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Roztržka v arabském světě

BOURGUIBA VERSUS NASSER

Západní deiňokracie prohrály s egyptským diktátorem Nasserem bitvu
O Suez, Sýrii a Irák, remisovaly v- Libanonu a s největší pravděpodobností
prohrají Jordán á Saudskou Arábii.
’
. Ve většině případech prohrály a prohrají proto, že si vsadily na feudál
ní přežitky středověku, jež přirozeně nemohly obstát v soutěži s velkohubou' demagogií moderního diktátora,. který vypadá v ocích Arabů jako
hrdina a osvoboditel.
;
- Je pravda, že měly niský president Bourgui panarabského imperialis
západní velmoci v kri ba, jehož ántikoloniální mu-, Bourguibovo osvo
tických momentech na minulost je daleko o- bození vyústilo v prozávybranou jenom mezi pravdovější než Nasse- padní demokracii. A
prosovětským diktátorem rova. Tam, kde Nasser Bourguiba zůstal na
a prozápadním feudál "’osvobodil’’. .Egypťany z vzdory Západu prozáním potentátem. Za tú dávno již minulého an padní tam, kde osobní
skutečnost však měly dě- glického jha, Bourguiba ambice a velikášství ob
koyat jenom své vlastní opravdu pomohl Tunisu rátily Nasseta v prost
politicé,. která nedávala
vybřednout i francouz ředníka sovětských plá
' nikdy možnost lidem ro
nů na Středním výcho
zumným a umírněným, ské nadvlády. Kde Nasdě.
serova
’
’
osvobozovací
”
protože byla připravena
Dvě tak rozdílné posakce
skončila
v
diktatuře
podporovat sebeodpornějšího arabského naboba tak dlouho, dokud
poskytoval žádané nafto
vě koncese.
Z této staré politiky,
vyplynula hlavní slabi
na dnešní západní posi
ce v arabském světě: na
prostý nedostatek nacio
nalistických ale prozápadních vůdců, nepo
skvrněných koloniální
minulostí a feudálním
vyžíráním.
■Našel-li se teď mezi
Araby jeden takový člo
věk, není to zásluhou,
ale navzdory západní
politice. .
Tím člověkem je tu-

tavy se přirozeně nemoh
ly dlouho snést na jed
nom smetišti. Tunis sice
vstoupil v zájmu arab
ské . solidarity do Arab
ské ligy (Egypt se Sý
rií, Irák, Saudská Ará
bie, Jemen, Libie, Sudan,
Jordán,. Maroko, Tunis
a Libanon), ale dlouho
tam nevydržel. Jeho de
legát' odešel z poslední-'
ho zasedání, což odů
vodnil tím, že je Arab
ská liga ovládána Egyp
tem. Nasserovó " radio
spustilo proti Bourguibovi baráž, jaká byla
dříve vyhrazena jenom
Ben Gurionovi a ’’západ
ním kolonialístům”. Tu(Pokračování na str. 2)

Od Mnichova k 28. říjnu v komunistickém pojetí

Polemiky na běžícím pásu
Mnichovské tryzny, s nimiž si letos dala komunistická vláda takovou
práci, se protáhly skoro přes, celý měsíc říjen. Živil je uměle tisk, rozhlas,
film i televise. Komunističtí propagandiste dokonce uspořádali "vědeckou”
konferenci, která měla nezvratně prokázat, že původcem Mnichova nebyli
ani tak Mussolini a Hitler, jako západní imperialisté.
Mnohý ž nás by byl prý znovu ozývají hla jména v té souvislosti,
nepochybně y pokušení sy, které varují před boí- že buržoasie v českých
spolupodepsat společné ševismem, a že se vys zemích a na Slovensku
prohlášení vlády česko kytly státy, které dokon v rozhodující fázi boje
slovenské s - vládou vý ce projevily vůli nedat o vznik čs. státu dosta
chodoněmeckou, které se pohltit sovětskou zá la se do čela národní a
plavou.
demokratické revoluce...
varuje před ’’oživením
Podle zprávy F E P
Masaryk, Beneš, Štefámnichováctví”. Jenže to
pražský rozhlas vysílal nik při vzniku ČSR hra
to prohlášení vidí hlavní
před 28. říjnem velmi jí úlohu pomocníků burnebezpečí v tom, že se kuriosní rozhovor s ře zoasie domácí ... V důs

HABEMUS PAPAM
Vatikán se stal na několik dní středem pozor
nosti celého světa. Kardinálové se sjeli ze všech
světadílů, aby zvolili nového papeže. (Nepřítom
ni: kardinál Mindczenty z Maďarska a kardinál
Stepinac z Jugoslávie.)
Na náměstí sv. Petra čekaly davy na kouřový
signál, který oznámí světu, že papež byl zvolen.
Po třídenním hlasování se konečně na balkoně
objevil 761etý benátský kardinál Angelo Giuseppe
Roncalli, a 250.000 shromážděných věřících - spolu
s půl miliardou katolíků na celém světě uvítalo
nového papeže.
Kardinál Roncalli, který přijal jméno Jan
XXIII., je dvoustý šedesátý druhý papež. Jeho
volbou se udržela tradice papežů italské národ
nosti: 42 posledních papežů byli Italové.
Zprávy naznačují, že Jan XXIII. bude oblí
beným papežem - získal si dobré jméno jako va
tikánský vyslanec ve Francii a v Rumunsku, i
jako kardinál a přítel chudých v. Benátkách. •
■ -ec-

ditelem Slovenské aka
demie věd, který jasně
prokázal, proč se rej ko
lem mnichovského výro
čí protahoval až do kon
ce října.
Ředitel Slovenské aka
demie věd, jakýsi pan
Ludovít Holotík, pravil
zcela vážně, že ’’Česko
slovenská republika
vznikla bojem lidových
mas českého a slovenské
ho . národa, inspirova
ných Říjnovou revolu
cí. ...”
Masaryk, Beneš, Štefánik sehráli svou úlo
hu při vzniku ČSR ze-

ledku toho je to úloha
protilidová, úloha v pra
vém smyslu sloužící vý
hradním zájmům české
a slovenské buržoasie...
V očích pana Holotíka je dokonce ’’možno
odpovědět záporně” na
otázku, zda se vůbec
Masaryk a jeho pomoc
níci zasloužili o vytvo
ření ČSR.
A tak to jde pořád.
V. Procházka se ptal na
vlnách téže stanice, ”čím
byl ve skutečnosti T. G.
Masaryk?” a prozradil
na něho, že ’’stejně tak
(Pokračování na str. 2) '
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Svět strašně potřebuje muže, kteří se stanou
novými vůdci - muže, kteří se nebudou bát
vlastních visí, kteří jasně poznají, že jsme te
prve na začátku cesty, a kteří se naučí zcela
novému druhu námořnictví. Budou musit dlou
ho sloužit jako kadeti. Budou si musit probo
jovat svoji cestu vzhůru proti všem možným
překážkám. Možná, že až stanou na kapitánském
musiku, že je smrtelně ohrozí vzpoura závisti
vé posádky. Avšak jednoho dne se vyskytne
muž, který dovede bezpečně naši lod’ do přísta
vu - a to bude hrdina všech dob.
.Hendrick Willem Van Loon

KONEC SOVĚTSKÉHO
STŘEDOVĚKU
Americký Holanďan Hendrick WiUem Van Loon
popisuje ve své roztomilé historii světa pro děti,
jak- vlastně zašla středověká šlechta. Zašla nená
padně.. Středověký hrabě, si-vyjel na křižáckou vý
pravu, ale vrátil se bez vindry. .Co. víc, po cestě
zůstal ledackde dlužen.' Potřeboval hotové peníze.
Ty měli jeho poddání, kteří neměli žádná práva.
Baron chtěl peníze, ' poddaní výhody. . Býl to vý
hodný . business . pro obě. strany, aspoň potud, do
kud pan baron nezačínal sčítat svá práva. Jeho
poddaní si' nejprve vykoupili právo rybařit - v po
toku, který tekl'okolo města. Po další půjčce panu
baronovi dostali povolení'; postavit si pevnou věž,
kde by si mohli své priviiéie bezpečně ukrýt. -Pak
jim bylo dovoleno postavit hradby, opevnit je baš
tami, které' také chránily baronův zámek.. Teprve
toho dne, kdy pan baron shledal, že už nemá žádné
jiné právo na prodej, smutně konstatoval, že je
bankrot, a že jeho poddaní- ”jsou svobodní lidé;
zcela rozhodnutí podržet to,- co si vydobyli potem
a krví”. Pan baron potom proklel první ústupek,
který- svým poddaným udělal, ale to už bylo pozdě.
Nastal konec feudalismu.
Tahleta malá pohádka z historie se dá převést
na naši moderní dobu. Je’dvojí druh středověkých
baronů: ti, kteří v tak zvaném svobodném světě
se ještě snaží vládnout pomocí peněz, které drží
ve svých pokladnicích. Jejich dny budou sečteny
spíše dřív než později přirozeným vývojem. Ve
sféře sovětského feudalismu a byzantinismu je vý
voj složitější, ale spěje k témuž konci.
Protože máme výhodu, že žijeme ve světě,' který
ústy vyznává všechny druhy idejí, mají obyvatelé
tohoto světa značný náběh k materialismu, ke
lpění na hodnotách vezdejších, pomíjejících a v
mnohých příjadech ilusorních.
Protože právě tyto ideje byly popřeny mocnými
druhé části světa, došly mezi jejich poddanými
nebývalého. a zcela přirozeného. rozkvětu. Poddaní
sovětského feudalismu si .svá práva nevykupují ve
formě zvláštních daní. Daň, kterou platí jejich
baroni a hrabata je jiného druhu. Středověký
šlechtic začal svůj bankrot tím, že daroval svým
poddaným ryby z potoka, který teoreticky patřil
šlechtě. Nikita Chruščov poskytl, tváří' v tvář ji
ným nesnadným problémům, svým -poddaným da
leko větší a zhoubnější volnost: maličkou volnost
slova, které se nemusí držet přesně sovětské bible, ačkoli musí (alespoň formálně) odpovídat zákonům
jejího desatera.
Nikita Chruščov si nikdy nepředstavil, že svým
■’táním” vykopal první sáh hrobu sovětského irnpec.
ria. Jeho jméno je pravděpodobně „nenáviděno ši-^
roko daleko. Ale toto by mu mělo být připočteno
k dobru: ještě nemůžeme říci oč, ale zcela určitě
zkrátil podstatně dobu sovětského samoděržaví.
Rozdíl mezi Stalinem a Chruščovem je v tom: Sta
lin vybudoval impérium, aniž se staral o to, zda'
je oblíben. Chruščovova smrtelná slabost tkví v
tom, že se aspoň částečně o to stará, protože jinak
nelze. Stalin byl tyran, Chruščov je jenom jeho stín.
Potok už byl propůjčen na věčné časy poddaným.
Někteří z nich se už z něho dychtivě napili. Vladimír
Dudincev chtivě pil kalnou vodu pseudo-socialistického realismu, vodu kalnou, ale v podstatě neředě
nou. Polák Marek Hlásko (který stojí nejblíž anglic
kým ’’mladým hněvivým mužům”, sartreovské - zá
libě v špíně a americkým představitelům generace
dospělých mladistvých provinilců) teprve nedávno '
zvolil vyhnanství místo návratu do zubožené a ne
vábné Varšavy,) ale jeho obraz věčného Polska, po
níženého tolikrát a tolikrát znovu zrozeného, už
zanechal trvalou stopu v duších čtenářů nejen uvnitř
Polska.
(Pokračování na straně 2)

