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Chruščov v Číně - Nová rusácá družice - Volby v Anglii

Obrysy nového světa?
Svět se Chruščovovou návštěvou Ameriky ani nezbořil ani nezastavil. Po síce a země a pokračuje
americké cestě přišla návštěva Číny, po ní nová ruská senzace ve výzkumu zatím na své cestě vesmírem přesně
podle
vesmíru.
předpovědí
sovětských
Nakonec se bavil svět událostí daleko prozaičtější-volbami v Anglii.
Všechny tři události měly, každá svým způsobem, značný politický výz- vědců. Technickým denam. Všechny přispěly k vyjasnění nových obrysů rychle se měnícího světa, tailům nerozumíme a
ze všech bylo možno vyvodit závěry, jež se někomu budou jevit příznivé- musíme tedy přijmout,
a někomu temné.
-.*>• co Moskva oznámí a
Washington a Londýn
cem
bylo
přání.
Vzájemčením
v
demokratickém
P r v n í v řadě byla
potvrdí.
Z toho se dozChruščovova
návštěva Washingtonu. Chruščov ná závislost obou komuvíme,
že
už brzo uvidíPekingu, která následo- pokračoval ve veřejných nistických kolosů je pome fotografie odvrácené
řád
ještě
hodně
těsná,
projevech
v
Pekingu
ve
vala bezprostředně po
svém "mírovém tažení". jejich zájmy stále ještě strany měsíce a že je
výletu americkém.
Z á p a d n í naděje, které h o d n ě společné. Ale poslední výkon sovětské
N A JEDNOM
vzklíčily v Americe, roz- dlouhodobé se _ dá i bez vědy ještě významněji»,
SMETIŠTI
optimismu než úspěchy předcházekvetly v Číně, takže otaz- přehnaného
Oficielním
důvodem níkem zůstává již jenom předpokládat, že po prv- j í " ,
Z těch faktů pak můChruščovovy
návštěvy to, jaké ovoce se bude ních kapkách přijde tažeme
učinit vlastní záké
nějaká
ta
průtrž
mrajednou
sklízet.
byly oslavy desetiletého
věr, který není nijak
čen
výročí
komunistického
V každém případě se
povzbuzující.
převzetí moci. Ale nebýt však zdá, že se na ko- , K R I T I C K Á D O B A
toho pochmurného vý- munistickém smetišti ¡zaZ d á se teď být jisté,
Téměř ve stejné době
ročí, Chruščov • b y byl číná potloukat nový ko- dojsáhla sovětská věda že- je sovětský náskok v
do .Pekingu musil,'jako hout, kterému rychle na- dalšího vědeckého triu- raketovém výzkumu • damusil Eisenhower do Pa- růstá hřebínek. Očeká- m f u a sovětská politika leko větší, než se všeoříže a do Bonnu. Bojí-li vat nějaký hluboký roz- dalšího triumfu propa- becně předpokládalo. Z
se totiž Němci a Fran- vrat v rusko-čínských gačního.
toho vyplývá další necouái, >aby Eisenhower stycích by bylo pěstováskütecnost:
Nová sovětská raketa příjemná
v jednání se Sověty ne- ní myšlenky, jejímž ot- začala obíhat; kolem mě- (Pokračování na str. 2)
přehlížel jejich zájmy,
Číňané se bojí stejně úzMezinárodní veletrh strojírenství v Brně
kostlivě, aby Chruščov
v jednání se Spojenými
státy nezapoměl na zájmy jejich.
N a brněnském veletrhu strojírenství, který se konal od 6. do 20. září,
Poměrně chladné při- byly vystavovány výrobky z 30 zemí. Rudá Čína, Kanada, Sovětský svaz, Vývítání v komunistickém chodní Německo, Rakousko, Jugoslávie, Maďarsko, Holandsko, Polsko, ArPekingu kontrastovalo os gentina, Rumunsko, Indie, Irák a Bulharsko měly své vlastní exposice, ostattře se srdečným rozlou- ní země byly zastoupeny jednotlivými firmami.

Hubený finanční výsledek

Staronová fakule
V září vyšlo v Československu první číslo nového
literárního měsíčníku "Plamen", který vydává Svaz
československých spisovatelů. Je to náhražka za Časopisy "Květen" a "Nový, život",které zašly při minulém sjezdu československých spisovatelů na literární a ideologické úchylky.
Redaktorem "plamene" se stal osvědčený stalinísta Jiří Hájek, který se v úvodníku > zavázal odmést
"myšlenkové o d p a d l i y " , k t e r é prý předchůdcové
"Plamene" po sobě zanechali. Vcelku je smysl Hájkova článku zcela prostý: zpět k agitpropu a k socialistickému realismu. Kultura prý má širší význam, než sé obyčejně rozumí. Neznamená jenom dát
lidem knihy, obrazy a filmy :"KuItura se musí stát
zbraní v boji za socialistický způsob-myšlení, socialistické chápání života a za socialistickou morálku."
Všechno tohle jsme už slyšeli do omrzení. Začátek
"Plamene" nedává naděje, že by bylo československé umění zažehnuto novou jiskrou. "Plamen" pochází ze staré stalinsko-ždanovské fakule.
"Plamen" má dnes, 160 stránek, vychází ve větším
formáte, má víc kreseb, fotografií a ' reprodukcí. Je
prý odvážnější, než byli jeho "bázliví" předchůdci.
V čem? Jestliže odvaha spočívá v tom, že se bezmyšlenkovitě přemDají mrtvé fráze, tedy jistě v tom.
Ladička Jiřího Hájka už udala základní tón:
"...Chceme dnes jít podstatně dále, blíže podstatě
dneška, chceme, aby se všechny skryté síly a jednotlivá zřidla spojily v široký proud tvořivosti, který
bude pomáhat naší socialistické společnosti na bojišti lidských vztahů, myšlenek a citů, a při tvoření
nového sociálního uvědomění socialistických lidí."
Stará známá nota: je to řečnění o lidech, ale zvíře
aby to «etle.
vm

Důraz n a strojírenství nebyl kladen náhodou. Strojírenské výrobky dnes představují polovinu
československé
průmyslové výroby. Čtyřicet procent této výrQby je pak určeno k vývozu.
OBRAT: TŘI
MILIARDY
Komunistická propaganda pyšně oznamuje,
j a k čilý byl obchodní
ruch na veletrhu: byly
uzavřeny
obchodní
smlouvy v celkové výši
tří miliard korun.' Jen
tak mimochodem dodává, ž e československý
export se na této sumě
p a d í M 53%. Zbylých
47% jsou tedy kontrakty, které uzavřela československá vláda s cizími
dovozci.

rodní" výsledky jsou hubené. Z oněch tří miliard korun jde 2,7 miliardy na "výměnu s ostatními
socialistickými
zeměmi."
Největší obchod se
západní zemí uzavřelo
Československo s Anglií,
odkud doveze stroje za
čtyřii miliony liber.
ČESKO

SLOVENSKÉ

NOVINKY

Československo
nakoupilo především • jeřáby, chemické přístroje,
osobní auta, a stroje" na
výrobu stavebních hmot.
Československá výroba se chlubila "universálním soustruhem" (vynálezce: František Jonáš), "věžovitým s o u struhem" pro obrábění
součástek s průměrem
až' 6.30 m, poloautomaJakkoli "mezinárodní" tickým soustruhem na
se zdál b ý t brněnský sedm různých operací.
veletrh, jeho "meziná- (Pokračování na str. 2)

28.10.1918-1959
Advocem politika :aaad je t? pravda, že jsem se
k politice narodil. Aspoň všechno, co jsem kdy dělal a co mne zajímalo, směřovalo třeba nepřímo
k politice. Ale politikaření mně nikdy nestačilo,
ať šlo o ideály nacionální nebo sociální nebo jaké chcete. Stál jsem proti Kocourkovu a Hulvátovu a politiku jsem žádat rozumnou a poctivou.
V tom smyslu jsem řekl, že ani samostatnost nás
nespasí.
TGM

