DOPORUČTE
HLAS DOMOVA

— Jsem smuten. Z odpoledních novin se. dovídám,
že skonal papež. Z mé reportáže ’’Papuánské epiš
toly” jste snadno zjistili, že nejsem svíčková bába.
Přesto jsem ši papeže velmi vážil a osobně jsem
10 vždy pokládal po Churchillovi za největšího státííka tohoto ztřeštěného století. Kdyby byl papež
imerickým presidentem, nemuseli jsme být v Aust7álii.
Mojmír Zachar, Sydney
inichovaci USTOUPÍ?

-Na Dálném východě se asi nedočkáme takového
Mnichova, jaký jsme zažili my. ’’Mnichováei” vždyc
ky nakonec ustoupí, má-li strana, vyhlédnuta k
obětování, dost pevné vůle k obraně. My jsme ji
před 20 lety neměli, Čankajšek ji dnes zrejme má.
1
.
M. J., Groydon
O LETNÍM TÁBORE PRO DĚTI

ive všechny členy a příznivce na řádnou valnou
iromadu, která se koná v neděli dne 16. listopadu
j šesté hodině večer v St. Michael’s Hall, Broug
ham St., North Melbourne.
Nedostaví-li se včas předepsaný počet členů, zač
ne valná hromada o- hodinu později za každého
počtu přítomných.
Volné návrhy nutno podat písemně do 10. listo
padu na adresu jednatele:
H. Fuksa, 74 Queens Road, Melbourne.

VÝZVA ČS. ORGANISACÍM A KRAJANŮM
Z VIKTORIE 1

The Good Neighbour Council of Victoria (’’Sdru
žení dobrého sousedství ve Viktorii”) přičlenilo své
organisaci minulého roku poradní výbor, v němž
jsou zástupci všech národních a náboženských sku
pin přistěhovalců. Delegáti se v tomto poradním
výboru pravidelně stýkají a přinášejí návrhy na
všeobecné zlepšení údělu uprchlíků v Austrálii
a na jejich lepší začlenění do zdejších poměrů.
Výbor se zároveň stará o to, aby byla zajištěna
stejná práva přistěhovalců se starousedlíky.
Čs. přistěhovalci spolupracovali v tomto hnutí do
roku 1954, avšak od té doby jako jediní ze Všech
národních skupin zastoupeni nejsou. ■ G. N. C. ví
tá spolupráci všech skupin které mají zájem na
zlepšení poměrů, důsledné odstranění diskrimina
ce, sociálních nedostatků atd.
Žádáme tímto čs. organisace, skupiny a interesované jednotlivce z Viktorie o podporu v této
důležité záležitosti, kterou mohou projevit svou
účastí na společné schůzi v neděli dne 9. listopa
du, na níž ‘ má být' zvolen čs. delegát do zmíně
ného poradního výboru G. N. C. Bližší informace
(po prac. době): telefon WL 5040 nebo LB 1311.’
Místo schůze bude oznámeno v příštím čísle HD:
Č., Melbourne