HLAS DOMOVA
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Puč v Pákistánu

STŘEDOVĚKU

»
DIKTÁTORŮ PŘIBÝVÁ
Optimisté, kteří se domnívají, že demokracie je přirozenou formou
sociální organisace, se dožívají nových a nových zklamání. Demokracie
se zhroutila ve Francii. Je zřejmé, že hezapustila kořeny v zemích Středního
a Dálného východu, které se hrdě hlásily do demokratického tabora. Diktá
toři se dostali k moci v Egyptě, Iráku, Burmě. Minulý týden si upevnili
své posice noví diktátoři v Siamu a v Pákistánu.
Pakistanský puč začal ti, administrátorem stan ukázalo, že negramot
7. října, kdy president ného práva- a vrchním nost, nezkušenost a tra
Iskander Mirza vyhlásil velitelem pakistanských diční sociální rozvrstve
stanné právo, zrušil ústa branných sil.
ní jsou příliš vážnou pře
vu, rozpustil ústřední a
kážkou.
Korupce a čer
Podobně jako v jiných
provinciální vlády a
ný
obchod
se rozrostly
všechny politické strany. zemích Středního a Dál jako rakovina. Vlády se
ného východu, demokra
V pozadí puče byla ar cie v Pákistánu zemřela střídaly jako ve Francii,
máda, která před vyhlá na dětské nemoci. Pakis a politické strany začí
šením stanného práva tan se znenadání stal naly organisovat vlastní
obsadila všechny důleži svobodnou zemí a opti ozbrojené jednotky.
té posice. Pákistán měl mismus neznal mezí. In
Armáda byla jedinou
před světem dva diktá dustrialisai, zvyšování silou v Pákistánu, která
tory: presidenta Mirzu životní úrovně (bez ko nebyla zapletena do poli
a generála Aýuba. Minu loniálního vykořisťová tikaření a která si udrže
lý týden sé však ukáza ní) a demokracie byly la respekt jako elita ná
lo, 'kdo byl skutečným jasné cíle. Brzy se však roda. Zdá se, že většina
vůdcem povstání. Presi
dent Mirza, vykonav
svou mouřenínskou služ
bu, resignóval na . svůj
úřad a předal veškerou
ní pomoci také podporu
moc generálu Mohame Pokračování se strany 1
dovi Ayubu Chánovi, nis pak přerušil diplo části arabského světa.
který se stává presiden matické styky s Arab Egypt poskytl útočiště
jeho nepřátelům a jejich
tem, ministerským před skou republikou (Egypt
zbytky uvnitř Tunisu
sedou, ministrem národ - Syrie).
čekají jenom na vhod
ní obrany, ministrem
Bourguiba, bude po nou příležitost. Bourpro kašmírské záležitos- třebovat ve svém zápase
guiba se může spoleh
s Nasserem vedle západ- nout na Maroko, ale
nejistá je posice alžírské
Světoznámé
vzbouřenecké vlády, kte
GRAM. DESKY
POJIŠTĚNÍ
rá má sídlo v Kahýře,
domů, bytí., podniků, ale jejíž hlavní základ
uslyšíte a koupíte
Work. Compensation,
u fy.
aut, povinné ručení, nou pro ozbrojené akce
proti Francouzům je Tu
ŽIVOTNÍ,
CASLAKE
úrazové a nemocenské nis.
SHOW ROOMS
odborně provede
Jedno se zdá být za
68 - 72 Toorak Rd.
R. C. KUGLER
dané
situace jisté. V
STH. YARRA, VIC.
(Melb.) XL 2421
Bourguibovi spadl zá
padním demokraciím do
klína člověk, který mů
že v arabském světě pů-

národa armádní puč uvítala. Vyhlášení stan
ného práva mělo za nás
ledek, že ceny okamžitě
klesly, a zboží, které do
sud bylo pod pultem, se
objevilo na volném trhu.
První krok generála
Avuba byl úspěšný, je
však těžké předvídat
další vývoj. Přechod k
diktatuře byl možná nut
ný krok, v každém pří
padě to však byl krok
zpátky. Je těžko očeká
vat, že se novopečený
diktátor opět zřekne mo
ci, až uvede věci do po
řádku. Druhá otázka
pak je, jestli má schop
nosti problém perma
nentně vyřešit.
-f

Bourguiba versus Nasser

TAXI - TRUCK

sobit alespoň částečně
jako protiváha ”napomádovanému diktátoru
od Nilu”. Jenomže Nasserův vliv je již značný
a primitivní dav dává
obyčejně Hitlerům před
nost před Adenauerv.
Západ a hlavně Spo
jené státy tohle dobře
vědí. Přirozená přitažli
vost Bourguibova naráží
na ’ realistickou” touhu
po dohodě s mužem,
který vládne největší
mocí na Středním vý
chodě. Na mravních
kvalitách už tolik nezá
leží, jako kdysi nezále
želo na mravních kva
litách feudálních šejků,
-kw-

V MELBOURNE

Volejte (česky)

WF 9 3.59

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA
PORT MELBOURNE

srdečně zve na

Naše rovy

TANEČNÍ ZÁBAVU

POZOR NA JÍZDNÍ ŘAD!

kterou pořádá v sobotu 8. listopadu 1958

Záludnost cizích špiónů je stále zaměřena
,ia to, aby oklamala bdělost lidí... Politickým
zájmem republiky je utajit před nepovolanými
osobami vše, co by mohlo být politicky zne
užito proti vnější nebo vnitřní bezpečnosti...
Hospodářským tajemstvím rozumí se vše, co
je významné pro hospodářské podnikání, a co
má zůstat utajeno před nepovolanými osobami.
Jsou to takové skutečnosti, jimiž by se oslabo
vala naše národní schopnost, zejména! na trzích
v zahraničí, otázky odbytu i nákupních možaostí, údaje o dopravních prostředcích, geolo
gických zásobách a jiné.
Josef Tupý v časopisu Život strany

v Empire Ballroom, 386 Chapel St., PRAHRAN

Předprodej vstupenek a inf.: LA 4135 (Pick)
UPOZORNÉNÍ: Nezapomeňte si zakoupit včas
vstupenky na naši SILVESTROVSKOU ZABAVU!

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY

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

(Pokračování se strany 1)
A připočteme-li k tomu všechny ostatní apoštoly
slušného a lidského života, kteří hovoří jazykem,
kterému nemůže rozumět cromagnonský mozek so
větského byrokrata: Gyúlu Haye a Tibora f. éryho,
Jugoslávce Milovaná Džilase, hlasy starších a mlad
ších spisovatelů v Československu. Jejich hlasy jsou
slyšeny (nemylme se v tomto ohledu), jejich ná
zory jsou přijímány, jejich víra je vírou jejich
čtenářů.
Jen na okraj: teprve nedávno jsme se dozvěděli,
jak jsou v Československu činné malé studijní sku
pinky mladých lidí, kteří hltavě přijímají infor
mace ze všech koutů světa, jak si je samy zpraco
vávají a jak se jimi řídí. Není to nic nového a
jejich tvoření nevěstí komunistům nic dobrého.
Kdykoli a kdekoli na světě si člověk uvědomí, že
nelze věčně pít z jedné studny, ať chutná sebesladčeji, je .konec s monopolem na kontrolu myšlení.
Vzpomeňme si, jak vznikaly kluby jakobínů před
francouzskou revolucí, připomeňme si, jak došlo k
maďarské vzpouře.
Ve světě liber a dolarů, ledniček, aut a televisí,
pamatujme si toto: na počátku všech věcí bylo slo
vo. Slovo, jímž ' proudila krev svobodných, .hrdých
a nepokořených nevolníků.
jun

Polemiky na pasu
(Pokračování se str. 1)
poměrná demokratičnost
naší buržoasní republi
ky .. . nebylá zdaleka
zásluhou Masarykovou,
ale výsledkem třídního
boje našeho lidu”.
Můžeme být klidni.
Začnou-li komunisté
vzrušeně tvrdit, že ” v
boji za lepší zítřky na
šich národů se musela
stát programem proletářská revoluce a nikoli

Masarykův lžihumanismus”, vsaďte se, že mají
zatraceně dobré důvody,
proč takhle žvanit.
Člověk jenom lituje
ty chudáky, kteří tohleto všechno. budou musit
vyslechnout ještě jed
nou, až nadejde výročí
revolučního snobismu,
bez něhož, jak nás ko
munisté ještě nedávno
ujišťovali, ”by nebylo
28. října”.
tp

ZE DNE NA DEN
20.10. Polní maršál Sarit Thanarat se zmocnil
vlády v Siamu. Vláda
ministerského předsedy
Thanona Kittikachorna
resignovala.
— Západoněmecký presi
dent dr. Heuss přijel do
Anglie na třídenní návště
vu.
21.10. J. F. Dulles a ná
čelník amerického hlav
ního štábu gen. Taylor
přiletěli na Formosu k
poradám s Čankajškem.
— Francouzský delegát v
politickém výboru Spoje
ných národů oznámil, že
Francie se nebude cítit
vázána rozhodnutím od
zbroj ovací konference v
Ženevě. Francie se snaží
vyrobit atomovou bombu.
—• Arcibiskup Makarios
podal nový návrh na ře
šení kyperského problé
mu. Po sedmi letech sa
mosprávy pod britskou
kontrolou se má ostrov
stát samostatným státem.
Řecká a turecká vláda
se mají zříci jakýchkoliv
nároků na ostrov.
23.10. Chruščov oznámil,
že SSSR půjčí Nasserovi
100.000 dolarů na stavbu
ašuánské přehrady.
— Generál de Gaulle oz
námil, že je ochoten vy
jednávat s vůdci alžírské
ho povstání o podmín

kách příměří.
24.10. V Západním Ně
mecku byla zatčena řada
zaměstnanců NATO, po
dezřelých ze špionáže pro
SSSR.
— Tzv. ’’vláda svobodné
ho Alžírská” prohlásila v
Kahýře, že de Gaulleova
nabídka, je vlastně poža
davkem bezpodmínečné
kapitulace a nepřijatel
ná.
27.10. Sovětský svaz za
mítl angloamerický ná
vrh, aby byly pokusy s
jadernými zbraněmi na
rok zastaveny.
—Pakistanský president
Iskander Mirza resignoval a předal moc generá
lu Mohammedovi Ayubu
Chánovi,
28.10. Benátský kardinál
Roncalli byl zvolen no
vým papežem. Přijal jmé
no Jan XXIII.
31. 10. V Ženevě začala
konference delegátů
SSSR, USA a Velké Bri
tánie, která se zabývá
možností zákazu zkoušení
jaderných zbraní.
— Indonéská vláda se
rozhodla znárodnit všech
ny holandské firmy.
—; Boris Pasternnk byl
donucen k odmítnutí
Nobelovy ceny
(viz.
str. 5.)
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Na schůzi vlády 1.3.
října byly provedeny ty
lo změny v jednotlivých
resortech:
ministr dtr. Kyselý se stal
předsedou vládního výbo
ru pro rozvoj zemědělské
ho, lesního a vodního hospodářství, ministerstvo
automobilového průmyslu
a zemědělských strojů by
lo sloučeno s ministerst
vem přesného strojíren
ství v ministerstvo vše
obecného strojírenství,
novým ministrem vše
obecného strojírenství se
stal dosavadní náměstek
předsedy vlády Karel
Poláček, dosavadní . mi
nistr automobilového prů
myslu Emil Zatloukal byl
zproštěn svého úřadu,
dosavadní ministr přes
ného strojírenství Václav
Ouzký bude pověřen ji
nou funkcí.
— V Praze se konala kon
ference komunistických
funkcionářů, ’’pracujících
v čs. armádě”. Hlavní
projev měl Antonín No
votný. Prohlásil, že re
žim musí zvyšovat ’’obra
nyschopnost”, která prý
’’drží imperialisty na uz
dě”.
— Čs. benzinové pumpy
začnou brzy prodávat no
vou pohonnou směs. Ce
na za litr: 4.30 Kčs.
—Do Prahy přijel na ofi
cielní návštěvu vicepres.
dent Sjednocené arabské
republiky maršál Abdel
Hakim Amer. Byl hostem
ministerského předsedy
Viliama Širokého.. Své
návštěvy použil k štvavému projevu proti Izraeli,
’’umělému státu v srdci
arabského světa”, ’’cent
ru spiknutí proti arabské-

nu národně-osvobozeneckému hnutí”.
— Národní ' shromáždění
počalo projednávat osno
vu nového zákona o úpra
vě státníhó občanství.
Bude v něm; řešena otáz
ka občanů maďarské ná
rodnosti, čs, příslušnice,
provdané za cizince, bu
dou nadále považovány
za čs.. občanky a bude se
týkat též státní přísluš
nosti uprchlíků: ’’Nevál
úprava”, podle komentáře
pražského rozhlasu. ”umožfiúje podle volné úvahy odebrat státní ob
čanství osobám, které se
bez platného českosloven
ského státního dokladu
zdržují v cizině delší do
bu a jejichž; návrat není
ani žádoucí”.
— Ministr školství Kahuda jmenoval; nové vedení
pražského Národního di
vadla: ředitel Bedřich
Prokoš, šéf činohry Oto
mar Krejčai šéf opery
Jan Seidl, šéf opery Sme
tanova divadla Václav
Kašlík, šéf ; baletu Jiří
Němeček, šéf technické
ho provozu Josef Svobo
da.
— ČSR bude vyrábět
vlastní versi Volkswage
nu. Tato škodovka bude
o 200 kg lehčí než Spar
tak, spotřeba benzinu o
litr menší, bude mít vět
ší vnitřní prostor. Vyrá
bět se bude v AZNP Mla
dá Boleslav. Výrobní
plán: 1'00.000: vozů za rok
1965.
— Národní výbory opět
organisují ’’dobrovolné”
pracovní brigády na pod
zimní zemědělské práce.
— Česká filharmonie jede
na tříměsíční turné po