Z DUNAJSKÉ KOTLINY
Ve čtvrtletníku Journal of Central European Affairs (červenec 1959,5.2) vyšla z p e r. a _ dr. Boris«
Čelovského recense knihy našeho starého známého
Wenzela Jaksche. Jmenuje se "Evropská cesta do
Postupimi",a pokud lze soudit z Čelovského recense,
je to kniha právě tak rozpolcená jako autor, jako
skupina, již představuje,"jako Německo samé.
Nám, kteří žijeme už víc jak deset let v cizině, a
zvláště nám, kteří žijeme tisíce mil od Československa, připadají problémy vyhoštěného Němectva
vzdálené, neaktuelhí a cizí. Vždy se trochu podivíme,
když se setkáme s někým ze střední nebo východní
Evropy, kdo je ochoten strávit hodiny a hodiny přemíláním národnostních problémů a třenic na úbočích dunajské kotliny.
Wenzel Jaksch patří zřejmě k tomuto druhu lidí.
Dovolí si občas zasnít se n a d vidinou sjednocené
Evropy, ale za okamžik je zase ve starém nacionalistickém kole (on, takový starý sociální demokrat!).
Wenzel Jaksch dokonce prý patří k umírněnějšímu
kroužku bývalých sudetoněmeckých předáků. Jak
pak asi musí myslit ti radikálové!"
Podle soudu dr. Čelovského, je Jaksch ve své knize
"znatelně na rozpacích, když pojednává o syé vlastní
"aktivistické" činnosti v Československu. Nesouhlasí s myšlenkou samostatného československého státu, ačkoli připouští,-že Československo bylo těžištěm činnosti německých protinacistických exulantů
a že Sudeťáci měli "kvetoucí školství a činnou samosprávu".C'harakteristicky si našel obětního beránka v osobě dr. Beneše "
Možná že je Jaksch oprávněn trochu kritisovat
Benešův způsob -vyjednávání na pařížské mírové
konferenci. Možná že má i trochu pravdy v kritice
způsobu jednání, jimiž byl zpečetěn odsun Němců,
říká dr. Čelovský.» /
Jaksch a jeho kolegové (i z českých řad) to mají
vždy velmi jednoduché: všechno zavinil dr. Beneš.
"V Jakschově podání,"píše dr. Čelovský,"byl Beneš
velký intrikán, který vlastně neřídil jen československou, ale i francouzskou a britskou diplomacii. Zvenčí mu pomáhaly generaci za generací zájmové složky
které zahrnovaly Setona - Watsona, Wickhama Steeda, Bruče Lockharta, Elizabeth Wiskemannovou a
A.J.P, Taylora. Toto "anglo - československé spiknutí za účelem falšování evropských dějin" podle
Jaksche způsobilo katastrofu, jejíž obětí se staly celé" národy. Beneš prý dokonce udělal z Winstona
Churchilla přítele Moskvy...
Autor jde ve skutečnosti tak daleko, že nazývá Čechy přirozenými spojenci Adolfa Hitlera, jimž bylo
zabráněno brát účast na velkých německých vítězstvích v prvním roce války. Atentát na Heydricha
pokládá za taktický manévr Benešovy londýnské
vlády, české dělníky v Říši . za ochotné a svobodné
pomahače Berlína. Proti všem svědectvím n e b y l
Msgr. Tiso zodpověděn ani za jediný lidský život.
Jaksch dosáhl vrcholu obsáhlým líčením československých legií na Sibiři: jeho jediným historickým
pramenem je mu Sacharovův pamflet, který byl vydán v Berlíně v roce 1936 v nákladu "Volk und
Reich"..."
Nomen omen, v případě historického - materiálu
i jména Wenzela Jaksche. Těžko se pak můžeme divit, těžko můžeme rozmlouvat československým občanům, že Adenauerovo Německo není Německo
hitlerovské, že je vázáiíó spojenectvím se západními mocnostmi, že si Západ uvědomuje, co je v sázce,
dovolí-li, aby se hrozba nové německé expanse stala skutečností, že ani Západ, ani Východ nestojí o
sjednocení Německa (ačkoli se vždy dušují, že ano).
Lidé, před jejichž prahem stále ještě štvou Jakschové, Logdmanové a Pekelští, uvěří spíše citátům
z jejich projevů, které jim s radostí naservíruje komunistická propaganda, než řeči smluv, závazků a
skutečností!
Published by Fr. Váňa,
8 Moorhouse St.; Richmond E. 1, Vic.
Printers: Bussau & Co.,
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
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HLAS

Obrysy nového světa?
{Pokračování se str. 1)
Z á p a d se dal zahnat do
důležitých
jednání s
Moskvou právě v době,
kdy se ocitl poprvé v
posici slabšího.
Podle odhadu znalců
leží před námi 5-6 let,
v nichž se Z á p a d musí
pokusit vyrovnat sovětský náskok. By.de to,¡kritická doba, v níž budou
demokracie
potřebovat
milnějšího a hlavně prozíravějšího vůdce než
měly dosud. Najde-li se
vůbec, vyjde z příštích
amerických voleb.
Tím se dostáváme k
faktu, že význam voleb
ve velkých dernokraciích
nepoklesl ani v době
útoku na měsíc.
SOUMRAK

dentske volby v Americe.
Minulý
týden ; viděl
další volby v Británii.
Vyhráli je, již potřetí za
sebou,
konservativci,
kteří zdvojnásobili svou
parlanientní většinu. Byl
t o zajímavý
obrázek
strany, jež se po Suezu
a . Edenově
resignaci
zdála Být na kraji těžké
porážky. J e pravda, že
se od té doby v Anglii
hodně změnilo. M a c millan dobyl pochybné,
ale populární vavříny
svou cestou do Moskvy,
hospodářská situace se
zlepšila nad všechna očekávání,
nezaměstnanost téměř zmizela. Ale
ani to všechno dohromady nevysvěduje úplně
velikost konservativního
vítězství.

SOCIALISMU?
Anglie už není velmocí. J e j í staré místo vyplnily Spojené, státy a
SSSR, z první velmoci
světa se stala mocnost
druhořadá. Její význam
je však stále značný a
každé britské volby na
sebe soustředí velkou
pozornost; kterou předčí
jenom zájem, s jakým
jsou sledovány presi-

Člověk se těžko brání
dojmu, že byly anglické
volby . jenom odleskem
procesu daleko širšího.
Podíváme-li ,se totiž po
světě demokracií, uvidíme, že jsou socialistické
strany téměř všude na
ústupu. Snad jedinou
výjimku tvoří Norsko a
Švédsko, k d e se však
socialistické vlády drží u
moci hlavně tím, že založily socialismus docela
potichu a n e n á p a d n ě d o
nejnižší zásuvky. Jinak
je téměř všude vidět
týž obrázek: nesocialistické strany přejaly ze
socialismu téměř všechno, co je na- něm sociálního, a nechaly své socialistické soupeře daleko za sebou s přítěží
socialisace.

DOMOVA

19. 10. 1959

ČESKÉ O C H O T N I C K É

Hledáme
STARŠÍ S A M O S T A T N O U Ž E N U , která by
se mohla starat o české vedení domácnosti a o
českou výchovu tří dětí (5,3 a 1 rok) .Nejraději
ženu, kterou bychom mohli považovat za člena
rodiny, která by se účastnila rodinných výletů
a pod. Podmínky budou výhodné - máme zájem o oboustrannou spokojenost. K dojednání
podrobností zařídíme dle přání předem osobní
schůzku v Melbourne nebo Sydney. N a b . na zn
"Člen rodiny" do H D .