-Jsem žákyně čs. dálkové školy ams. skautka
Již druhým rokem jsem jela do zámku Zápoli
'Huettenfeld) v Německu. Byla, tam letní škola,
která byla spojena s prázdninovým skautským tá
borem. Stále myslím a vzpomínám- na prožité pekaé chvíle Musím vám také něco o tom svém po
bytu napsati. - Při ranním budíčku nam hrála
Cecilie na flétnu, nebo nám pouštěli nazpívané
desky. Rychle jsem vyskočila z postele, oblekla
se do cvičného úboru a nastoupila k ranní půl
hodince. Paní učitelka již na nás čekala a sly jsme
na nádvoří. Tam jsme půl hodiny cvičily, abychom
se nadýchaly toho ranního krásného vzduchu. Po
tom jsme se umyly a ustrojily a šly za zpěvu do
zámecké zahrady, kde byla každého rana vztycována naše drahá čs. vlajka. Byla to vždy krásná,
nezapomenutelná chvíle, když za zpěvu naší hyra- ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ
ny se vztyčovala naše vlajka na vysoký stožár.
SYDNEY
Po tomto slavnostním aktu jsme pochodovaly do A TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V
V SYDNEY
jídelny k snídani. Potom následoval úklid lo??icepořádají společnou oslavu
Kdo měl všel v pořádku, dostal hvězdičku. V 10
40. výročí založení
hodin začalo vyučování mateřskému jazyku, vlasti
' ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
vědě náboženství, psaní, čtení a zpěvu. Ráda jsem
se ůčila a poslouchala, neb vím, že je moji povin
v sobotu 25. října 1958 v 8 hod., večer v
ností ovládatj svůj mateřský jazyk. Vedoucím to- sále Community Centre. Mountain St., Broadway.
hoto prázdninového tábora a letní školy byl doNa programu je slavnostní akademie a projev.
cent dr. Josef Kratochvil, který nám vždy, připra
vil pestrý program... Po večeři jsme naši vlajku
Zájemci o koupi domu neb pozemku
zase stáhly. Za krásného počasí jsme měly večer
obraťte se na firmu
táborák na malém ostrůvku v parku. Kolem ohne
R. W. H A U G H T O N & S O N
jsme tančily za zpěvu našich krásných písní a před
nášely básničky. Litovala jsem vždy, že bylo vse
Estate Agents, Members Reál Estate &
u konce. Za špatného počasí jsme měly stinné hry,
Stock Institute
tak jsem se musela smáti, že mě až břicho bolelo.
86
MOUNT ST., HEIDELBERG, VIC.
To byste se taky nasmáli, jak pan~ doktor opero
Telefon JL 1034
val nemocného a vytahoval mu z břicha staré bo (naproti železniční stanici)
Domy a pozemky na prodej v předměstích
ty atd. To sé stěny chvěly, jak všichni z plných
plic křičeli aj tleskali. Jindy zase bylo loutkové
Heidelberg, Eaglemont, Ivanhoe, Rosanna,
divadélko nebb světelné obrazy, které nám přivez
Macleod, Watsonia
li naši čeští | kněží Salesiani z Turína .. . Zažna Poradíme a pomůžeme získat hypotékám! úvěr
jsem mnoho krásných bezstarostných chvil a za to
Český tlumočník k disposici každou sobotu
musím poděkovat
(všem) .... ktej ----dopoledne po předběžném ujednání
umožnili, užiti tak krásné prázdniny- v českém
prostředí.
Editka Celerýnová, čs. skautka a žačka čs. dál
PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
kové školy v Německu.
v krásném prostředí Dandenong Ranges,
30 mil od Melbourae, strávíte v
KATOLIČKA DUCHOVNÍ SPRÁVA
V MELBOURNE

oznamuje:
,
, ,
— 26. října búdou slouženy mše svaté za trpící do
mov Ir upomínce 40. výročí vzniku československé
republiky a tq v 10 hod. v St. Patrick a v 11.30
v Bethlehem Hospital, Caulfield.
— POUŤ V SUNBURY: 2. listopadu 1958 bude
uspořádán Eucharistický festival v Sunbury za
účasti všech národnostních skupin. Sraz účastníku
v 1.15 odp. u dětské nemocnice (Royal Children
Hospital), Flemington Rd. Odjezd v 1.30 odp. Pouť
bude rovněž Obětována za trpící domov.
Duchovní správa

YOSEMITE TOURIST HOUSE
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.