Dojmy návštěvníka ČSR
Nedávno navštívil Československo- západní prů
myslník. Hovoří česky a do ČSR jel, jak pravil,
”ze zvědavosti”. Po svém návratu shrnul své
poznatky takto:
V ČSR je přímo neukojitelný hlad po styku s
cizinou. Všechno, co je cizí, je přijímáno s ne
obvyklým zájmem, návštěvník musí lidem stále
něco vysvětlovat. Měl jsem dojem, že kdyby hra
nice byly otevřeny, většina lidí by se vypravila
do světa. Tato touha po poznávání je podle mé
ho soudu tak silná, že úplnou isolaci by prostě
žádný režim nepřežil. Proto jsou také v ČSR
vítány cizí delegace, píše se o nich, proto jsou
i na schůze voděni návštěvníci z dalekých zemí ...
Český člověk zřejmě nesnese myšlenku, že je
isolován, zavřen.
.Ačkoli v průměru návštěvníci z východních a
zaostalých zemí nepožívají příliš 'vážnosti, přece
lidem lichotí, že československé výrobky a zna
losti jdou do světa, a komunistická propaganda
význam obchodních návštěv v ČSR ještě zvětšu
je. Zaměstnanci, kteří jsou posíláni někam na
Východ na montáže a technické práce, srovnáva
jí a vidí ČSR skutečně jako pokrokový stát. Do
ma jejich vyprávění působí na ostatní. U česko
slovenských občanů je silně vyvinuta potřeba se
bevědomí, jež bylo v minulosti tolikrát zraněno.
V poměru k Západu se lidé stále cítí pozadu,
kdežto na Východě se ukazují jako učitelé a
mistři. To jim dělá nesmírně dobře ,a na Západě
se tohle přehlíží.
Ovšem i tu se vyskytuje odpor. Koluje na pří
klad množství anekdot na egyptského presidenta
Nassera, jehož jméno se v ČSR důsledně píše
Násír. Režim zavedl toto neobvyklé psaní jen
proto, aby lidovým žertům, které jsott nasnadě,
předešel. Ale i tak jsem slyšel, že v bývalé Ško
dovce, kde vyvěsili vyhlášky, vybízející dělníky
ke zvýšení výkonu za účelem urychleiií dodávek
pro Egypt, se pod režimní výzvy psalo tiskacími
písmeny foneticky jméno Nasserovo. Vcelku však
i tyto dodávky pro cizinu lidem lichotí.
FEP

Švýcarsku, Západním Ně
mecku a Francii.
— V Nitře byli odsouzeni
pro obchod se zlatém a
porušení odvodové po
vinnosti: H. Kronowitz
(8 let), L. Kallay (10
let), J Pinďura (8 let),
J. Kiš (7 let), A. Vertheimerová (8 let) a E.
Horná (4 roky).
— Novým čs. velvyslan
cem v Pákistánu byl jme
nován Květoslav Hradec
ký.
— Smetanovo kvarteto
pojede na zájezd do So
větského svazu, Rudé Čí
ny, Japonska, Mongolská
a Indie, České trio bude
koncertovat v Belgii a
Vlachovo kvarteto v Ho
landsku.
— V Bratislavě se bude
konat festival sloven
ských divadel. 12 divadel
ních souboru provede 15
her. Z cizích dramatiků:
Brechtův ’’Galileo” a
Goodrich - Hackettova
dramatisace ’’Deníku An
ny Frankové”.
— K výročí 14. října (kdy
bylo v roce 1918 vyvolá
no v Čechách několik stá
vek) byl svolán v Praze
’’aktiv” městských výbo
rů KSČ, ÚRO a ÚNV,
ha kterém promluvil ta
jemník MNV A. Krček.
Byla vydána resoluce, že
pracující splní výrobní
plán do 17. prosince.
— Na 10 let žaláře byl
pro pokus o útěk za hra
nice odsouzen yojín Davídek.
— Za spekulace s obrazy
byli v Hradci Králové
odsouzeni: Marie Illichová (2 a půl roku) a Old
řich Buřil (3 roky).
— Za sabotáž na poštov
ním úřadě byli v Bratis
lavě odsouzeni na 6 let
žaláře poštovní úředník
,F. Kuttner a zaměstnan
kyně Slovenské akade
mie věd Cecilie Hupková.
—■ V Praze byla zatčena
pro rozesílání výhružných
dopisů profesorka kon
servatoře Milena Joklová-Wohanková.
— Novým náměstkem mi
nistra národní obrany
byl jmenován generál
Vladimír Janko.
— Lord Stansgate (přís
lušník britské dělnické
strany) se v Praze účast
nil ’’mezinárodní vědec
ké konference” k 20. vý
ročí Mnichova.
— Do celostátního výbo
ru Obránců míru byli
zvoleni katoličtí duchov-'
ní: biskupové Čárský a
Eltschkner, prelát- A.
Stehlík a kanovník J.
Beneš.
— V Praze byla uzavře
na dohoda s Maďarskem
o společné výstavbě vod
ního díla na Dunaji u
Nagymarosu.
— V Brně - Králově Poli
se staví nový závod na
výrobu elektrotechnic
kých měřících přístrojů.
Do provozu má být dán
v roce 1961.
— V pardubické Syntesii
byli vyznamenáni za sta
tečnost ředitel O. Vojtas
a, zaměstnanci J. Knotek
a F. Krejčík, kteří ’’při
výrobní poruše zachrá
nili milionové hodnoty”.
FEP/PNL/Č
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JAK SE ŽIJE V ČSR II.
Dělnictvo žehrá

Rudé právo z 29. srp
na se zabývalo právě
tímto problémem. Děl
nictvo prý žehrá na stát
ní statistiky, které uvádě
jí průměrný měsíční pří
jem kolem 1.300 Kčs,
protože dělníci mají do
jem, že většina z nich
vydělává 800 - 900 Kčs.
Podle téhož pramene je
tedy jasné, že většina
dělnictva vydělává méně
než je průměr, uváděný
režimem!”
Na druhé straně pou
kazuje autor na skuteč
nost, že dnes je v ČSR
skutečně vyšší zaměstna
nost než za orvní repub
liky. V roce 1930, na
vrcholu zaměstnanosti,
bylo ze 14,729. 536 oby
vatelů 4,146.426 dělní
ků, zaměstnanců a zří
zenců.
V roce 1956 z 13,229.
151 obyvatelů bylo v
týchž kategoriích (včet
ně družstevníků) zaměst
náno 4,903.000 lidí. Pro
to se dnes při propoč
tech rodinných příjmů
obvykle uvádí, že na
jednu rodinu připadá v
průměru jeden a DŮ1
platu.
Nominální blahobyt

Pavel Berka k ťom.u
zdůrazňuje: ”J e 1 i k o ž
hlavní živitel vydělává
zpravidla -podstatně více
než ostatní členové rodi
ny, k jeho platu třeba
připočíst asi 40 - 50 %,
aby se dospělo k prů
měrného příjmu celé ro
diny.
Podle toho tedy děl
nické rodiny měly v ro
ce 1956 roční příjem od
18.000 Kčs do 21.500
Kčs, což je sice nominál
ně víc než před válkou,
ale míň s ohledem na
nižší kupní sílu koru
ny .. .
Pokud jde o dnešní
výdělky úředníků, jsou
citelně menší, nežli dří
ve. Zmíněná statistika

ILO uvádí, že v letech
1931-32 rodinná spotře
ba (to znamená faktické
výdaje, ne ušetřené ne
bo investované peníze)
činila u vyšších, měsíčně
placených zaměstnanců
Kčs 26.497 ročně, u niž
ších úředníků Kčs 18.147
ročně.
Chceme-li srovnávat s
rokem 1956, možno opět
i na úřednickou rodinu
počítat jeden a půl pla
tu. Podle režimní Ročen
ky činil by rodinný roč
ní příjem v průmyslu
zaměstnaných ' úředníků
20.400 korun, ve staveb
nictví 21.500 korun. To
jsou ovšem celkem nerepresentativní maximál
ní příjmy, protože ve
všech ostatních odvět
vích jsou úřednické pla
ty nižší.
Tak zvaný vedoucí
technický personál je
placen poněkud lépe.
Jde o technické ředitele,
vedoucí inženýry atd.
Měsíční-plat této vedou
cí hospodářské vrstvy je
v- průmyslu Kčs 1.694
(ročně Kčs 20.328), ve
stavebnictví Kčs 1.766
(ročně 21.192 Kčs). Je
ovšem otázka, zda man
želky těchto lidí pracují
a zda vydělávají v prů
měru také polovina man
želova vyššího platu. Spí

še lze předpokládat, že
tomu tak není.
Pokud jde o zeměděl
ské obyvatelstvo, jsou
samostatně hospodařící
rolníci záměrně režimem
ožebračováni (režim to
mu říká hospodářské
zatlačování a likvidace),
takže jejich životní úro
veň ve srovnání s před
válečnou značně pokles
la. Časopis Politická ekonomie č. 2, 1958 uvedl,
že v roce 1956 si rolník
průměrně vydělal ročně
čistého 4.409 Kčs a že
naturálie, jež si pone
chal, mély cenu. Kčs
6.859 - což znamená čis
tý- měsíční příjem Kčs
367.40. Tato data zřej
mě platí pro celou ro
dinu samostatného rol
níka. Družstevníci prý
naproti' tomu pobírali
průměrně na hlavu 6.730
korun čistého ročně a
5.274 korun v naturáliích. (Nutno si uvědo
mit, že rozdíl v příjmu
není způsoben hosponím favorisováním a disdářskou zdatností druž
stev, nýbrž jejich finančKriminací samostatných
rolníků se strany reži
mu.
Zcela zvláštní je otáz
ka bývalého vesnického
proletariátu. V první
(Pokračování na sír. 3)

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPTA'

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
I
MELBOURNE (proti Melbourne Town Halí)
Telefon: Centrál (T) 1819
Mluvíme česky í slovenský
■Zachraňte děti svých příbuznýeh před ebrzou'
I
_
( p o I io )
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského
bředpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
I
Zastupujeme firmu PLUMROSE,
l
nejlepší dánské potravinové balíky
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
Vyžádejte si podrobný ceník

DĚKUJI

SRDEČNÉ

všem svým zákazníkům za dlouholetou přízeň a důvěru.

ŘEZNICTVÍ

a uzenarstvi v st. kilde

jsem předal zkušenému odborníkovi
p. V.f D O L E J Š í M U
který zaručuje, že se jakost všeho zboží udrží na dřívější úrovni.
JOSEF KOPECKÝ
ýv. majitel firmy ’’PRAGA’’ Continental Butchers, St. Kilda Markér, Víc.