Naše rovy
A JAKÉ T O K O Ň S T V O
Aby píseň a literatura potřely to cizí, co po
roce 1918 rozdělovalo, rozvrátilo, zkorumpovalo ducha národní jednoty a svobody, až zůstal
jenom další, potupnější nežli ten předešlý-ten •
tokráte rudý Protektorát moderních Psohlavců
velikého Rudého Impéria Východního, před
nímžto varoval už před 100 lety moudrý František Palacký-je třeba písně lidové a .literatury,
která se neztrácí v rozborech a filosofiích prostému člověku nesrozumitelných, nýbož mluvi
prostými slovy oné veliké hloubky, kterou srdce
slovům propůjčuje vznešenost a sílu,-aby se mohla začít rodit opět ona "chasa ušlechtilá, žádostivá boje".
Neboť , právě taková ta "chasa ušlechtilá, žádostivá b o j é..." je ten skorém jediný element
nezbytný pro osvobození, pod jehož důrazem se
rozpadne moc a útlak, ožebračení i zotročení,
jakmile jťídncnr dosáhne jednoty svých cílů a
z nich vzešlých směrů a úkolů.
Dř. Jan Baťa v Čéchobrazilánu, červenec 1959

vou mělo Brno společný
"polyekran", kterému v
Bruselu říkali "Laterna
magica". V Bíně b y l
jím promítán film " Z r cadlo mé země" na osmi plátnech současně.
Spojitost s bruselskou
výstavou také částečně
vysvětluje ohromný zájem domácích návštěvníků. Brněnskou výstavu. navštívilo dva miliony třikrát sto tisíc lidí.
Pořadatelům výstavy
byli patrně na obtíž. N a
to si alespoň stěžuje redaktor Prague News Letter, když cituje názor
britského
obchodníka,
který řekl, že "zástupy
l i d í , jež se tísnily na
výstavišti, znesnadňova-

PÝCHA PŘEDCHÁZÍ PÁD
trčih.kuíí:
Bádalová, Cába, Graf, Sudová, Tůmová,
Uttendorfská, Vozábal
Předprodej vstupenek:Tel. BM 5618 (Vozábal

•SPOJENÍ:

elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, a 59
zastávka č. 19.
Dne 5. prosince budeme pořádat mikulášskou zábavu

, Z d á se , že socialismus, vykonav své historické poslání, ustupuje
ze slávy, a socialistické
strany mohou existovat
s úspěchem jenom tam,
kde, jako ve Skandinávii, podrží sice svou socialistickou firmu, a l e

zbaví ji staré náplně. V
těchto kritických dnech
dochází svět asi k názoru, že není polovičaté
cesty. Rozhodjije se me-

ly prohlídku vystavených výrobků a ztěžovaly rozhovory se zástupci
jednotlivých firem."
HLASY
NÁVŠTĚVNÍKU
Cizinci prý však jednohlasně chválili instalaci výstavy, „rozmístění
výstavků a ' interiéry jednotlivých pavilonů.
Nejvíce se jim zamlouval informační pavilon,
kde byly nejen ústřední
kanceláře, směnárna a
cestovní kancelář, v ale i
umývárna a u t ,
bufet,
koupelny, sprchy a holírna.
Brněnská výstava neměla tedy žádaný finaftč n í výsledek: získání
tvrdých valut. Českoslo
venským
komunistům
zbyla však těšínská jablíčka. Anglie, Itálie,
Spojené státy a Francie
prý projevily zájem o to,
.vystavovat příště ve větším měřítku ve s v ý c h
vlastních pavilonech.
P'NL

ST.

ZE

DNE

4.10. Rusové vystřelili
novou raketu -Lunik IIIkterá má obletět měsíc a
poslat na Zem snímky
měsíce.
—Chruščov skončil návštěvu komunistické Číny.
—V Dillí byl uveřejněn
text dofcisu, který poslal
Néhrú Čou En-lajovi. Néhrú považuje Jakékoliv
jednání mezi Indií a Čínou za bezúčelné, pokud
komunistické oddíly nevy-

CONTINENTAL BUTCHERS

K I L D A M A R K E T , ST. KILDA, VIC.
T e l e f o n X J 3 344
Bude nyní vedena společně s firmou

KEW

CONTINENTAL BUTCHERS

326 H I G H ST., K E W , VIC.
Telefon W M 7178, po prod. době 85 5122
V OBOU PODNICÍCH

DOSTANETE

NEJLEPŠÍ M A S O A P R V O T Ř Í D N Í
Přesvědčte

zi komunismem a hospodářským
liberalismem,
vystužěným
sociálním
ref ormismem
všech
odstínů.
-kw-

ČESKÉ
KNIHY
zábavné — poučné — dětská
mají stále na skladě
THE INUBRUM BOOKSELLERS .
Box 1888 R.G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon JA 3380

Dovoluji i oznámit, že jsem převzal opět firmu

PRAGA

V MELBOURNE

uvádí
v sobotu dne 7 .listopadu 1959 v 8 hod, večer
V ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST.,
NTH. MELBOURNE
v režii V. G e r l i c h a
divadelní hru" P. Guiseppeho

Hubený finanční výsledek
(Pokračování se str. 1) turbina a turbokompreMezi různými typy sor zn. Dana. Oba strodieslových motorů byl je byly z hlavních atraknámořní propeler (čtyř- cí československé expoválcový, šestkyliiidrový, sice na světové výstavě
zn. Škoda) o síle 455 v Bruselu.
koňských sil.
BRNĚNSKÁ
Největším strojem by- LATERNA
MAGICA
la 100-tunová KaplanoS bruselskou- výsta-

DIVADLO

UZENINY.

se
J.

KOPECKÝ

NA

DEN

klidí území na indické
straně hranic.
6.10. Náměstek sovětského ministerského předsedy Kuzněcov prohlásil
před Valným shromážděním Spojených národů,
že SSSR je ochoten přistoupit na plán postupného odzbrojování.
7.10. Při »pokusu o atentát byl zraněn irácký ministerský předseda Abdul
Karim Kassem.
8.10. V britských volbách
vyhrála přesvědčivě konservativní strana, která
dostala 366 mandátů. Labour Party' dostala 258
mandátů a liberálové 6.'
11.10. Komise Spojených
národů, která studovala
poměry v Laosu, skončila svou činnost a vrací
se do New Yorku.
—Vláda Spojených národů žádá SSSR, aby dovolil emigrovat 200 amerických občanů a příbuzným
amerických občanů.
13.10. Američané vystřelili do stratosféry novou
družici.
18.10. Sovětský svaz vypověděl amerického vojenského atašé v Moskvě
pro špionáž. Byl předtím
zbit 5 sovětskými agenty.

HLAS

19. 10. 1959

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
—Ke Dni československé
armády a k 15.výročí boj ů o dukelský prúsmyk
rozdal Antonín Novotný
95 příslušníkům Čs. armádního sboru v SSSR
řácbv vysoká vyznamenání a Dukelské pamětní
medajle. Žád Rudé hvězdy a Dukelskou medaili
dostali m j . generálovédoc.dr. Josef Škvařil a
J a n TondL
—Československá
vláda
schválila program vodohospodářské výstavby ve
třetí pětiletce. Na rozdíl
od prvních dvou pětiletek, kdy se hlavně stavěla vodní energetická
díla, má se napříště ve
vodohospodářství pamatovat hlavně na pomoc
p ř i rozvoji zemědělské
výroby a na lepší zásobování obyvatelstva vodou. Investiční náklady
mají vzrůst, vzhledem k
druhé pětiletce na dvojnásobek.
•—Vládním nařízením byl
zrušen český a slovenský
výbor pro. rozhlas a televisi. Rozhlas a televise
budou teď samostatnými ústředními organisacemi.
'—V dolní Suché u Karviné zahájila provoz nová čistírna plynu, která
pracuje pro célou Moravu a d v a české kraje.
Výstavba závodu prý odstranila omezování dodávek plynu.
^ V Kroměříži bylo otevřeno nové tělovýchovné
středisko.
—Rozpočtový a hospodářský výlbor Národního
shromáždění
kritisovai