Dobré ubytování, česká i ausrr, kuchyně.
K delšímu pobytu neb jen na víkendy
Informujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD
g
g
f

1

Kontinentální a australské
ŘEZNICTVÍ A VELKOUZENÁŘSTVÍ
PILSNER

§92, Glenhuntly Rd., ELSTERNWICK, VIC.
2
(elektrikou č. 4, zastávka 43)
Bez příplatku dodáváme až do domu
— VÍNO — LIKÉRY — “ Ž
Tel. LF 4365, po prod, době UM 2958
<2
Dodávky do domu
— JUGOSLÁVSKOU A MORAVSKOU SLIVOVICI — PIVO —
B EMIL FUČÍK (dříve Lyons Smallgoods) „
dovezené z Evropy
: jakož i všechny druhy vyrobené v Austrálii
Přesvědčte se osobně!
Navštivte
^Nejchutnější jídla v
Specialista nervových
Melbourne
chorob
REACHOVA
Dr. J. MACKIEWICZ
Air Force House
RESTAURACE
ordinuje nyní jen
103 Commercial Rd.,
roh CASTLEREAGH- a GOULBURN ST., SYDNEY
25 Balston St.,
Sth.
Yarra
tel.
BM
5724
Telefon MA 5832, po prodejní. době: FY 6361 nebo LA 7138
ST.
KILDA, Víc
Večeře
denně
Otevřeno denně od 9 hod. ráno do 6 hod. večer
Telefon LB 4083
v sobotu od 9 hod. ráno do 1 hod. odp.
v neděli též obědy

,——:~

——
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GOULBURN WINE & SPIRIT CO.