J
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Všechny licencované práce instalatérské
'Zavádění a opravy vodovodů, horké vody, ply
novodů, střech, žlabů, okapových rour, kanalisace
'
JAN VLACH, instalatér

‘

69 West St., G L E N R O Y, W. 9, Víc.
Na požádání Vás navštívím a sdělím rozpočet
Nejlépe'se najíte v prvotřídní
kontinentální restauraci

BALATON
551 Malvern Rd., TOORAK, Vic.
/blíže Williams Rd./
Teleíon BJ 5794
Přesvědčte se!

..Navštivte nás!

všední historky z prahy
Kam nechodí slunce, tam jezdí lékař!
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Výstava politických karikatur v Londýně

VELKÁ

VÝZVA

V Londýně byla otevřena výstava politických karikatur, nazvaná
’’Velká výzva”. Za pomoci anglických přátel ji uspořádal (alespoň for
málně) Mezinárodní svaz svobodných novinářů. Jeho předsedou je
Rumun I?n Ratiu, který rediguje svůj anglický bulletin v rámci Jostenovy tiskové služby Free Czechoslovak Informations. Zdá se, že orga
nisátorem a hybnou pákou celého podniku byl Josef Josten. Vyplývá
to alespoň z předmluvy ke knížce, která se jmenuje rovněž ’’Velká
výzva’’ a která obsahuje 118 politických karikatur různých kreslířů
z různých konců světa. Zredigoval ji Josef Josten a Ion Ratiu mu v
ní děkuje za ’’nadšení a neúnavnou vytrvalost, jež nikdy nepolevila”.
Nezávislý londýnský zemí, na výstavě se po
týdeník Čechoslovák dílejících. Přišel též ge-.
(redaktor Josef Josten) nerál Anders, Sir Ro
píše o otevření výstavy bert Bruče Lockhart a
’’Velká výzva”: ’’...Sta mnoho přátel podmaněla se velkou uměleckou . ných národů a jejich
a společenskou událostí. exilových representan
Hlavní řečník lord tů. .
Attlee, bývalý britský
Podle zprávy bulleti
ministerský předseda, nu F.C.I., (redaktor Jo
měl projev, v němž zdů sef Josten) pravil děl
raznil 'význam satiry v nický hrabě Attlee ze
boji proti bolševismu. jména:
Jak to naznačoval ohlas
”... Moje osoba ský
účastníků, byla to z nej- tá karikaturistům mate
lepších a nejvtipnějích riál, a vždy jsem obdi
řečí, jež v poslední do voval jejich práci, pro
bě proslovil. Mezi hosty tože mám rád stručnost,
byl též britský kabineť jak doufám, že dokáži
ní ministr dr. Charles svým projevem”. Hrabě
Hill, členové obou - sně Attlee se pak jistě za
moven, Frank Cousins, vděčil svým .poslucha
generální sekretář Unie čům dvěma anekdotami.
dopravních dělníků, vel
Všichni se jim srdeč
vyslanci a členové diplo ně zasmáli, i redaktor
matických misí všech 24 Josef Josten, jak o tom

Chtěla bych vylíčit jednu ze svých zkušeností lé
kařky, pracující v dětském zdravotním středisku.
V ordinaci zvoní telefon. Ustrašená maminka žádá
chvějícím se hlasem o návštěvu lékaře: ”Má čty
řicítku a přes všechny pokusy o sražení teploty
' se to stále zhoršuje. Začíná mluvit z cesty^a těžce
dýchá. Velmi vás prosím, přijďte Janed!” Ještě jmé
no a adresa... několik uklidňujících slov:...
,”Za chvílj jsem u vás!”
Ale kámen úrazu. Sanitním autem jezdí zrovna
druhá lékařka po návštěvách. Elektrikou by to
i bylo velké objíždění s přestupováním, pěšky nej
méně 25 minut. ’’Objednám taxíka, paní doktorko”,
říká sestra. ”Tak to děláme v podobných přípa
dech. Zavolám ho, až budete připravena, oni ne
radi čekají”. To chápu, kdy by taky rád..
Bleskově si vyměním bílý plášť za zimník, do
. tašky nastrkám vše potřebné. Sestra: telefonuje a
'já jdu před dům, abych neztratila ani vteřinu. Po' kukuji po' taxíkách, ale všechny mne pyšně mí
její. Začínám být netrpělivá a větrem a deštěná
prokřehlá.
Vtom přiběhne sestra: ’’Paní doktorko, nečekej
te, on jistě nepřijede. Představte si, že druhá sestra
' neopatrně prozradila do telefonu, že jde o lékař
skou návštěvu. My to vždy pečlivě tajíme, protože
..¡se'prý řidičům nevyplatí, aby čekali: před domem
. .nemocného místo jezdění. A to je dnes všední den,
v sobotu se ani nepokoušíme volat, to se konají
, svatby”.
Vydala jsem se tedy na cestu pěšky, snažíc se
dohonit zameškané vzácné minuty pořádným při
dáním do kroku. V duchu jsem odhadovala, kolik
netrpělivých maminek již asi čeká ná můj návrat
ve středisku, a utěšovala jsem se tím, že do zapad
D.Sc.Os. - svět lých samot šlapou moji kolegové také pěšky, v
blátě a nepohodě. Nemocní tam musí čekat i ho/Pokračování/
,diny na příchod lékaře. Snad pochopil i maminka
toho těžce nemocného chlapečka, až se mne koneč
ně dočká, že to nešlo rychleji: ten řidič si prostě 7. NA SVŮJ ROD ŽE NEMÁM HRDÝM BÝT?
musí hledět vydělat co nejvíce. Není to lidské?
MUDr. J. Hrůzová ve Vlastě
V jednom z výročních článků krajanského česko,
amerického
listu jsem se v těchto dnech dočetl,
x
Všeprodíté
že jsme si z domova odnesli v uzlíčku kromě ně
Ve vaší rubrice jste uveřejnili zprávu o nedostat- jakých těch nejnutnějších propriet i velikánskou
i ku náhradních per ke kolečkům u dětských ko lásku k vlasti. Úvaha byla napsána hezkým slohem,
čárků. K této stížnosti vám sdělujeme, že náhrad dojemně, a na jejím obsahu musí být něco pravdy.
ních per je objednáno dostatečné množství. ZáZkuste jen tady v Austrálii vypravovat někomu,
t vada je však v tom, že dodávky výrobního závodu třebas o krajanu z Freemantlu - jak se dobře chová,
. TDV Mělník nejsou plynulé a do konce května jaké má úspěchy, jak dobře representuje českoslo
dodal tento závod pouze 58 % z kontrahovaného venské jméno - a posluchači v Cairns se oči pohnu
množství pro první pololetí t. r. Podle sdělení pra- tím zarosí jen proto,- že jde o krajana (zvlášť když
■ covníků odbytového oddělení TDV Mělník má být ho osobně nezná a žárlivost mu tedy nedělá v
. zpoždění dodávek náhradních per vyrovnáno do pohnutí zábrany). Vyprávějte naproti tomu o pří
konce června. Předpokládáme, že již v červenci padu krajana opačného druhu, a rázem pocítíte,
bude trh plně zásobeij. Nákupna spojeného velko jak posluchač trpí nezměrnou bolestí - snad větší,
obchodu, Praha.
než ten postižený nebo přistižený.
Svobodné: sloyo, Praha
S podobnou reakcí se konečně setkáte i u přísluš
níků jiných národů. Naší specialitou však zůstává,
Studená sprcha
co vyvolá ze všeho radost největší: když tu někdo
> Co bychom si přály? Aby se nějakým vhodným z nás udělá podraz, vyvolá veřejné pohoršení nebo
■ způsobem vyřešil problém, před nějž jsou postave- se nějak jinak neslavně proslaví a rámě bezpeč
.. ny ženy, které si chtějí koupit plavky. Číslování nosti nebo noviny takového výtečníka zařadí me
není dost spolehlivé. Málokdy se stáné, že by plav- zi Baltiky, Poláky, Němcé nebo aspoň hromadně
■ky seděly jako ulité. A koupí-li se plavky jen od- mezi ’’Novoaustralany”, aniž uvedou bližší označe
.hadem, obvykle při zkoušce doma se zjistí, že je ní původu. Když se třebas bujní chasníci ze vší
třeba je vyměnit buď za větší či menší. Potom družnosti po krajanské zábavě na ulici družně po
požadované číslo není v žádané barvě nebo kva perou a noviny referují o výtržnosti jugoslávských
litě a jsou z toho mrzutosti. Nebylo by možné zří- přistěhovalců, je v řadách československých ra
. , dít aspoň ve větších prodejnách plentu, kde by si dost nesmírná. Když policie vybere hráčské doupě,
zákaznice plavky vyzkoušela?
v němž se dá nachytat při hazardních hrách přes
•Svobodné; sloyo, Praha ně osmnáct Čížků a jeden Polák a referát mluví

svědčí obrázek v Čecho
slováku. Free Czechoslo
vak Press Ltd. (redak
tor Josef Josten) k to
mu dodává, že tato výs-'
tava ’’bude určitě v New
Yorku, Washingtonu, v
Kanadě bude nejdříve
v městě London, je pev
ně zamluvena pro čtyři
města v Japonsku a . . .
také jednáme s řadou
zemí v jižní Asii a Ev
ropě - také v Austrá
lii .. .”
Na výstavu samu , si
tedy raději počkáme. Ale
je třeba říci, že ’’Velká
výzva”' v knižní podobě
(dodá ji F.C.I. Book
Service, 4 Holland Rd.,
London W. 14 - knihku
pec Josef Josten) je so
lidním průřezem prací
mnoha karikaturistů ne
stejných kvalit a nestej-

ného vtipu.
Karikatury ’’Velké výz
vy” jsou rozděleny do
8 kapitol: Děla proti
máslu, V kleci, Sud ole
je, U bambusové opo
ny, Nět, Koexistence,
Imperialisté, Slova jsou
zbraně.
Závěr sbírky tvoří
proslavená karikatura z
Dikobrazu, v níž nezná
mý karikaturista zvěčnil
na zdánlivě proti-americkém obrázku celou ko
munistickou vládu.
K nejlepším karikatu
rám patří práce Angli
čana Cummingse, Abuova karikatura Maocetuna a jeho doktríny o
stech květech a Afrika
Jeana Leffela, která má
výstižně pošklebnou tvář
egyptského demagoga
Nassera a místo Suezu
flastr.
V jiných případech
výběr nebyl už tak šťast
ný a tak v některých pří
padech ■ dostáváme místo
karikatury a vtipu pla
kát a kázání (Lewisovo
’’NATO” a Kellyho
Kristuspán).
(Pokračování na str. 6)

o ’’polském hráčském doupěti”, je radost nemenší.
Hodně spokojenosti vyvolala i rozhlasová zpráva,
že ’’Baltik Houžvička” vydával v roli cizího diplo
mata falešné šeky a vylákal peníze.
Širší krajanská veřejnost ráda promine každé
takové provinění, jen když tím není pokáleno naše
dobré jméno. Uslyšíte pak komentáře jako: ”Je
to lump, ale pamatuje na dobré jméno 'národa.
Nakonec - je šikovný!”
Když se přece jen objeví v tisku nebo v radiu
zpráva, že Čechoslovák ten-a-ten provedl to-a-to,
zbývá vždy v zásobě útěcha' (a vysvětlení souse
dům), že on sice přijel z Československa, ale že
je vlastně spíš- Sudeťák nebo žid, že jeho matka
byla z polocikánsk'ého rodu a že.... však víte,
jak jsou ty ppměry ve střední Evropě kompliko
vané!
»
Tak jsme se taky dočkali překvapujícího prohlá
šení krajana z východní části státu, který vzývá
aktivně pána Ďurčanského, a Československo jako
takové odmítl vzít na vědomí, v němž náhle obje
vil, že jiný krajan, pocházející od Turčanského sv.
Martina, a pokřtěný, po otci jménem Michal, je
Čechoslovák, poněvadž ’’Slovák to nemčžé byť, ten
by to neurobil!”
Někteří věhlasní krajané - ať už ten přívlastek
berete jakkoli - předem uvažují,-že by mohli velmi
snadno zavinit pohanu národa a tak svou lásku k
vlasti projevují tím, že se k ní moc nehlásí. Ta
kovým způsobem se nám tu zrodil ’’švýcarský televisní odborník”, ’’holandský námořní důstojník”,
’’z-námý francouzský producent”, ’’chilský delegát”,
a jiní.
*
*
Jak dobré'mínění máme sami o sobě, poví' vám
malá historka z velkého melboumského nádraží.
Pozornost českého portýra u východu z nádražní
budovy jednoho dne upoutají tři postavy v nápad-
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Nobelova cen za literaturu byla udělena za Železnou oponu

Laureát Boris Pasternak

puštění v přeludu zás
tupů bratrských - bytostí,
nebo (jako Jesenin) lé
čí bolavou duši zamře
nou krásou ruské kraji
ny. Pasterriakův ”Dr.
Živago” není -. politický
román, jako, nebyly po
litické ’’Zápisky z mrt
vého domu”,. Z hledis
ka komunistického je' to
ovšem dílo hluboce roz
vratné, neboť tématem
je triumf lidské duše
nad obludností světa.
Nejlépe tó shrnul kri
tik newyorského časopi
su Reportér:
”Dr. Živago může a
nemusí být nazýván pro
tikomunistickou knihou.