spotřební průmysl za to.
že prý někdy nedokáže
zásobovat obchody podle
poptávky spotřebitelů.Obchody jsou prý někdy
•zbožím přeplněniy, a l e
plán rozdělování se stále neplní.
—Jiří Marek ztratil po
pětiletém působení místo
ředitele státního filmu.
Jeho nástupcem se stal
bývalý šéfredaktor Mladé fronty Alois Poledňák,
k t e r ý hned kritisovai
práci čs. filmařů a vytkl
jim, že zanedbávali socialistickou morálku mladé generace a zabývali
se příliš líčením rozvrácených manželství a zločinností mládeže.
—Na konferenci Mezinárodního úřadu pro atomovou energii ve Vídni
předložila československa
delegace resohjci, žádající brzké uzavření dohody o zastavení nukleárních pokusů. Účastníci
se však na návrh Švédska rozhodli o resoluci
nehlasovat, protože se o
zastavení pokusů už jedná na příslušnějším fóru.
—V hale pražského Karolina byl zahájen sjezd
československých- historiků. Hlavní projev měl
tajemník ÚV KSČ Jiří
Hendrych. Poukázal" na
"nebezpečí
positivistických tendencí, které se
snaží stavět fakta proti
historii" a vyzval čs, historiky, aby "pohotově a
bojově reagovali na knižní a časopiseckou histokci nepřátelských historiků, vatikánských ideologů či revisionistů".

PROCESY A ROZSUDKY
—"Za tajné dohody a machle" byli souzeni v
Žatci v monstreprocesu v sále "Na střelnici" zaměstnanci potravinářských koncernů a družstev,
kteří prý od roku 1953 okrádali civilní obyvatelstvo i vojenskou správu. Jména obžalovaných: Coufal, Coufalová, Řaždík, Kraft, Prokeš,
Peterka, Procházka, Konopásek, Konopásková,
Kádnerová a Šonková.
i
:—V Olomouci byla odsouzena na 4 měsíce varhanice Růžena Zatloukalová ze Stínavy na Prostějovsku, která předpověděla konec světa na konec března tr. Věřícf ze Stínavy, Okrouhlé, Bukové, Holubic a Protivanova prý "zabednili okna, zazdili dveře a při svíčce setrvali tři dny na
modlitbách".Varhanice byla odsouzena pro "šíření poplašných proroctví",ale úřední zpráva
neříká, proč její "spolupachatel" kněz Špindler
dostal 2 a půl roku. v
—O.Kilián ze Strakonic vyráběl na černo košťata a hokejky a dodával je vedoucímu obchodu se sportovními potřebami B.Krausovi. Kilián byl odsouzen na 8 let, Kraus na 7 let žaláře.
— V Karviné byli souzení za posvícenskou rvačku O.Sakač, M.Cína, J.Mikula, V.Bužek, Marcínek a A.Masopustová. Celkem dostali 19 a půl
roku žaláře.
— V Bratislavě byl odsouzen občan Halák na
9 let za defraudace.
—15 měsíců vězení dostal jako živel práce se
štítící Karel Paul z Kamenice u Jihlavy.
— V e Z l í n ě byl odsouzen k trestu smrti pro
vraždu Antonín Tomek z Uherského Hradiště.
— V Praze začalo trestní řízení proti skupině
54 "defraudantů mléka".Jejich hlavou prý byl
kněz československé církve.
^
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Průmyslový rozvoj
Slovenska

—Podle zprávy pražské
Práce odpracovali obyvatelé Prahy za prvních
šest měsíců t.r.na bezplatných brigádách 1.8
miliónu h o d i n - v ceně
pres Í9 milionů korun.
Bratislavská Práce oznámila, že přes 7.000 vysoU příležitosti 15.výročí Slovenského národního povstání přinesl komuniskoškoláků ztrávilo přes
prázdniny 4-6 týdnů v tický Prague News Letter z 19.září tr. delší informativní článek o poměrech
závodech a laboratořích. na Slovensku s důrazem na pokračující industralisaci slovenských krajů.
—Čs. státní film zakoupil Autoři článku přirozeně hodlali ukázat, co "znamenalo slovenské povstání
promítací práva tří ame- pro rozvoj Slovenska od roku 1945".
rických filmů: Stařec a
Oficielní linie komu- bylo obnoveno nebo roz- robu proti výrobě z romoře. Bílá velryba, Vojna a mír.
nistické propagandy se šířeno. Výroba se prý ku 1957.
—Byl zahájen Týden bo- dnes dojemně shoduje v letech 1948-1958 zvýN e jvětším projektem
je proti fašismu a válce, s propagandou sloven- šila sedmkrát.
je
výstavba železárenskév němž se lidu připomí- ských separatistů alesVyrábí se hlavně ku- ho a ocelářského komnají válečné hrůzy.
poň v tom, že "česká bur- ličková ložiska, diesly, binátu n a východním
—V Praze se konal 33. žoasie bezohledně vyobráběcí stroje, jeřáby Slovensku (patrně obsjezd Mezinárodní fedeSlovensko a spotřebitelské výrob- novení projektu Huko,
race cestovních kanceláří. kořisťovala
Účastnilo se 468 kandi- po první světové válce". ky. Slovensko bylo té- který byl jedním z hlavdátů z 41 států.
N a historii d r u h é světo- měř zcela zelektrifiková- ních zločinů, jichž se do—Na zasedání ÚV KSČ vé války už se jejich no. Bylo vystavěno 14 pustil Slánský).
přednesl ministr Oldřich názory diametrálně liší. nových elektráren (10
Šimůnek směrnice hospo- V očích komunistů se za vodních, 4 tepelné),kteMezi lety 1945-1958
dářského plánu na leta
bylo vystavěno 230.000
války
situace
Slovenska
ré
ročně
vyrobí
3.832
1961-1965: v plánu je likvidovat zbytky "kulaků" ještě více zhoršila, n e- kwh. N a Slovensku se bytových jednotek pro