20.10.1958

HLAS DOMOVA

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:
Ing. Vlasáka z Prahy, později z Teplic a Alexan
dra Kaana (Khana) - oba byli za války v táboře
u Bystřice - hledá F. Čila z Chile, Frant. Karola
Juráka hledá syn Čestmír, Václava Loukotku (do
pis od maminky v redakci), Jiřího Drápala, Ottu
Holubce nar. 1920 (1949 byl ve Švédsku), J. ne
Řídí; Karel Janovský, Mnichov
chá (Ciz. legie?), býv. skauta Zdeňka Frolíka a
Drago Tomáška z Prahy.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
čsr vítězí
šestidenní
soutěži v
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
V okolí západoněmeckého střediska zimních sportů Garmisch-Partenkirchen probíhala ve dnech sdělte jejich adresu.
HD.
22. - 27. září mezinárodní Šestidenní motocyklová soutěž, která je každoročně - už od roku 1913 vrcholnou zkouškou spolehlivosti a pravidelnosti všech předních světových značek a největším
Listárno
ZPRÁVY OSOBNÍ
motoristickým podnikem na světě. Přestože trať letošní - v pořadí již 33. - ” motocyklové olym
piády” byla při vší obtížnosti a namáhavosti poměrně ještě dosti dobře sjízdná, dojelo do cíle M. V., Toronto: Dopis
z 213 startujících pouze 143 závodníků. Absolutním vítězem se stalo Československo, jehož předán. Díky za výstřižky. DINKA roz. BŘEZINOVA
- M. K. S. Francisco:
všech devět mužstev dojelo do cíle bez trestných bodů. ČSR získalo vítězství ve všech 4 soutě Hledaný se ozval a sdě
a
FRANT. VÁŇA
žích, což se dosud nepodařilo žádnéinu státu.
lili jsme mu Va.ši adresu.
novomanželé.
V soutěži * o Mezinárodní trofej československé Dosavadní poválečná bilance ČSR v Šestidenní: Pošlete-li dopis, předá
V bohaté historii Šestidenní hrálo ČSR velkou me. Adresy přímo zásad
družstvo jelo ve složení: Šedina (Jawa 350 ccm),
8. Moorhouse St.,
Matějka, Klimt (oba. na Jawě 250 ccm), Polanka, úlohu zvláště po druhé světové válce. Poprvé získa ně neoznamujeme. - B.
RICHMOND, VIC.
Pudil (oba ČZ 175 ccm) a B. Roučka (ČZ 125 ccm). li Čechoslováci Mezinárodní trofej v roce 1947 ve Š., Cicero: Díky za adre
Stříbrná váza: 1. ČSR B. (A. Roučka, Darebný na Zlíně, v r. 1952' v Rakousku, o dva roky později sy. - Z. K., Elstemwick:
Jawách 125 ccm, a Zeman a Šťástka na ČZ 175 ve Walesu, před dvěma roky v Gapa a letos získali Zpráva viz. č. 15. str. 1.
REDAKCI DOŠLO :
ccm, bez trestných bodů, 2.492,5 dobrých bodů). Mezinárodní trofej v Garmisch-Partenkirchen již - J. M., Newport: Díky
za
adresy.S.
N.,
Adepo
páťé.
Soutěž továrních družstev: Bez trestných bodů do
laide: Díky za adresy.
jeli a získali zlaté medaile: ČSR - dvě družstva
let čs. sociální
HD Osmdesát
ČZ a dvě družstva Jawa.
demokracie - 1878-1958.
Klubovní teamy: 1. Automotoklub Praha a Dukla
-Vydal ústřední výkonný
DUKLA PRAHA - DINAMO ZÁHŘEB 2=1 (1:1)
Praha (bez trestných bodů).
výbor čs. sociální, demo
Malý oznamovatel:
kracie v exilu v Londýně
Na hřišti Sparty na Letné došlo k odvetnému
kvalifikačnímu utkání o postup do hlavního kola Poplatek za 1 řádku 1/-. (25 Smith St., London S.
W. 3, England). Uspořá
Poháru evropských mistrů mezi československým a tučnou 1/6.
dal Adolf Mokrý. Stran
jugoslávskými vítězem ligy, ze kterého vyšli vítěz
ně Pražané 2:1. Jelikož v prvním zápase v Záhřebu KOUPÍM českou kuchař 230, cena 3 dolary.
— Mistrem republiky v moderním pětiboji v Brati dovedli remisovat 2:2, postupují do hlavních kol skou knihu ’’Sandnerku”.
ANT. KRATOCHVIL
slavě se stal opět Černý, který získal 5Ó51 bodů; PEM. Utkání, které mělo jen průměrnou , úroveň, Nabídka do HD.
další pořadí: 2. Polák 4769 b., 3. Jursík 4751 b., sledovalo 10.000 diváků. V 1. poločasu úroveň hry BANSKÝ NEB CIVILNÍ CHRISTEN: ’’Poutník ne