Je to přece tak pošeti
lé připínat politickou
nálepku románu, který
chce postavit politiku jakékoli barvy - tam,
kam patří.'Jemný smysl
této knihy je v tom, že
říká', že politika nemůže
ovládnout celý náš( ži
vot, neboť v každém
člověku je vnitřní sféra,
jíž še politiká nikdy ne
dotkne.
Dr. Živago spontán
ně uvítal sovětskou re
voluci jako revoluci
správnou a nezrušitelnou, ale nemohl nijak
srůst s politickým systé
mem, který z ní vznikl.
Politika je umělé spou-

Jarmila Urbánková

Když z oken sálů, Praho, hudba mistrů vzlétne,
ztichounka provázíš ji na housličky květné. ’
Petřínská sonáta už začla druhou větu,
z Bertramky vpadnou hlásky ptačích menuetů-

Lesy zůstaly vzadu. Vlak vyjel z listnatých tunelů do volna. Pole
na svahu... bylo vodorovně proužkováno temně zelenými brázdami
brambor... Naproti poli, za křivkou zatáčejícího vlaku, temně pur
purový mrak zakrýval polovinu oblohy. Sluneční paprsky jím prorá
žely, rozrývajíce se jako loukotě kola, a odrážely se na okenních rá
mech v oslepujících záblescích.
Náhle se spustil z mraku teplý, těžký liják a zatřpytil se na slunci.
Kapky dopadaly prudce a jejich bubnování bylo v rytmu
duněním
ujíždějícího vlaku, jako kdyby déšť měl strach, že zmešká, a jako kdyby
se snažil stihnout vlak.
Doktor sotva tohle všechno postřehl, když se za okrajem pahorku
vyhoupl chrám Krista Spasitele, a za minutu poté kopule, střechy a
domy města.
’’Moskva”, řekl vraceje se do kupé.
Boris Pasternak: Doktor Živago

Román Borise Pasternaka ”Dr. Živago” dal
na sebe čekat plných 14
let. Poslední známou
prací Borise Pasternaka
byla básnická sbírka
’’Širá zem”, a ta vyšla
v roce 1945.
Boris Pasternak je je
diným žijícím členem
velkého tria revoluční
sovětské poesie, ruské
poesie daleko víč než
sovětské. Neboť co zůs
talo živého z velkého dí
la Majakovského a Jesenina? Jsou to pohledy
do duše mučeného člo
věka, který bud’ (jako
Majakovský)
hledá
vzpouru, vzrušení a od-

Na májovou notu

vrcholí skladba hnízd a světlých letorostůa slunce bere akordy na harfách mostů.

Jsi, Praho, plná jezů, hvězd a melodií,
zpívá déšť májový, déšť vůní bez stroncií,
zpívá tvůj včelí chór s bezů a meruzalek
slib časů budoucích, kdy bude konec válek,
tvůj předzpěv století, záření po životě
v touživé, zarputilé Janáčkově notě.

Boris

Pasternak

tání náhod jejímž účelem
je ukojení ctižádosti ně
kterých lidí nebo zkouš
ka určité ideologie.
Pasternak se nestará
ani o ideologii ani o
stranu ani. o státní apa
rát. Všechny tyto věci
mohou být užitečné do určité míry.
Ale co dává životu
smysl, je vytvořeno svě
domím jednotlivce, jeho
vírou v Boha, jeho po
jetím Spasitele. Intriky
a troubv kteréhokoli cí-

ných utíkáčcích a trubkách,, s miniaturními šlajz- nepřekvapí čistě řecká parta, která mastí, jak to
kami a unylými pohledy, které si štrádují pěkně místní noviny označily, ’’českou, národní hru goteza sebou a svorně naznačují, že jejich jízdenky má sa, nemluvě-o vyhlášené česko-řecké dvojici z Bristen čtvrtý za nimi. Ten se samozřejmě zapomene bane a Zlatého pobřeží, kterou prý až do nedávná
objevit. Tak prošla celá trojice bez Tisků docela v karetní posunčině. a ve fixlování nikdo nepřekonal.
hladce. Druhý den se tentýž obrázek do všech de
Z tohoto světa a podsvětí vám povím historku,
tailů opakoval a třetí den při ranním návalu prošli která- sice není. vlastenecká, ale zato je poučná,
ti borci našemu portýrovi stejným způsobem znova. informativní. Hodila by se do čítanek pod názvem
Tentýž den před polednem náš muž v modrém ”Z praxe pro praxi” aneb ’’Sociální poradce”.
zrudl zlostí. Tři známé postavy se znovu zařazují
V pozdních nočních hodinách se potkají dva kra
před jeho východem do zástupu! Taková drzost! jané. Jeden z nich, ten tělesně i duševně velmi vy
Po druhé tentýž den chtějí právě na něm opakovat čerpaný, mluví trhaně a hrozně naléhavě: ”Tys má
svůj trik! Zač ho mají?' To přece tak nemůže ne jediná spása.’ Půjč mi deset bobů. Jdu od Reka.
chat.
Párkrát jsem to polepil a šedesát funtů je fuč. Ani
Po očku napjatě sledoval, jak se pohybuje zástup štísko mi nedali a tak nemám na taxíka domů.
odcházejících lidí a před prvním z trojice - který, Kdybys tak mohl půjčit víc. Zítra se musím stě
už opět mířil ukazováčkem dozadu, že jako ten za hovat a když bytné nezaplatím, zabaví mj věci.
ním má jízdenky - vyřítil se z budky, zatarasil Dal bych ti do zástavy tyhle hodinky... Jo, a
svýifi tělem východ a rozčileně zařval: "Tickets, tady máš mou visitku, kdybys něco potřebo val...”
please!”
A právě ta visitka mne tak zaujala, že vám ji opí
Všechny tři postavy zachovaly vážné tváře a s ši v plném znění:
gestem velmožů vytasily elegantním' pohybem ze
"Advance New Australia ...”
spodních kapes jízdenky. Pravé, nefalšované, plat
né jízdenky!
PROSPECT TRANSLATION BUREAU
Ke všemu reptání ostatních cestujících, kteří ne
and
dovedli pochopit takovou služební horlivost, musel
NEW AUSTRALIAN SOCIÁL ADVISOR
si pak našinec vyslechnout ve své mateřštině po
telefon.........
známku: ” To jistě není Čížek, ten by tak nenalítl!
Tomu by dalo rozum, že když jdem’ tak brzy za Spes-king- - French, Italian, German, Bulgarian,
Macedoriian, Russian, Serbo-Croatian, Polish,
sebou ... Zítra se jede zase bez!”
*
»
Czfechoslovakian - fluently.
Přece však nejsme v té národní hrdosti docela Service could be doně, for Maltese, Greeks, Hungarians, and all Baltic Nationalities.
■důslední. Nevím, zda je to opožděný.vliv věrozvěstů
re Soluně či zda jde o podvědomý vděk za dřívější
Vážným zájemcům, kteří potřebují skutečnou od
šplhouny na Parnas nebo Olymp, ale v Austrálii
. yskytuje početná krajanská skupina, která dává bornou sociální poradu, sdělím ochotně adresu a
pŤT<.nost potomkům. Sokratovým' před lidmi vlastní telefon. Zdarma.
» krve. Vůbec pak nedovedou vysvětlit,; proč je láska
EPILOG
opětována.
Kronika
nebude
ani
zdaleka úplná. Jak by taky
V Adelaide, Brisbane, Melbourne; v Darwinu a
®šsíe£ně i v Sydney vidíte tentýž obrázek:. hlavními bylo možné popsat v několika krátkých statích
xžkzzníky řeckých karetních a jiných nočních klú- všechny nevšední události a zážitky tolika tisíců
SĚ. jsou lidi od Šumavy k Tatrám, zatím co česko- lidí neirůznějších povah a. možností, roztroušených
’S&reeEští principálové oficielních i tajných podniků po celém kontinentě? Uvedu jen namátkou několik
námětů k historkám, které se ďo kroniky nevešly:
JfeStejzfeo druhu staví na Řecích.
Nerudovské vyprávění ”Jak pan Vonásek v puk
«tg. ’Nájemná spolupráce se prohloubila do té míry,
|E|fe třebas darwinští Čížci se plně ' asimilovali a lině zemské o poslední oblečení. přišel” by- mohlo
řrftigo ... nebo pajkju ..,, že v Melbourne vyvolat víc rozruchu, než se podařilo vyvolat té

saře si někdy mohou
hrát na osud a na prav
du. Ale pravdu lze na
lézt jen uvnitř člověka”.
Boris Pasternak je pří
liš stár (narozen 10. února 1890 v Moskvě) a
příliš moudrý, aby se
staral o zaslouženou,
ale vyloženě netaktní a
nevkusnou reklamou, ja
kou mu dnes robí západ
ní novináři, shánějící
sensace.
Jeho ' posice je deli
kátní. Prozatím ' se na
Západě ozvalo málo hla
sů, které by dokazovaly,
že si lidé uvědomují,

jakou cenu má hlas bás
níka, znějící z moskev
ské enklávy svobodného
ducha. Jedna z výjimek:
”My na Západě jsme
si zvykli slyšet každou
hodinu zpěv chvály lid
ského ducha, svobody,
Boha. Tyto hodnoty by
ly zakázány na Výcho
dě a znesvěceny na Zá
padě. To, že právě tyto
hodnoty byly vyzdviže
ny osamělým básníkem
v Sovětském svazu, by
nás mělo donutit, aby
chom cítili velkou po
koru a velký závazek.
(Pokračování na str.’6)

nezkušené černé duši v klidném městečku sever
ního Queenslandu.
Balada ”O dvaceti whiskách vypitých” by lkala
nad heroickým rekordním výkonem v rekordním
čase a nad pohřbem v Sjmney bez rekordů.
Sportovní zdatnost bychom mohli snadno proka
zovat na šplhavci, který se proslavil na věčné časy
důkazem, že po více než- sto let udržovaná pověst
o nezdolatelnostj jedné zé zdí věznice v Pentridge
je jen pověstí. Uvědomíme-li si kvalitu všech jeho
předchůdců, kteří při podobných pokusech ztros
kotali, objeví se teprve velikost našeho krajana
v míře, jakou si zaslouží.
Starý Shakespeare by si určitě zavýskl, kdyby
dostal dramatický materiál o všech okolnostech ukousnutého krajanského nosu -as tím spojených
komplikacích československých.
Obchodní svět by mohlo zajímat povídání o zá- /
hadách organisace Rock-’n’roll závodů, o "řádném
občanském zisku” a o tom, jak může někdy příliš
velká, i když bezplatná, .reklama škodit. Nádavkem
by se sdělila historie zániku krajanského fotopodniku jednoho horkého letního dne na nábřeží u
Svaté Kildy (stručné vysvětlení majitele rozdupa
ného aparátu: ”Oni asi nebyli oddáni”).
Úřadům bychom mohli nabídnout živý důkaz o
tom, jak nesprávná je propaganda ' Austrálie za
mořem. Krajan, který se na palubě lodi ve Stře
dozemním- moři tak strašně rozplakal, když ho ně
kdo nesvědomitě polekal zprávou, že třebas na něm
budou v Austrálii chtít, aby opravdu pracoval,
který byl v Suezu z lodi vysazen, ale po čase se
přece jen odvážil cestu dokončit, by jistě dosvěd
čil, jak špatné to byly informace, jak bláhové byly
jeho obavy.
O naší vynalézavosti, pionýrství a nových smě
rech ve stavitelství by vás přesvědčilo vyprávění
o Kopeltaunu plném homotelů, který očekává svou
dobu a svou slávu na australském severovýchodě.
Ponuré vyprávění našeho hlídače majáku o zá
hadných ponorkách a jiných strašidlech Jižních
moří by byl trhák jak pro Rodokapsy blahé pa
měti, tak pro List paní a dívek. Jen každé trošku
jinak naladit.
Závěrem: snažil jsem se podat čtenářům důkaz
o' tom, jak lze na cizí účet lacino zaplňoýat strán
ky. novin.
Konec.
. .x

1

-6.