a "soukromokapitalistie- b o ť "nacisté uloupili rovněž staví první čes- tří až čtyřčlenné rodiny.
kých živlů ve městech vše, co mohli potřebo- koslovenská atomická e- Průměr mezd se prý zvýjejich důbledhým omebude šil proti roku 1948 o
zováním a potlačováním" vat k válečné výrobě". lektrárna, která
66%. Průměrná mzda v
a "prohlubování politické
Nás dnes nejvíce za- mít výkon 150.000 kwh.
průmyslu je nyní 1.239
jednoty lidu v d u c h u
Počet technické intejímají úřední čísla o inmarx-leninismu."
Kčs měsíčně.
dustrialisaci a hospo- ligence se zdvojnásobnil
—Ve Zlíně se konaly os- dářské situaci sloven- v posledních pěti" letech,
N a Slovensku je dnes
lavy 65. v ý r o č í trvání
69 nemocnic, 31 specielkdy
vystudovalo
47.000
ských
krajů.
Baťových závodů. Projetechnických ních zdravotnických střeStrojírenský průmysl absolventů
vy m ě l i tajemník ÚV
KSČ Vratislav Krutina a stojí dnes na prvním škol a 12.000 universit- disek a 42 lázeňských satajemník ÚRO V. Pašek. místě. Z a minulých de- ních studentů.
natorií. Jeden lékař přiMinistryně
spotřebního
padá na 720 obyvatel
set
let
bylo
na
SlovenV
plánu
třetí
pětiletnrůmyslu Božena Machaco vá-Ddstálová
předala sku zřízeno 215 nových ky (1961-1965) je ¿dvoj- (celkový počet lékařů:
60 vyznamenání zaslou- závodů a 158 dřívějších násobit průmyslovou vý- 5.450).
žilým pracovníkům.
N U C E N Á PRÁCE N A S V O B O D Ě
—Od nynějška se bude
konat mezinárodní filmový festival v Karlových
Varech pouze jednou za
dva roky. V sudých leČeskoslovenský zpravodaj (FEC) ze 7.října oprávněně mohl napsat:"Kotech se bude konat filmový festival v Moskvě. munistické režimy se v posledních letech často chlubí, že tábory nucené prá—V Bratislavě bylo ote- ce byly zrušeny. Zdá se ovšem, že je-li tomu skutečně tak, bylo nyní ve forvřeno Slovenské národní mě "dobrovolných" brigád do nucené práce zapojeno ještě více občanů."
¿museum. Jeho přírodoTak se nyní např. organisuje "všenárodni hnutí",které má za úkol provědecká a historická sekce zabírají prý -plochu 3 vádět meliorační práce na venkově, který se povážlivě vylidňuje,a kde jedčtverečních
kilometrů. notná zemědělská družstva statečně pokulhávají Za plánovanou produkcí.
—V Liberci se konal fesV rámci tohoto "hnu- lioračních staveb za stav- jen o krajské akce, ale
tival loutkových divadel.
tí"
odpracují např. na feu mládeže, upravila jde o to, nastoupit masoÚčastnilo se 13 československých
loutkářských okrese H r a d e c Králové 80.645 hektarů luk a vě za uskutečnění těchto
souborů a hosté přijeli 124.000 brigádních ho- pastvin a založila 230. úkolů, jak toho podmínz Polska a Jugoslávie. din, patronátní závody 000 krychlových metrů ky a potřeby jednotlivých družstev .3. státních
—V • kutnohorské porod- 20.000 hodin a složky kompostu..."
nici se narodila Marii N á r o d n í fronty 17.000
V Bratislavě stavějí statků vyžadují.
Houdové čtyřčata - d v a
Z toho i vyplývá, že
chlapci a dvě děvčátka. hodin. N a Plzeňsku se vysokoškoláci zoologichlavní
formou musí být
plánuje
akce
"Sto
tisíc
kou
zahradu.
"Přičiňují
Matka je členkou JZD
ve Zbraslavicích.
brigádních směn na zú- se o to hlavně školní svépomoc, masová účast
—Antonín Novotný udě- rodnění půdy". Hod- brigády, které již vyko- vesnic i měst při proválil Řád práce hudebnímu nota tohoto díla, dlou- naly pěkný kus práce," dění místních akcí k zúskladatel». Václavu Do- hodobě rozvrženého, má psala bratislavská Prá- rodnění p ů d y , ať už
biášovi k jeho padesátinám. Přítomni bylí: J. dosáhnout 1,3 miliardy ce."V červenci a v srp- jde o jednoduché odnu tu pracovali vysoko- vodnění, kompostování,
Hendrych» V. Kopecký, korun.
Z. Urban a F. Kahuda.
23. září uvedl pražský školáci z fakulty inže- půdní úpravy atp. Řadu
—V pražském Obecním rozhlas některá data o nýrského stavitelství, v těchto prací je možno
domě se konal sjezd Sva- brigádách Svazu mláde- září přijdou posluchači provést vlastními silami
zu novinářů, který zahá- že:
filosofické a právnické a prostředky..."
jil předseda Svazu V.Do" V soutěži Z a sva- fakulty... Jako výsledek
Íejší. Za KSČ byli příPOJIŠTĚNI
tomni: Hendrych, Kouc- zácké miliony" uspořili soutěžení .. jednotlivých
domů, bytů, podniků,
ký, Machačová-Dostálo- mladí lidé našemu hos- čet si (vysokoškoláci)
Work. Compensation,
vá, Slavík, Buček a Kaodnášejí sedm titulů úaut, povinné ručení
huda. V. K o u c k t y ve podářství za první polo- derníka a deset čestných
ŽIVOTNI,
isv'ém projevu litoval letí tr. 194,863.000 Kčs.
úrazové a nemocenské
"konservatismu a 1 a c i- V akci "100.000 tun šro- diplomů."
odborně provede
mých úsměšků':',s nimi? tu" sebrala mládež už
Rudé právo z 23.září
R.C. KUGLER
prý se lze setkat .v čs.
napsali o novém "všená(Melb.) XL 2421
tisku "na cestě ke komu- 86.146 tun. Mládež vyhnutí": N e j d e
nismu".
J i . / F E C / Č hlásila celkem 539 me- rodním