4. Nesňal, 5. Lukač. - V soutěži družstev zvítězil byla velmi slabá, obě mužstva hrála nervosně a GEOMETR s praxí v známých oceánů”. Román
žižka Bratislava.
bez systému Obě první branky padly po chybách Ausírálii se přijme jako o objevení Ameriky. Ro
— V celkové klasifikaci silničního cyklistického mist obrany.' V 29. minutě utkání sice Dvořák získal důlní geometr na ostro mánová knižnice revue
rovství ČSR zvítězil Revay, který v pěti závodech Dukle vedení, ale půl minuty před poločasem Gaš- vech Fidži. Informace a Archy, svazek 1., kniha 1.
Vydává Kulturní referát
dostal 28 bodů.
pert vyrovnal na 1:1. Po změně stran měli napřed adr. v HD.
— V Duesseldorfu prohráli českoslovenští judisté více ze hry Jugoslávci, kteří nebezpečně ohrožo INVESTUJI £ 1.000 do Čs. uprchlického výboru
v mezinárodním utkání se Západními Německem vali branku Čechoslováků. V 16. minutě musel zdravého podniku v Syd v Mnichově, Tivoli Str.
l/II.
4:8.
!
střední záložník Dukly Praha Čadek vykopávat míč
Nab. na zn. ’’Aktiv
— Na známé milánské cyklistické dráze Vigorelli z prázdné branky a minutu nato nastřeliii hosté ney.
-nebo tichý společ.” do
vytvořil letošní mistr světa ve stíhacích jízdách dokonce tyč V poslední čtvrthodince utkání pře ní
profesionálů, Francouz Roger Rivieré, další tři vzali iniciativu domácí a vstřelili po velkém ná HD.
DŮVĚRNÉ
nové cyklistické rekordy: v hodinovce ujel Rivieře poru celé útočné řady ve 35. minutě Vacenovským ČECH, 36, hledá vážné
seznámení s intel, dámou.
seznámíme dopisem
47.346 m, deset kilometrů zajel za 12’21,8 min. a vítěznou branku.
Dítě vítáno. Nab. na zn.
osoby různého věku,
20 km v čase 23:50,6 min.
V obou teamech nastoupilo několik internacioná
řeči, náboženství, povo
— Československé vybrané mužstvo pozemního ho lů. Dukla Praha: Pavlis, - Šafránek, Novák, - Ur ’’Sydney” do HD.
lání - v Austrálii, na
keje ..hrálo v Praze v přípravném zápase s polským ban, Čadek, Pluskal, - Brumovský, Dvořák, Maso
N. Zélandu i v zámo
myžstvem Stella Gniezno nerozhodně 1:1.
pust, (Sůra), .Borovička, a Vacenovský.
Kontinentální jídla
ří. Udejte nám podrob
— Na VII. kongresu Mezinárodní federace v háze
Dinamo Záhřeb: Irovič (Majerovič), - Šikič, KošTATRA HILLS
ně svá data. V zalepe
né v Garmisch-Partenkirchen bylo rozhodnuto, že čák, - Šantek (Banožič), Crnkovič, Režek, - Liponé obálce Vám též zaš
bude uspořádán 2. ročník poháru evropských mist šinovič, Čoně, Jerkovič, Matuš, Gašpert. Utkání ří Expresso - Restaurace
leme užitečnou brožur
rů v házené o sedmi hráčích. Prvou! soutěž vy dil velmi do|bře Rakušan Steiner.
396 Chapel St.,
ku.
- Pište ihned, na
hrála Dukla Praha, která ve finále zvítězila nad
Z 1. kvalifikační skupiny postupují do PEM kro S T H. Y A R R A, Vic.
MILTON
’S, Dpt. N 40,
švédským mistrem Oerebro přesvědčivě 21:13.
mě fotbalistů Dukly Praha ještě tato mužstva: MTK
Box 2871, G.P.O. Syd
— Vítězem letošního lehkoatletického závodu ’’Me Budapešť-'(zvítězil nad Polonia Bytom 3:0 a 3:0), Otevřeno od 10 h. domoriál Rudolfa Harbiga” v Drážďanech se stal a CDNA Sofia (bez boje). O dalších dvou postupu pol. do 1. hod. noční.
ney. Z dvou osamělých
nečekaně Švéd Pettersen, který lepším závěrem jících se rozhodne ještě mezí těmito čtyřmi kluby:
lidí se stává šťastný
Pod vedením
vyhrál závod na 800 m před východoněmeckým východoněmecký mistr Wismuth Kamenice, který
pár.
dr. Karla Havlíka
půlkařem Reinnagélem v čase .1:51,2 min.
porazil nejdříve doma Petrolul Ploešť (Rumun
— V Opavě došlo k mezistátnímu utkání chodců sko) 4:2, prohrál v Bukurešti 0:2, a musí být se