HLAS DOMOVA

JAK SE ŽIJE V ČSR II.
; (Pokračování se str. 3)
republice bylo v zetně■ dělství zhruba 230.000
. osob v stálém služebním
, poměru, - 67.000 deputátníků, 57.000 nádení
ků, 86.000 nájemních
sil a 88.000 sezónních
dělníků - celkem tedy
více než půl miliónů
osob, jejichž sociální a
životní úroveň nebyla
valná. Tato vrstva země
dělského obyvatelstva
byla ovšem likvidována
částečně již během vál
ky ’’nasazením” do prů
myslu (mnozí se už ne
vrátili na venkov), ze
ziíačne části pak ihned
po válce v rámci osídlo
vaní ■ akce, kdy vesnic
kým bezzemkům byly
■ přiděleny bývalé němec-

ké usedlosti v pohraničí.
Došlo také k hromadné
mu pracovnímu útěku z
vesnic do , měst. Všech
ny tyto okolnosti zname
nají podstatnou změnu
proti poměrům první
republiky.
V jednotných země
dělských, družstvech by
lo v roce 1956 395.251
členů, kteří do družstev'
vnesli 240:660 samostat
ných hospodářství. Počítáme-li, že v průměru
s každým hospodářstvím
vstoupilo do JZD jeden
a půl člena, znamená to,
že z bývalých vlastníků
půdy přešlo do JZD asi
360.000 pracovníků, a
že jen kolem 30.000 bý
valých vesnických bezzemků našlo obživu v

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

kolchozech. Je tedy jas
né, že kolektivisace zřej
mě nebyla a není lékem
pro řešení. sociálního
problému vesnice; po
starala se zatím jen o 6
procent těch, kdo sociál
ní problém představova
li, zatím co zbývajících
94 procent bylo nuceno
řešit svůj život jinak.'

<

Pokud jde o ostatní
vrstvy obyvatelstva - o
řemeslníky, živnostníky,
podnikatele atd. - jsou
tyto vrstvy rovněž zá
měrně hospodářsky ’’zat
lačovány a likvidovány”
a jejich dnešní životní
úroveň vůbec nesnese
srovnání s předváleč
nou. Většina těchto li-

dovoluje si Vás pozvati na.

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 15. listopadu 1958 v 8 hod. večer

v St. Michael Halt Brougham St., Nth. Melbourne
hudba — tanec — pestrá vložka — občerstvení — likérová licence
Rozdávání dárků za účasti Mikuláše

Dárky se přijímají 1 hodinu před začátkem nebo na adrese:
26 Moore St., Sth. Yarra, tel. BM 5618 (Vozábal). Tamtéž reservování stolů.
SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58 a 59
zastávka č. 19.

dí dnes patří do katego- ,
VELKÁ
rie nekyalifikovaných
dělníků a malých úřed (Pokračování se str. 4)
níků nejrůznějších obo
Z hlasů, o výstavě ša
rů.
tně (podle londýnského
Čechoslováka z. 24. říj
na) ■
Boris Pasternak
’’Politická karikatura
musí mít úder. Nikoho
(Pokračování
se
str.
5)
znovu
dokázal,
jako
ji

PRESENT-PARCELS SERVICE
S jeho knihou by mělo ní před ním, a nepochyb nepřekvapí, že jsem se
33, William Str., MELBOURNE
být nakládáno odpověd ně dokáží jiní po něm, cítil groggy, když jsem
ně a diskrétně, jak to že člověk dokáže zničit dostal do očí stovky
Telefon MB 2040 a MB 3094
Pasternak potřebuje a jen člověka, nikoli jeho ran ... Velká výzva je
Dnes, víc než jindy!
zasluhuje ...”
duši. Nikoli daleko od případnou odpovědí na
Nobelova cena, udě třeštícího davu, ale u- poznámku maďarského
budou Vám Vaši milí vděčni za náš balíček |
lená
letos Pasternakovi prostřed stád robotů je ministra Marosána, že
s vysocehodnotným švédským zbožím.
,
za
”
Dr.
Živaga”, je stej stále možno, aby člověk, vtipů a satiry je možno
Máme specielní balíčky podléhající nízkému clu.,
ně jen pozdním uznáním který si váží sebe Samé používat Oproti nepřátel
Ceník na požádání.
,
čtyřiceti let boje za ho, pil silné víno svobo ským a reakčním názo
spravedlivý a důstojný dy v důstojné samotě. rům, ale že jsou nepří
lidský život. Pasternak
jun pustné proti socialismu
...” (Daily Mail).
’’Lord Boothby, pre
—
Na
vzpomínkovém
ve

. Rada Evropského po — Předseda výkonného čeru odbočky čs. důstoj
sident
výstavy, řekl, že
radního sboru ve . Štras výboru Křesťansko - de níků v Chicagu měl gen.
je nevyhnutelné, aby
burku schválila britský mokratické unie Střední J. Hasal přednášku o his
ríávrh na uspořádání Evropy drř. Adolf Pro torii čs. legií za I. světo
’’Světového roku uprchlí cházka promluvil na os vé války.
Lettricha, P. Korbela, W.
ků” k získání prostředků mém sjezdu. Křesťansko — Čs. národní rada ame
Schmolky a A. Rozehna
,na pomoc v jejich pro- demokratické unie Zá rická a čs. krajanský tisk
la.
■
•'
.. spěch. Vysoký komisař padního Německa v Kie organisují rozsáhlou ak
— V Melbourne zemřel
pro věci uprchlíků při lu.
ci, aby byly vydány v
ve věku 70 let čs. cesto
. OSV dr. Lindt sdělil, že — V budově Slovenského USA známky s T. G. Ma
vatel a spisovatel. Josef
je .v Evropě dosud 160.000 Sokola v New Yorku bol sarykem v sérii ..’’Cham
L. Erben. Před válkou
uprchlíků, z toho 40.00C/ založený Klub priatělov pion of Liberty”.
byly vydány jeho knihy
' v táborech.
demokratických Slovákov — Při oslavě 40. výročí
”V zemi objevitelů, do
• —V. Vostřez začal vydá v USA. Schodzu otvoril ČSR v New Yorku ode
byvatelů a diktátorů”,
vat v Kanadě list ’’Bráz P. Dobiš a program klu vzdala Čs národní rada
’’Poříčím . Orinok a”,
da” (buletin Čs. republi bu rozviedol dr. J. Lett- americká největší ame
’’Návštěvou u protinož
kánské strany a demokra rich.
rické novinářské organiců” a ”V údolí Amazon
tického konservativního — Mezinárodní selská u- saci
’’Overseas Press
ity”. Ze svých cest záso
exilu)
Club
”
na
slavnostním
nie
uspořádala
v
Bruselu
i
bil Náorstkovo i jiná čs.
8. a 9. října fórum ”O banketu ’’Cenu Jana Ma
musea množstvím sbírek.
Kontinentální jídla
nové zemědělské politice saryka”. .
Poslední -.léta žil velmi
komunistů, a jejích důs — RSČ ve Washingtonu
skromně (viz úspěšná
TATRA HILLS
ledcích jiro svobodný vydala k 28. říjnu sou
výzva v HD, č. 22, roč.
Expresso - Restaurace svět.”
bor článků, citátů, veršů
57 k poskytnutí ubytová
395 Chapel St.,
a
pokynů
k
oslavám
stát

— Ve věku 60 let zemřel
ní), ale přesto vždy ráz
STH. YARRÁ, Vic. při filmování v Mnicho ního svátkju. Má 108 cykně ■ odmítal nabídky k
stran.,
návratu domů, pokud ne
Otevřeno od 10 h. do- vě Karel : Skroup. člen lostilovaných
V novém sídlišti ve
bude Československo svo
pol. do 1. hod, noční. Volkstheatru ve Vídni, —
pírý potomek skladatele Stevenage v Anglii bylo
bodné.
Č/NvF/NH/HD
Pod vedením
umístěno
sousoší
čs.
so

'hymny j ”Kde domov
. dr. Karla Havlíka můj”.
chaře F. Bělského, -zná-

SWEDISH

KRÁTCE Z EXILU

|

AŤ CESTUJETE KAMKOLI

<

LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
S
VE VIKTORII * DO OSTATNÍCH STÁTŮ AUSTRÁLIE * DO ZÁMOŘÍ *<
\naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobytá

>

Sodthern Airlines Travel Services Pty. Ltd.
138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
Telefon MF 8823 — MF 8824 MF 8825
I Zavádíme cestování na
Ochotně sdělíme jakékoli, informace o cestách I deposit. Irformujte se.
Vyřízení každého příkazu věnujeme zvláštní pozornost

VÝZVA
byla namířena proti ko- ■
munismu, neboť zde
spočívá velký boj naše
ho věku .. . Divák není
sto vše ztrávit při jedné
návštěvě...” (Manches
ter Quardian).
”Je zajímavé pozoro
vat, že čím blíže Želez
né oponě, tím útočnější,
se karikatury stávají. . .
Zde ve Velké Britanii
si můžeme dopřát - v
poměrném bezpečí naše
ho ostrova - být více
dobromyslní...” (World’s
Press News).
’’Toto je výstava, kde
jsou všechny údery do
voleny . .. protianglické,
protiamerické, protiruské .. .” (News Chronic
le).
”Po studiu několika
set exponátů se ani tak
nezostří smysl pro hu
mor, jako nechuť a ne
návist ...” (Times).
Ne že by Times kdy
smysl pro humor proje
vily, ale byly-li vystave
ny takové reklamní baráži po tak dlouhou do
bu, jako pisatel těchto
řádků, nemůže jim je
jich nechuť nikdo mít
za zlé. Je to škoda. Vel
ká výzva je solidním, po
litickým činem. Nevybuchl
třásl se Kreml, ale rek
lamní kutálka řinčela,
jako kdyby přijel cirkus
Kludský.
vm

český švec
/

v

JIRI ŠVEC
SE D E Ž í KOPYTA
nejen z věrnosti ke svému jména, ale i k povolání!
Přesvědčte se!
Továrna na obuv zn. ” M O R A V I A ”
Rychlosprávkárna . obuvi
99 Rupert St.,
228 Bourl?e St,
COLLINGWOOD, VIC. Telefon JA 1893 MELBOURNE - CITY
Telefon MF 1689.