Všenárodní hnutí
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FILHARMONIE

Kráska a zvíře
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
POZOR!
NOVA ADRESA!

Jiní upadli do opačného
extrému a vrhli se střem2. poschodí
h í a v\ do f lagelantské
6 A Elizabeth St.
hysterie vyhnanců b e z
Melbourne - City
domova, což byl ovšem
Telefon MF 3266
nesmysl stejně veliký.
Ani jednoho ani druhéPřijímáme objedho nebylo třeba.
lávky
také poštou
Čeští filharmonici nebyli agenti, ani nadlidé.
Jejich brilanmost v koncertní síni v nás probuNejlépe se najíte v prvotřídní
dila, národní hrdost, okontinentální restauraci
sobní styk s nimi vyburcoval vzpomínky, které
B A L A T O N
už pomalu začínaly bled551 Malvern Rd., T O O R A K , Vic.
nout. Účinek byl ještě
/blíže Williams Rd./
Telefon BJ 5794
znásobněn tím, že to byli
Přesvědčte se!
.Navštivte nás!
většinou slušní a sympaTak zapůsobila Česká níka, její dirigent An- rozeně Taras Bulba, s tičtí lidé.
filharmonie na Australa- čerl dokázal, jak je po nimž Česká filharmonie
Tady však přitažlivost částí velké koexistenční ha desítkáře, jestli mony. Její náraz na Čecho- Kubelíkově odchodu a- dobyla Janáčkovi další toho setkám končí a ta- cfensivy Sovětů. Je roz- hou večer ven.
slováky v Melbourne a kutní krize mezi český- světadíl.
Nebylo důvodů k hydy někde musíme udělat díl mezi lidmi, kteří uSydney byl však ještě mi dirigenty.
Australský komponis- dělící čáru mezi "krás- měni dělají, a lidmi, kte- sterii. Ale bylo a je dost
nepoměrně větší. Malá
V té souvis.iosti nebu- ta Dorian Le Gallienne kou a zvířetem".Protože ř í j e j zneužívají ke důvodů k zamyšlení. V
jejich skupina se "vy- de bez zajímavosti při- napsal v časopise Age: zvíře posílá lyrásku do svým cílům.
koncertní síni nám Češžila hudebně",všichni do pomenout historku, k "Jeho styl je úplně indi- světa právě proto, aby
Česká filharmonie nám tí filharmonici udělili
jednoho byli., ovlivněni níž došlo v roce 1956 v viduelní, mozaika krát- se za její krásou ztratila nepřinesla jenom Beet- trpkou lekci: člověk si.
dechem, který na ně přes Londýně. Rařael Kube- kých motivů, bouřlivě jeho ošklivá hlava.
hovena, Ravela a Pro- strašně rychle zvyká na
tisíce kilometrů zavanul lák tenkrát uspořádal kontrastujících, ale přes- Pro k r á s u Janáčka a kofjeva. ¡Přinesla nám podprůměr. Nadto nám
z. domova.
pro České filharmoniky to geniálně skloubených Dvořáka nesmíme za- také nové důkazy naší položili otázku, j í ž si
velký banket. Jejich ne- dohromady tak, že tvoří pomenout, že tenhle zá- národní tragedie -strach netroufáme zodpovědět:
KRÁSKA
jezd je organisován a fi- v očích a ponižuj ící o- jak dlouho trvá, než si
hudební průvodci ne- jeden logický celek
Česká filharmonie je ztratili mnoho času a Je to hudba silného ner- nancován u Prašné brá- bsrázek dospělých lidí,, člověk zvykne na nesvohudební těleso první tří- snažili se přemluvit ztra- vového vypětí, orche- ny, a že je jenom jednou kteří se dovolují soudru- bodu?
-kwdy. P ř e s (nedostatek ceného syna k návratu. strovaná téměř neohramožností je celkem jas- Ujistili Kubelíka, že ho baným, ale originelním a
né, že neztratila nic ze česká muzika potřebuje, efektním způsobem...
svých kvalit od dob, kdy a dodali, že mu zaruču- Janáček se v posledních
j s m e ji slýchávali ve jí volný odchod, kdy- letech eačal objevovat
Na 70. zasedání VI. valného shromáždění ACENu (Shromáždění porobeSmetanově síni. Její in- koliv se mu zachce. Ku- v melbournských pro- ných evropských národů) byl předseda výkonného výboru Rady svobodterpretace českých klasi- belík jim odpověděl do- gramech a každé jeho ného Československa, Dr. Petr Zenkl, zvolen předsedou této významné orgaků nemá pravděpodobně cela jednoduše: "Vrátím nové dílo potvrzuje do- nisace. Místopředsedou byl zvolen velvyslanec Vaclavas Sidzikauskas, předobdoby, v ostatním se se domů, až mi nikdo jem, že je to skutečný seda Rady svobodného Lotyšska.
výrovná, nebo téměř vy- nebude musit zaručovat mistr..."
ACEN byl založen jako "Týden porobených ná- Vladimír
Dzambulič,.,
rovná, jiným čelným volný odchod."
protiváha
Spojených
národů",
vyhlášený
presidr.
Mikuláš
Franěk,
ArZVÍŘE
světovým
orchestrům.
T a k se stalo, že je
rodů, jako representace dentem
Eisenhowerem nošt Heidrich, ,dr. Fedor
Její výkonnost je t í m Česká filharmonie doŘekli jsme již, jak pro- těch evropských zetní, na podkladě jednomy- Hodža, dr. Adolf Klíobdivuhodnější, že nemá' dnes bez dirigenta, který nikavě zapůsobila Česká jež jsou představovány slné resoluce sněmovny mek, dr. Jozef Lettrich,
dirigenta světové úrov- by dovedl využít jejích filharmonie na Čechy v ve SN osobami, které i senátu amerického kon- Václav Majer, dr. ŠteMelbourne a Sydney. nemohou b ý t právem gresu. V řadě projevů fan Osuský, d_r. Ján Paně. Stáří a nemoc ji při- velkých možností.
Hudebně se dotkla, stej- pokládány za skutečné při této'' příležitosti pro- pánek, V. Pavlík, dr. Jupravily o Václava TaliTARAS BULBA
ně jako u Australanů, mluvčí zemí porobených nesených
cha, politika o Rafaela
významnými raj Slávik, dr. Felix Uhl,
Kubelíka. N e m á Van
Čtyři komposice vy- jenom malého procenta, Sovětským svazem. Čle- americkými politickými dr. Petr Zenkl, Jaroslav
Beinuma, který do ne- stupují ostře z melbourn- ale mimo koncertní síň ny ACENu jsou vrchol- i veřejnými činiteli bylo Zich.
dávná řídil Concertge- ských koncertů p r a ž - byl její vliv mimořádný. n é orgány politických jednoznačně vyhlášeno,
Předsedou
delegace
ISpuw Amsterdam), ani ských muzikantů - Pro- Reakce exulantů b y l a eijlů Albánie, Bulhar- že iniciativa k této de- jmenován dr. Jozef LetBeechama z Královské kofjevova suita Romeo různá.
s k a,
Československa, monstraci americké za- trich, předseda zastupifilharmonie v Londýně, a Julie, MusorgskéhoNěkteří viděli v jejích Estonska, Litvy, Lotyš- hraniční politiky a pro- telstva Rady svobodnéani von K a r a j a n a z Ravela Obrázky . z výsta- členech špióny a agenty ska, Maďarska, Polska jevu solidarity s národy ho Československa, mísFilharmojnie ve Vídni. vy, Ravelův Daphnis a a hádali se s ojedině- a Rumunska. Mimořád střední a východní Ev- topředsedou dr. P e t r
Neboť, dokázala-li Čes- Chloe a Janáčkův Ta- lými režimisty o cenu nými členy ACENu jsou ropy vzešla z ACENu. Zenkl, předseda výkoncukru v Austrálii a ČSR, exilové sekce internaci- -Jak z n á m o , napadl ného výboru Rady svoká filharmonie vysokou ras Bulba.
úroveň českého hudebU ' nás to vyhrál při- což byl ovšem nesmysl. onály křesťansko -demo- Chruščov velmi ostře bodného
Českoslovenkratické, socialistické, a- tento krok presidenta s k a . Československým
grární, liberální a odbo- Spojených států a so- zástupcem ve stálém výP Ř I P R A V U J E T E
SE
NA
C E S T U ?
rových organisací.
větský a satelitní tisk a boru ACENu jmenován
LETADLEM — L O D l — VLAKEM — AUTOBUSEM
rozhlas ještě stále bou- dr. Petr Zenkl, jeho záACEN
dosáhl
v
posnaše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt
lední době řady význam- ří proti této americké s t n p c e m dr. Jozef
Lettrich.
G R E Y H O U N D T O U R I S T B U R E A U ných úspěchů a je uz- "provokaci".
Výbor Rady svobodnáván jako mluvčí poPřUdělení- do jedno138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
robených evropských ná: n é h o Československa tlivých pracovních koTelefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
rodů nejen ve Spoje- j m e n o v a l n a VI. misí ACENu (politická,
Cestujte do ciziny na deposit
ných státech, nýbrž i v plenární zasedání ACE- hospodářská,
sociální,
P o Londýna £ 33, Žíma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
Franciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
Evropěi, Asii, Latinské Nu delegaci v tomto kulturní^ informační a
splátkách £ 10 až 20.
Americe a jinde. Nutno složení: dr. Josef Černý, právní) bude provedeno
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
připomenout
obzvláště dr. František Č e r n ý , dodatečně. .
RSČ

Česká filharmonie odjíždí v těchto - dnech po koncertech v Melbourne,
Sydney a Brisbane z Austrálie. Za sebou nechává směsici dojmů, které postihly celkem každého, kdo se jí připletl do cesty.
Pro většinu Australanů nebyla návštěva filharmoniků událostí tak významnou, jako třeba princezna Alexandra nebo utkání Melbourne-Essendon.
Pro hrstku australských hudebních nadšenců to však byl přece jenom zážitek, který jim umožní vidět ve správné perspektivě výsledky hudebního
snažení vlastní země, a co bude teprve třeba vykonat.
Od návštěvy Smetanova kvarteta nepamatujeme chválu tak bezvýhradnou,
jakou zasypal australský tisk koncerty České filharmonie. John Sinclair vyjádřil v melbournském Heraldu obdiv, který náš nej lepší orchestr vzbudil
v australských hudebních nadšencích:"Bouřlivé ovace odměnily Českou filharmonii po jejím historickém a nezapomenutelném prvním koncertě v m d bournské radnici....Pro většinu včerejšího publika to bylo zjevením pravého
smyslu disciplinovaného, integrovaného a hluboce krásného orchestrálního
hraní....Výkon sólistů i orchestru byl zcela nenápadný, ale dojemně krásný.
Nenaučili jsme se ještě milovat takovou hudbu a můžeme jenom doufat,
ze se to jednou naučíme..."
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Verschoyte, Londýn, 1953,