ČSR a Švédská, které skončilo vítězstvím hostí hráno na neutrální půdě třetí rozhodující utkání; linu: Irsko - Polsko 2:2; ve Vídni: Rakousko 18:26 bodům. ČSR startovalo bez representantů Mo pátým účastníkem bude vítěz zápasu OÍympiakus Francie 1:2; v Moskvě: SSSR - Maďarsko 3:1; v
ce a Skřonta, kteří byli na závodech y Lipsku. Piraeus (Řecko) - Besikta IstambuL
Antverpách: Holandsko - Belgie 3:2 a v Kodani:.
— Na tak zvané 1. letní spartakiádě armád spřáte Z 2. kvalifikační skupiny si účast v soutěži za Západní Německo - Dánsko 1:1.
lených zemí v Lipsku dosáhli čs. lehcí atleti ně jistil rakouský mistr Wiener Sportklub (prohrál
kolika pěkných úspěchů. V běhu na 200 m zvítězil v Turíně s Juventusem 1:3, dovedl však ve vídeň MEZISTÁTNÍ LEHKOATLETICKÁ UTKÁNÍ
Mandlík v čase 21,2 vt. před Polákem Swatowskim ském Prátru zvítězit 7:01), západoněmecký Schal- mužů:' v Saarbrueckenu: Západní Německo - Ma
a druhým čs. sprinterem Kynosem (21;,7 vt.). Dal ke 04 (vyřadil Boldklub Kodaň v třetím utkání ďarsko 112:100 bodům; v Lyonu: Francie - Itálie
ší výkony: 50 km chůze: 1. Moc (ČSR). 2. Lo- 3:1), bez boje postupují Young Boys Bern a finský 91:100 bodů; v Luganu: Jugoslávie - Švýcarsko
bastov (SSSR), 3. Skřont (ČSR). - 1.500 m: 1. Va mistr Helsingin Palloseura. Posledního účastníka 124:85 b., v Londýně: Anglie - Finsko 110:120 b.
lentin (Vých. Německo), 2. Jungwirth’ (ČSR), oba skupiny určí 3. zápas mezi Jeunesse Esch (Lucem
Nejúspěšnější byla anglická štafeta na 4 x 1
3:46,3 min.; maratón: 1. Dr. Kantorek (ČSR); kou bursko) a PF Goeteborgem.
míli, která ve složení Šlágrové, Clark, Ibbotson a.
le: 1. Skobla (ČSR) 17,85 m, třetí Plíhal 16,61 m;
Ze 3. skupiny se kvalifikoval bez boje vítěz -Hewson, vytvořila nový světový rekord v čase
400 m byl Jirásek (ČSR) druhý za 47,5 vt.; v troj- anglické 1. divise Wolverhampton Wanderers, dále 16:30,6 min. (dosud platil za světový rekord čas
skoku skončil Řehák rovněž druhý s 15,32 m. a Standart Lutych (který dovedl vyřadit skotské britské štafety z roky 1953, který byl o 10,4 vt.
běh na 800 m vyhrál Jungwirth (ČSRJ v čase mužstvo Hearts of Middlothian), vítěz španělského horší).
1:50,8 min.
poháru Atieuco Madrid (vyhrálo doma nad Drum- ženy: Maďarsko - Jugoslávie 63:43 bodů; Západní
— VI. kolo ligy: Slovan Bratislava - Dynamo- Pra condra Dubím 8:0, a v Dublinu 5:1), a. o dvou Německo - Itálie 74:30 bodů.
ha 0:0, Spartak Stalingrad - Jednota i Košice 6:0, dalších účastnících rozhodnou utkání DOŠ Utrecht
Baník Ostrava - Spartak Praha 1:0, RH Brno - - Sporting plub Lisabon (první zápas v Utrechtu
HLAS DOMOVA
Spartak Ústí 5:2, Tatran Prešov - Spartak Trnava vyhráli hosté 3:4), a mezi Newton Ard (severní
2:1, Dynamo Žilina - RH Bratislava 1:1.
vychází
čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Irsko) a Stade Rems (Francie). 16. účastníkem
— Monza: Italský vůz Fiat - Abarth o; obsahu 500 PEM je obhájce poháru Reálu Madrid.
Adresa: Hlas domova,
ccm vytvořil nový automobilový mezinárodní re
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
kord, když ujel 5000 km za 38:13:32,2 hod. Prů
MEZISTÁTNÍ FOTBALOVÁ UTKÁNÍ: 5
Telefon. JA 3380 /jen. mimo pracovní dobu/
měrná rychlost 131 km (hod.).
— Pražská Sparta bude letos oslavovat! 65 let své
roku s 19/V Belfastu: Anglie - Severní Irsko 3:3; ve Vý Předplatné: na rok s 37/-, na
ho trvání. Na oslavu výročí sehraje v Praze fotba chodním Berlíně: Východní Německo - Bulharsko na 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.
lový zápas se Spartakem Moskva.
1:1; v Záhřebu: Maďarsko - Jugoslávie 4:4; v Dub-

na

motocyklové

ga-pa.

KOPANÁ

Ve zkratce
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