3. 11.1958

PHONE:

HLAS DOMOVA

fíoplsy redakci :

FA 53Ó6

Vnitřní Dekorace
Zařizování Obchodů
__________

Malování

O'BRIENS LANE.
EAST SYDNEY

K. V. HYRSAl

a
SWISS TRAINED WATCHMAKERS

Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str
iWynyard Stn-, Sydney
Sydney
Tel. BX 7543 s
Tel.
BL 3970
—- ------------------------ 5-------------- Centrál Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
|ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník

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

Elizabeth Shoes
1 Kings Cross Rd., Kings Cross, NSW ., - FA 8054
219 King St., Newton St., NSW., tel. LA 3963
211 B, Elizabeth St., T & G Buílding, SYDNEY CITY - telefon BM 3038

* 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 Reitjnaierovi

ZAPIŠ MIMO KRONIKU
— Při čtení vaší ’’Kroniky” v čísle z 6. října (str.
5., stať ’’Moře je náš osud”, p. r.), jsem si při
pomněl dopis z Austrálie, který dostal před ne
dávném jeden z mých známých. Jeho přítel mu v
dopise podrobně odůvodňoval, proč si zažádal o
změnu svého českého jména za anglické. Bez anglic
ky znějícího jména by prý byl v Austrálii nemožný.
Bylo mj ťo trochu divné, ale přece jen jsem začal
tomu tvrzení věřit. Řekl jsem si, že je možné, že
tam u vás je prostředí daleko nesnášenlivější k
cizincům, než jinde na světě. Pak jsem si však
povšiml zpáteční adresy na obálce zmíněného do
pisu, v níž bylo: Koscziusko Street, a řekl jsem
si, že pan Koscziusko nemohl být v té Austrálii
tak nemožný, když po něm pojmenovali ulici...
Zde jsou mezi námi taky horlivci, kteří se chtějí
přizpůsobit tak rychle a tak násilně, až jsou sku
tečným Američanům směšní. Nevím, -zda je to
vlastnost typicky česká, to přizpůsobení ’ za . kaž
dou, cenu, ale směšné to je. Už jsem se několikrát
dobře pobavil, když jsem takovým horlivým kra
janům četl úryvky z Mikeschovy knihy ”How To
Be an Allien” Doporučujte ji taky tam u vás.
J. S., San Francisco
— Některé lidi jsem bezpečně poznala, např.........
Některým poznámkám a narážkám (v ’’Zápisu do
kroniky”, p. r.) pořádně nerozumím. I jiní čte
náři by asi uvítali bližší označení těch, o nichž
se v kronice píše... Už vím taky o jedné rodinné
hádce, kterou kronika způsobila.
M. K. Brisbane
POZDRAVY Z CHICAGA
— Čtenáře ’’Hlasu domova” srdečně zdraví J. Jos
ten, Anna Hřebíková, dr. A. Hřebík, Pat Jostenová, W. Kauímann.

OSLAVY

28.

ŘÍJNA

V SYDNEY:
— Společná oslava Čs. národního sdružení a Sokola,
která se konala 25. října v Community Centre v
Broadway, byla velmi důstojná a bylo jí přítomno
přes 250 osob Zvukový pás vzpomínek na domov,
lidových písní a promítání barevných obrazů z
298 Victoria Rd., KINGS CROSS, SYDNEY Československa udělaly dobrou náladu, Sydneyská
sokolská jednota pří té příležitosti slavnostně roz
vinula svůj prapor - první prapor čs. organisací
telefon FA8480
v Austrálij vůbec. Žáci Sokola znázornili na scéně
život v letním táboře a dorostenci a členové před
zasílá stále balíčky do ČSR nejvýhodněji
vedli ukázky cvičení na nářadí (poněkud slabší
úrovně). Krojovaná skupina členů Sdružení zatan
V uvedených cenách jsou již započteny
čila velmi pěkně Českou besedu.
,
L. B.
všechny poplatky:

lkg zel. kávy
36/lkg praž, kávy
43/49/lkg čaje
27/lkg kakaa
4/lOOgr čokolády
1 kus žvýkací gumy -/10
14/.
lkg medu
13/lkg hrozinek
62/lkg mandlí
1 plech. /400 . gr./
5/konden mléka

750gr vepř, sáídla 14/800g plech, špeku
27/425g plech, hov. masa 10/38/907g plech šunky
90g plechovka husích
15/jater
lkg uher, salámu
43/5g plech, sardinek 4/až 6/10 kusů cigaret
2/kašmírový šáteček 64/nylonky
18/9

V MELBOURNE:

Na oslavě, pořádané společně čs. demokratickými
organisacemi v sále konservatoře, bylo asi 200
krajanů a zástupci jinonárodních skupin. Po anglic
kém projevu dr. I. Schwetze a slovenském projevu
J. Violy se konala slavnostní akademie, při níž
účinkovali: Dubová, Foukalová, Tancibudková, Tů
mová, Čapek ml., Gruenberger a skupina členů
Českého ochotnického divadla, - Rozhlasová sta
nice _ 3KZ uvedla k oslavě čs. národního svátku'
28. října pásmo české hudby.
Desinfekce balíčků
PACIRIC
FUMIGATING CO.
113, Susséx St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

Máte - li zájem o jiné druhy zboží, napište nám.

Obratem odpovíme.

NĚKDO BY SE S VÁ
MI RAD SEZNÁMIL!

Seznámíme Vás dopi
sem b příslušníkem
opačného pohlaví.
?ište na:
MILTON’S Dpt. K 40,
Box 2871, G.P.O. Syd

ney a udejte všechny
podrobnosti. Odpovíme
Vaší řečí. Pošleme
ZDARMA

a nezávazně brožurku
v obyčejné zalepené
obálce.

Kontín. a australská
jídla
BOHEMIA
RESTAURANT

majitel L. T o t h
11 Kings Cross Rd.
KINGS CROSS, NSW.

FA 1387

Bez příplatku dodáváme až do domu
— VÍNO — LIKÉRY —
— JUGOSLÁVSKOU A MORAVSKOU SLIVOVICI — PIVO —
dovezené z Evropy
jakož i všechny druhy vyrobené v Austrálii

Přesvědčte se osobně!

■

Navštivte

GOULBURN WINE & SPIRIT CO.
Air Forcé House

roh CASTLEREAGH- a GOULBURN ST., SYDNEY
Telefon MA 5832, po prodejní době: FY 6361 nebo LA 7138
Otevřeno detmě od 9 hod. ráno do 6 hod. večer
v sobotu od 9 hod. ráno do 1 hod. odp._
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Americký občan Bohuš Beneš
1. září t. r. uveřejnil americký týdeník Time v
rubrice ’’Lidé” malý sloupeček, který důkladně roxčeřil hladinu československého exilu. Sloupeček
zněl:
Deset let poté, co Edvard Beneš smutně předal
Československo komunistické vládě, stal se jeho sy
novec, Bohuš Beneš, americkým občanem. Od roku
1942 do roku 1948 byl Bohuš Beneš, českosloven
ským generálním konsulem v San Franciscu, nyní
je soukromým lektorem politických věd. Co se tý
kalo významu jeho přísahy věrnosti Spojeným stá
tům byl (Bohuš Beneš - p. r.) chladně výmluvný:
’’(Tato přísaha - p. r.) znamená, že jsem se vzdal
naděje, že moje vlast bude kdy osvobozena”.
Našlo se v našem exilu mnoho lidí, kteří po
chybovali o přesnosti reportérů amerického tý
deníku. Našli se i ti, kdo využívali příbuzenského
poměru Bohuše Beneše k zemřelému presidentovi
k pomluvám, jejichž tenor je nasnadě. Time ze
6. října t. r. udělal konec dohadům i pomluvám.
V ’’Dopisech redakci” píše čtenář Bohuš Beneš:
Co se týče toho, že jsem přijal americké občan
ství: ujišťuji vás, že jsem nikdy neřekl: ’’Tato
přísaha - p. r.) znamená, že jsem se vzdal naděje,
že Československo bude kdy osvobozeno”.
Moje prohlášení znělo takto: ’’Stávám se ame
rickým občanem proto, že má země, díky neúčinné
politice ’’zadržení” komunismu, nebude třeba osvo
bozena za mého života.
Jako člen optimistické rodiny jsem také vysvět
lil, že moje víra v sílu demokracie nutí mne před
pokládat, že komunism bude nevyhnutelně pora
žen - až se demokracie stane dynamičtější, duchov
nější a méně materialistickou.”
ČESKÉ OCHOTNICKÉ ' F. Vozábal (Barnabáš),
nrvATYrn
Closová (jeho dcera),

DIVADLO

V MELBOURNE

sehrálo s úspěchem 1.
listopadu veselohru V. K.
Klicpery ’’Divotvorný klobouk”, v níř účinkovali:

Havlát a Jelínek (studenti), F. Popovský (Koliáš),
Třemi (písničkář), Bačák
(myslivec), Vosátka
(sklepník), Hruška (šumař) aj.
Režii měla J. Tůmová,

Zájemci o koupi domu neb pozemku
obraťte se na firmu
R. W. HAUGHTON & S O N
Estate Agents, Members Reál Estate &
Stock Institute
86 MOUNT ST., HEIDELBERG, VIC.
(naproti železniční stanici)
Telefon JL 1034

Domy a pozemky na prodej v předměstích
Heidelberg, Eaglemont, Ivanhoe, Rosanna,
Macleod, Watsonía
Poradíme a pomůžeme získat hypotekární úvěr
Český tlumočník k disposici každou sobotu

dopoledne po předběžném ujednání

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Ranges,
30 mil od Melboume, strávíte v

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
Kontinentální a australské
ŘEZNICTVÍ A VELKOUZENÁŘSTVÍ

PILSNER
92, Glenhuntly Rd., ELSTERNWICK, VIC.
(elektrikou č. 4, zastávka 43)
Tel. LF 4365, po prod, době UM 295S
Dodávky do domu
EMIL FUČÍK (dříve Lyons Smallgoods)
_Nejchutnější jídla v
Melbourne

Specialista nervových
• chorob

REACHOVA
Dr. J. MACKIEWICZ
RESTAURACE
ordinuje nyní jen
103 Commercial Rd.,

Sth. Yarra - tel. BM 5724
Večeře denně
v neděli též obědy

25 Balston St.,
ST. KILDA, Vic
Telefon LB 4083

ř

HLAS DOMOVA

.

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Řídí Karel Janovský, Mnichov

Překvapení v Drážďanech
ČSR - VÝCHODNÍ NĚMECKO V LEHKÉ ATLETICE
MUŽI 100:112 BODU, ŽENY 40:66 BODŮ
- Právě tak, jako dovedli českoslovenští lehkoatle íičtí representanti v posledním mezistátním utkání
v Budapešti s Maďary příjemně překvapit, v Drážďanech (ve dnech 11. - 12. října} naprosto zkla
mali. Prohráli, co se vůbec prohrát dalo, a podlehlí soupeři, nad kterým ještě před rokem doma ^ví
tězili rozdílem 28 bodů, O porážku čs. atletů se zasloužili kromě několika representantů, kteří ne
dovedli bojovat, také neschopní funkcionáři čs. lehké atletiky. Vždyť ČSR mohla vyhrát na příklad
naprosto suverénně obě sprinterské discipliny 100 i 200 m. Mandlík, který je ve skvělé formě, měl
■být postaven i k běhu na 100 m, kde by jistě neměl soupeře a dosáhl by i na sebehprší dráze dráž
ďanského stadionu času nejméně o 2 desetiny vte řiny lepšího než; vítěz Němec Riede. Výsledek oVlivnila také neúčast několika dalších atletů, např. manželů Mertových, Karla Merty, který, je v. pos
lední době v hodu diskem ve výborné formě, i jeho manželky Bedřišky, která mohla být i tentokráte
platnou posilou čs. družstva. Zatím co čs. družstvo žen potřebovalo pro tak těžké utkání každou po
silu, odcestovala krátce předtím nejlepší evropská oštěpářka Dana Zátopková se svým manželem
Emilem na přednáškové turné po Číně a Severní Koreji. Družstvo žen pak odjíždělo do Drážďan s ně
kolika náhradnicemi.
hlín., 4. Pavelka (ČSR) 14,31,8 min. 10.000 m: 1.
Technické výsledky mužů:
Janke (VN) 29:53,4 min., 2. Hoenicke (VN) 30:04,4

100 m: 1.' Riede, V. Německo, 10,9 vt., 2. Janeček
(ČSR) 10,9 vt., 4. Šteso 11,1 vt. 200 m: 1. Mandlík
21,0 vt., 2. Janeček 21,4 vt. 400 m: 1. Kliement, V.
N.’, 47,2 vt., 2. Jirásek (ČSR) 47,5 Vt., 3. Trousil
(ČSR) 48,0 vt. SOO m: 1. Valentin (VN) 1:51,0 min.,
2. Hanka (ČSR) 1:52,3 min., 3. Salinger (ČSR) 1:52,5
min. 1.500 m: 1. Hermann (VN) 3:45,0 min., 2. Va
lentin (VN) 3:45,0 min., 3. Jungwirth (ČSR) 3:45,1
min., 4. Hellmich (ČSR) 4:21,8 min. 5.000 m: 1.
Hermann (VN) 14,18,4 min.,'2.'Jurek! (ČSR) 14,21,0