Edice Panther, Austrálie, 1959, cena 3 / 9 d,

ŠARLATOVÉ VLÁKNO
Je docela zdravé nevěřit obálkám laciných vydání světových šjcvárů, kde
na poprsí neznámého vojína nebo na poprsí známé hrdinky se dočtete:"Vzal
útokem hořící předmostí u Salerma a sabotoval a špehoval za nepřátelskými
liniemi!",nebo :"Nevlastní sestra ji považovala za vlastní, vlastní otec za nevlastní!" Je však taky docela zdravé si uvědomit, že za křiklavými obálkami
laciných vydání (u nás se říkalo kartonovaných) knihoven najdete přesně totéž, za co byste před rokem nebo před osmnácti měsíci platili značné sumy
jako za ctihodnou literaturu. N e podle obálek, ale podle obsahu je poznáte
v zemi, kde dobré ctem je jedním z nejlacinžjších a nejvděčnějších požitků.
h ů , ačkoli, jak Downes
Literatura druhé svě- Britů.
tové války má pro mnoSvolení k t o m u
(a poznamenává, byla tam
hé československé čtená- podmínečné požehnání) zřetelná možnost saboře neodolatelnou uhran- m u d a l podřízený důs- táže ploješťských olejočivost. Patrně proto, že tojník amerického ná- vých polí, n a d nimi? pose v letech těsně po vál- mořnictva, které t a k é tem ztratily životy stovce rozhostilo nad váleč- mělo svoji vlastní výz- ky posádek b o m b a r d é r ů ,
startujících z italských
nými událostmi tajuplné vědnou službu.
mlčení.
Vyzbrojen. skromnými lerišť k sebevražedným
Bylo n á m dovoleno úsporami a Ťm^gmámímí lesům, ijad obrovskými
vypravil nádržemi.
věřit, že Sovětský svaz doporučeními
porazil kdekoho na svě- se n a S t ř e d n í VýchodKdyž vstoupila Ametě, ale nebylo nám dovo- k d e se v Istamboín sou- rika d o v á l k y , stal se
leno číst, jak se na ví- střeďovaly nitky špioná- Downes členem pověsttězství v druhé světové že v balkánských ze- n é h o t řadil strategicv á l c e podíleli tehdejší mích.
kých služeb, jehož šéspojenci.
Balkánské intermezzo f e ei byl generál DoDonald Downes patří skončilo neúspěchem ja- e o v u l Z p r v u t o byla
k jedněm z okrajových ko m n o h o jiných- Vy- organisace zcela snesikronikářů poslední vel- zvědač Downes mnoho- teinánGÍjěíaví amatéři s
ké války. Je to člověk krát došel k smutnému troškou zkušejiostí dopodle našeho vkusu. Ja- závěru, že spojenci byli kázali někdy víc, než ceko Američan, který cítil, spíše ochotni společně lá o p r ý m k o vana armadže se má něco udělat v umírat než si sdělovat ní selanka.
době, kdy jeho vlastní informace.
Měli tam p l á n n a pozemě byla trapně neuJ e h o balkánské do- síleni německé oposice
trální, • z a č a l provádět brodružství skončilo na proti Hitlerovi, plán na
špionáž
ve
prospěch nezájmu oficiálních kru- t a j n o u podzemní f r o n t u

Věc, kterou nepochopíš
Čtvrtletník "Quadrant",vydávaný Sdružením pro
kulturní svobodu v Austrálii, uveřejnil část deníku
maďarského novináře Tibora IVIéraye, který dříve
vykonal ¡přednáškové turné po Austrálii.
Přetiskujeme nejzajímavější část.
Během svého šestitýdenního pobytu v Austrálii
j s e m navštívil divadlo, biograí, několik společenských večírků, zoologickou zahradu, podnikl jsem
několik v ý l e t ů , vykoupal se v moři a obdivoval
jsem žraloka ve specielním basénu. Nejvíce jsem se
však pobavil, když na jedné z mých přednášek jsem
se setkal s posluchačem, příslušníkem komunistické
strany, který byl stranou poslán na moji přednášku,
aby m n e "oddělal".
K a ž d ý řečník snad používá stejný postup při
svých přednáškách. Obyčejně si připraví d v ě nebo
tři přednášky, které pak pronese v zemí, do které
byl pozván. Tyto pak předčítá třicetkrát neb i vícekrát. Sečník • si to může dovolit, neboť jeho publikum je pokaždé jiné. Jedna věc je však stejná: Otázky, které posluchači dávají řečníkovi.
Když příslušník strany zahájil na mne útok přívalem otázek, cítil jsem, jak krev z a č í n á proudit
mými žilami. Po těch nesčetných a stejných otázkách
konečně jakási změna!
Jelikož jsem nepořídil stenografický záznam naši
diskuse, zmiňuji se pouze o několika pasážích, které
mi utkvěly v paměti.
"Jak je to možné",začal australský soudruh,"že
vy, jako dlouholetý člen komunistické strany, který
se zúčastnil maďarské revoluce v roku 1956 a který
nebojoval proti komunismu, nýbrž se snažil zavést
lepší druh komunismu, přijal pozvání od pravičácké
a reakcionářské organisace jako je australské Sdružení pro kulturní svobodu?"
V úvodu odpovědi jsem mu j a s n ě prohlásil, že
maďarská revoluce nebojovala pro lepší komunism,
nýbrž proti komunismu. Pro mne, bývalého dlouholetého příslušníka komunistické strany, to bylo těžké
a bolestivé přiznání-byla to však pravda. A pokud
jde o společnost, která mne do Austrálie pozvala,
neznám do podrobnosti její činnost. J e j í představitelé zanechali na mne dojem velmi příznivý, jako
lidé osvícenského druhu. Co je však nejdůležitější,

v Bulharsku (Downes
se sešei během istambulské episody s Petkovem,
ale Petkov byl v Americe považován za bolševijca), p l á n sabotáže
brennerského grůsmyku,
plán na vyslání "histo*
riků" do neutrálních zemí, aby sbírali "válečný"
materiál, plán na padělání japonských bankovek, organisování pozorovatelů nepřátelské plavby, plán zřídit spojovací kurýrskou službu prostřednictvím přátel ve
Vatikánu (přísně zakázáno z vyšších míst).
Jeden z projektů, který se zdařil, bylo získání
Maocetunovy vojenské
učebnice pro partyzánská hnutí. Pro Američany ji přeložil bývalý náčelník štábu maršála Tuchačevského
Barmin,
který byl náhodou v
Řecku, když došly zprávy, že se to s Tuchačevským houpe.
Jedním z nejpraktičtějších projektů tehdejš í h o Úřadu strategických služeb bylá akce
výměny a darů šatstva
(Pokračování na str. 7)