KOPÁNA
ČSR - Bulharsko 0:1 (0:1)
Na ostravském stadiónu nastoupili v neděli 12.
října čs. fotbalisté k přátelskému mezistánímu ut
kání s Bulhary, které mělo být jejich poslední vetší

min., 3. Tomis' (ČSR) 30:12,6 min., 4, Česel (ČSR)
32:00,0 min.110 m přek.: 1. Veselský (ČSR) 14,4 vt.,
4. BeČvařovský (ČSR) 15,1 vt. 400 m přek.: 1. Ďiettner (VN) 53,5 vt., 2. Fischer (VN) 54,2 vt, 3 Borsuk (ČSR) 54,3 vt., 4. Springinsfeld (ČSR.) 55,0 ví.
3.000 m přek.: 1. Doerong (VN) 8:50,8 mih., 2. Buehl
(VN) 8:52,8 min., 3. Brlica (ČSR) 9:10,2 min., 4.
Zhánél (ČSR) 9:15,0 min. .4 x 100 m: 1. ČSR (Ja
neček, Mikluščák, Mandlík, Kynos) 41,0 vt.;. .2. V.
Německo 41,5- vt. 4 x 400 m: 1. Východní Německo
3:12,2 min, 2. ČSR 3:18,0 min. Výška:. 1.' Elbogen
(ČSR) 201 cm., 2. Lánský (ČSR) 201 cih.' Dálka:
l. Auga.(VN) 744 cm, 2. Molnár (ČSR) 729 cm,
4. Netopilík (ČSR) 714 cm. Tyč: .1. Preussger (VN)
445 cm, 2. Tomášek (ČSR) 420-cm', 4. Krejcar 410
cm. Trojskok: 1. Řehák (ČSR) 15,37 m, 2. Křupala
(ČSR) 15,01 m. Disk: 1. čihák (ČSR) 52,20 m, 3.
Valent (ČSR) 50,43 m. Oštěp: 1. Frost (VN) 76,75
m, 3. Perek (ČSR) 70,24' m, 4. Dušátko (ČSR)
66,34 m. Kladivo: 1. Málek'(ČSR) 61,55 m, 3 Mu
žíček (ČSR) 59,98 m. Koule: 1. Škobla (ČSR) 17,63
m, 2. Plíhal (ČSR) 16,32. m.
.

přípravou na důležité utkání s Itálií vJanově, kde
půjde 14. prosince o získání Mezinárodního poháru
Dr. Geroe, Tato ’’generální zkouška” dopadla však
pro čs. fotbalové representanty velmi špatně a záslu
hu na této porážce má opět hlavně útočná pětice,
Ženy:
ve které tentokráte byli další tři noví hráči: Pospí
chal na pravém a Koiš na levém křídle a .ve středu
Z deseti ženských disciplin zvítězila- pouze Kulútoku Kadraba z Kladna. Ale ani tyto nové posily havá-Muelle-rová na 800 m, které zaběhla za 2:13,2
spolu se zkušeným Molnárem s Scherérem. si ne min, druhá byla Šafránková (ČSR), ostatních .9
uměli poradit s bulharskou obranou. Hráli sice dobře soutěží vyhrály Němky.
v poli, jejich hra byla líbivá, avšak končila větši
nou" v trestném území soupeře bez střelby. Nedoká
zali to, co předvedli čs. representanti na mistrovství
světa v utkání s Argentinou a Západním Německem.
Zdá se, že výměna ’’švédských” representantů způ — Na dorosteneckém mistrovství republiky v Praze
sobila krisi v československé kopané, ( ve třech na Strahově vytvořil representant Brejcha nový tyč
mezistátních zápasech bylo vystřídáno 21 hráčů). V kový rekord výkonem 432 cm (zlepšil svůj vlastní
utkání' s Bulharskem Ostravě podali slabší výkon rekord o 1 cm.).i čs. ■ zadáci; velmi nejistý byl pravý: obránce Šaf — V Kutné. Hoře na tak zvané ’’Velké ceně kladiváránek a neuspokojil ani bratislavský střední zálož řů”, zlepšil Málek z Prahy výkonem 62,37 m dosa
vadní Muž čkův čs. rekord v hodu kladivem (dosud
ník Tichý.
čŠR: Stacho, - Šafránek, Novák, - Bubemík, Tichý, Mužíček 61,92 m).
Masopust, - Pospíchal, Scherer, Kadraba, Molnár, — Na zakončení lehkoatletické sezóny se běžel v Ko. šicích tradiční už 28 maratónský závod, kterého se
Koiš.
Bulharsko: Naidenov, - Rakarov, Dimitrov, - Božkov, zúčastnilo '~1 závodníků 9 států.
Vítězem se stal 28 letý Čechoslovák Dr. Pavel
Manolov, Kovalev, - Milanov, Dimitrij, Panajotov,
Kantorek, který zaběhl trať 42,195 km za 2:29,37,2
Kolev, Dijev.
Utkání řídil velmi dobře Rakušan Grill. Návštěva hod. Druhý byl známý východoněmecký maratónec
30.000 diváků. Jedinou branku zápasu dal ve 23. Beckert, třetí Fin Kottila. V soutěži družstev zví
minutě po náhlém útoku bulharské i pravé strany tězilo Východní Německo před ČSR.
pravý křídelní útočník Milanov, který dorazil míč,, — V zápase mužstev mladších 23 let v Norwichu
porazila Anglie Československo 3:0.
odražený od tyče do Stachovy branky.:
Také utkání B mužstev vyhráli v Sofii Bulhaři 2:1. — Velkou pardubickou vyhrál letos ' sovětský kůň
Epigraf.
AC SPARTA - SK SLAVIE
— Slavia Praha zvítězila v: Holandsku nad BlauWit 7:2 a nad mužstvem Haagu, 2:0.- V Anglii-pro
staří internacionálové 4:1
se Stinderlandem T:3 a hrála nerozhodně 2:2
..V rámci oslav 65 let ler), Toman. Kopecký, hrála
a 2:2 s Grimsbv Town (brankář Dolejší
trvání Slavie Praha bylo Puč, (Šimfinek), šimo- sdalBurnley
branku z výkopu. Podobná branka byla v Anglii ■
sehráno v sobotu 18. říj nek (Vytlačil).
naposled zaznamenána v roce 1900!
na na nynějším hřišti
— Na varšavském stadiónu "Desetiletí” došlo kmeAC
Sparta:
Hochman,
’’Dynama” ve Vršovicích
(Němec),
Štumf, ■ Čtyř- zistátnímu lehkoatletickému utkání Západního Ně
utkání starých interna oký,
- Košťálek, (Sedlá mecka s Polskem, ve kterém šlo. o letošní evropské
cionálů AC Sparty a SK
prvenství. Utkání skončilo po zaiímavých bojích
Slavie, které skončilo ček), Bouček, Ludl, Ma nerozhodně
110:110 b.
delon),
Hruška,
Říha,
vítězstvím červenobílých
—
Po
sedmém
kole 1. čs. ligy je v čele tabulky Ru
Silný,
Nejedlý,
Podrazil.
4:1.
,
hvězda Bratislava s 11 body nřed Slavií Praha
Mužstva hrála v sesta Branky dali za Slavii: da
Vacek, Toman, šimonek, a Prešovem; oba mají po 10 bodech.
vách: Slavie Praha:
Mistr ligy ~ Dukla Praha zvítězil v přátelském
Plánička (Bokšaj), - Že- a Kopecký, za AC Spar —
utkání
nad předním belgickým mužstvem La Gantu
Říha.
Poločas
byl
0:0,
níšek, (Krčil), Černý, toise v Gentu, (který nebyl- již v posledních 15 zá
Vodička (Průcha), Čam- Slavie pak vedla 4:0,
pasech poražen), vysoko 5:1 (2:1).7 Pražané podalibal, (Vacek), Krčil, (JezUtkání mělo vysokou velmi dobrý výkon.
bera-), - Junek, dr. Cvet- technickou úroveň.
— Slovan. -Bratislava, -prohrál- -v Budapešti s maďař-

Ve zkratce

. Františka Ostrého (Záp. Austr.?), Josefa Mášu
; z okresu Nové Město n. M., Milana Ješinu (zpr.
■ od příbuzných), Jiřího Košťálá (dopis v red.),
■!Lad. Oravce z Bratisl,
(dopis v red.), Pavla
’■Divíška .(posli zn. adresa Perth) a Jaroslava Ma.¡cáka (dř. St. Kilda) vzkaz přítele z Belgie.
j Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
še ná ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
hesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
Sdělte jejich adresu.
HDi---------—— --------------- :— ---------------------- --------------■----- '

. .......

L ist ar na

' Malý oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/tučnou 1/6.

j PŘIJMEME na stálou
ipráci ve výrobě .drátě
ných výrobků ženatého
muže. Přesčas 2 . krát
týdně po 4 hod. Tel.
(Melo.) FJ 9035 - Braver.ec.
■■■ ■■
PŘIJMU dvě spolehlivé,
pomocnice a jednu pro-,
davačku pro novou cuk
rárnu . vT Heidelbergu.
Stáří nerozhoduje. Dále
přijmu do učení slušného
hocha nebo .děvče. Infor
mace: B. Culka, 7 Cham
bers St., East Brunswick,
Vic.

K. V. Cleveland: Díky za
adresy. - Ahon. Chicago:
Díky za výstřižky. - J. š.
Sydney: Dopis odeslán do
N. Yorku. Odpověď vy
žádána přímo na Vaši,
adresu. - B. K. Toronto:
Díky za inf. -a yýstř. - F..
H. G. Forest: Noviny uví
táme. DP. upozorněna.
M. K.'. Brisbane:’Díky za’
informace, i když je ne
lze publikovat. - F. J.
Moreland:. Díky za adre
sy.
HD
Děkujeme
za včasné vyrovnání

předplatného.

Přovádíme veškeré práce optické
přesně, rychle. a za lemé ceny

6. poschodí

49 Elizabeth St.,
(roh Flinders Lané)

Melbourne - City

HRPA

Telefon MB 4207
í

Přijímáme objed-

Optical Service návky také peštou

ským Fereňcvarosem vysoko 1:4.
'
—'V: Cardifu- zvítězili fotbalisté Skotska nad repre
sentanty Walesu. 3:0.
...
— Házenkáři ’Dukly Praha' vyhráli v dánském městě
Koldingu mezinárodní' turnaj’v házené' o sedmi hrá
čích, ' když ve finale porazili dánského. mistra KIF
Helsingboerg 25:20 (13:10).
— V Přerově se jel 9. ročník rychlostního terénního
závodu motocyklů, nazvaný ’’Přerovská rokle”, kte
rého se zúčastnili přední čs. závodnici. Vítězem se
stal letošní evropský mistr Čížek (na Jawa 500 ccm),
který porazil čs. motocyklisty - účastníky a vítěze
letošní Šestidenní v Garmisch-Partenkirchen.
1
— Meziměstské utkání Praha - Katovice v šermu
soutěží ve fleuretu skončilo v Praze nerozhodně 2:2.
— V anglickém, městě Sandhurst Surreý obhájil so
větský representant Igor Novikov titul mistra světa
v moderním pětiboji, když získal 4.924 bodů. V sou
těži družstev zvítězil SSSR před Maďarskem a Fin
skem. Českoslovenští representanti se letos mistrov
ství nezúčastnili.
— Ze čtyř, mezinárodních zápasů v kopané, hraných
v Evropě 26. října, skončily tři nerozhodně: v Pa
říži remisovala Francie s Německem 2:2, ve Stock
holmu Švédsko s Dánskem 4:4 a v Bruselu Belgie
s Tureckem 1:1. V Bukurešti. zvítězilo Maďarsko
nad Rumunskem 2:1.

HLAS DOMOVA
vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Teleföh JA 3380 /jen mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rok s 37/-, na | roku s 19/na 7 číjel s 10/-,. jednotlivě s 1/6.