nebyl jsem požádán, abych předem předložil kopie
svých přednášek k e schválení, měl jsem svobodnou
volbu setkal se s každým a svobodně jsem mohl
odpovědět na všechny otázky. Pakliže komunistická
strana mne pozve na přednášku podobného druhu,
jsem ochoten toto pozvání přijmout, ovšem jenom
za podobných svobodných podmínek.
•Samozřejmě, že oni vám nekladli žádné podmínky^, prohlásil přerušující soudruh."Nakonec vy jste
stejně protisovětský jako oni."
"To je omyl",zněla moje odpověď" já nejsem prctisovětského smýšlení, já jsem maďarský ylastenec".
"Uvědomujete si",odpovídal s rozčileným hlasem,
"že organisace, která vás pozvala, je podporována
Fordem a Rockefellerem?"
"Pokud jde o peníze",řekl jsem,"pokud se nemusím vzdát svých názorů, pak tyto peníze nejsou v
ničem horší, než finance, za které jistí lidé navštěvují Moskvu, Prahu, Peking nebo Budapešt. Nemějte nijakých iiusí v tomto bodu. Tyto peníze jsou obstarávány z potu-někdy i krve-ruských, ukrajinských, českých, čínských neb maďarských dělníků
a rolníků".
V tomto okamžiku on vytáhl ze svě kapsy konservativríí židovské noviny, vydávané v Londýně, podobné The Times.
Přečetl mi rozhovor s očitým svědkem maďarského povstání, podle kterého 400 židů bylo zabito při
této revoluci. Požádal mne o komentář k této zprávě.
Poukázal jsem na oficielní oznámení z Budapešti
o popravě Imré Nágyho, v kterém bylo prohlášeno,
"že během krátké vlády Nágyho a jeho přívrženců,
bylo zabito 234 neozbrojených a nevinných občanů".
Zní to trochu podivuhodně, když z 234 zabitých
bylo 400 židů. Poukázal jsem, že jsem proti lynčování a že jsem proti tomuto postupu také protestoval
v budapěštském radiu. Zaměstnanci stalinistického
ražení, zaměstnaní touto společností, byli až příliš
ustrašení, než aby přečetli toto prohlášení před mikrofóny. Tito lidé jsou dnes na vedoucích místech v
Maďarsku a obviňují Nágyho a jeho přívržence z
podpory lynčování.
Tato debata trvala nějakou chvíli; jiní lidé se začali dotazovat, zejména pak ti kteří nebyli "informování předem" a jejich otázky byly kladeny jako
otázky a ne ve snaze dát mi lekci. M ů j soudružský
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Praha hraje prim
Junius
V vzpomínkách stále utíkáme
tam kde se nelze ukrýti,
a silueta, jkterou známe,
se nedá chytit do sítí
představ, které z pohlednic
zrcadlí- naše vězení.
A žádná noční stráž
nestrhne kamufláž
rovnoběžek a souřadnic.
Ať shoří dálky chladný plamen
a spálí verš, jejž nepovím!
Když Melbourne nakukuje okny,
řekněte gamén,
řekněte si kokny,
však Praha, Praha hraje prim!
Refrén je kraden od Villona,
ale je živý po staletí.
Řekněte jaká, jaká clona
mohla by zcela zpráchnivěti
v uhlíku času. Jak se vracet
bez veršů, jež jsou Seifertovy?
Jen anekdota poví
nehledanými slovy,
jak Prahu vypodobnit krátce.
Sen však se do bdělosti lepí
jak lehce podnapilý stín,
a pod jazykem verš mi vázl.
Řekněte pepík,
řekněte si grázl,
však Praha, Praha hraje prim!
Vraťme se třeba do ruin,
slzy nám stejně nevystačí
k černé mši, které vzdoruji,
byť vše se v Konfiteor stáčí.
Tím spíš si, uličníku roven,
v rychlosti písknu z pražských not
a vklouznu do klukovských bot.
A ť si tu uschne, kdo je zlomen!
Ale ať nezní jako omen
prosba, již tiše vyslovím,

spíš modlitbička nežli báseň.
Řekněte šovén,
řekněte si

blázen,

však Praha, Praha hraje prim!
dotazovatel si po nějaké chvilce poodpočinul, začal
chrlit další otázky a vrátil se ke své původní otázce-Ford a Rockefeller.
V této debatě, která trvala chvíli, dostali jsme se
r_a problém komunistické pravdy.
Podle této teorie, nedohodl-li se Churchill s nacistickým Německem, šlo o průhledný po.n.c... ti. .
Naopak Molotova smlouva s Ribbéntropem byla jasným důkazem důmyslnosti komunistů. Jestliže Bevan předloží seznam uvězněných sociálních demokratů, tento akt je nazván sociál-fašistickou provokací. Za stejných okolnosti, jsou-li uvězněni sociální
demokraté krátce poté osvobození, mluví se o veliké
dobrosrdečnosti strany.Navštíví-li Krupp Londýn, komunisté mluví o ohrožení světového míru. Jesliže
jede do Moskvy, jde o gesto, snažící se upevnit světový m í r . Jesliže skromný lektor přijme pozvání
podporované mezi jinými Fordovým fondem, jde o
ohrožení míru: Navštíví-li Mikojan Forda v Detroitu,
mluví se o slavné spolupráci socialismu a .kapitalismu.
Toto vše mi připomíná mého přítele, zkušeného
po všech stránkách, muže šedesátiletého. Jako člen
komunistické strany Maďarska od roku 1918 ztrávil
několik let horthyovského režimu v žaláři, bojoval
ve Španělsku proti Francovi a ve Francii proti Němcům. Po válce ss vrátil do Maďarska. Během R a j kova případu v roce 1949 byl uvězněn a ztrávil šest
let v komunistickém vězení. Když byl z vězení propuštěn', nebyl přijat zpět do komunistické strany, poněvadž odepřel Dodepsat. prohlášení, že během doby
ztrávené v žaláři, bylo s ním slušně zacházeno.
Tento přítel mi jednou řekl:"Víš, synu, v tomto
světě se můžeš přiučit lecčemu, počínaje hydrodynamikou a konče tajemstvím ženské duše. Můžeš se
naučit hrát na piano a vyvolávat duchy. Existuje
však pouze jedna věc, kterou nikdy nepochopíš, a
to je bolševismus".
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ZLOBÍ

VÁS

OČI?

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

(Pokračovaní).
Hned nás začal vyslýchat/Kam jedeme, jestli s sebou máme pušku. A, hned dodal, že na jeho území
střílet nebudeme. Za další debaty- jsem si vzpomněl,
'že už mne jednou zastavil za podobných okolností.
Také jsem si vzpomněl, že asi po posledním našem
setkání našel zastřelené bulíky a koně a že mi také
asi přičítá na vrub bulíky, které "honci" z-Rumové
džungle zastřelili omylem místo buvolů, a začal jsem
rozumět jeho ne zrovna přátelskému postoji. Rozhovor se stával trapnějším a já jsem nevěděl, jak t o
skončit se ctí. Rozřešili to J á r a s Vencou, kteří zřejmě nevěděli, oč jde, ale v pravý okamžik vytáhli odkudsi láhev viktoriánského piva a Jali se nalévat.
Ačkoli nikdy nepijí, přidal jsem se tentokráte a připil jsem si na zdraví.
Vousáč ještě cosi říkal o puškách a my jsme říkali, že na krávy, střílet nebudeme, a pak jsme s e
ve zdraví rozešli.
Cesta přeď námi se točila p o vyschlých loukách
posázených
nesčetnými stavbami "magnetických"
termitů. Louky, pokryté zde jemným zeleným povlakem, dělaly dojem ohromných vojenských hřbitovů.
Kopce termitů jsou jeden iako druhý, plochými stra-

nami od jihu k severu, a jsou celkem pravidelně rozhozeny. Je to zajímavý, ale truchlivý pohled pro toho, kdo to vidí poprvé.
Dosáhli jsme záhy kopce Mt. Finniss, rozhrabaného
při kopání cínu. Má tu být stará šachta,ale n a š l i
jsme jen malé díry. Na jiném místě "byla rezavá rotační síť, pak jiná plocha na prosívání a třídění nakopaného materiálu, ještě dále ležela kupa prázdných
plechovek. Na každé straně kopce byla hráz na zachycování dešťově vody, ale jinak .pusto.
Při hledání cesty dále na západ vyjeli jsme až na
vrchol, kde byl jen prudký sráz a cesta končila. Jak
jsme se tam točili, pozoroval jsem, že oba moji společníci jsou v dobré náladě. J á r a by. byl nejraději
jel přes tu propast dále, a když j s e m ho konečně
přemluvil, aby obrátil, stromy se kácely, vůz se zvedal a nakláněl tolik, že benzín vytékal proudem z
nádrže, jejíž otvor zakrývala plechovka od konservy.
Oba mluvili hrozně nahlas a snažili se vypadat normálně, ale já jsem se nedal zmýlit. Jedinou útěchou
mi bylo, že vypijí poslední láhev a pak bude pokoj.
Teprve teď jsem si plně uvědomil,'jak hoši při každé zastávce pili "vodu".
Té noci jsme tábořili přímo v korytě řeky Finnis, u samého brodu. Řeka tu .byla široká, ale mělká,
bylo tu hodně stromů, křovin a měkké tráyy.
Hoši mezitím vystřízlivěli,. Uvařili jsme večeři z
konserv a čaj, rozložili spací zařízení. V tom vynikl
Jára, který měl celou železnou postel. Měl také malý stůl, u kterého jsme na bedýnkách a plechovkách
mohli pohodlně sedět, a tak jsme trávili první večer
spokojeně, a byli bychom vyprávěli a bavili se hudbou radia dlouho do noci, kdyby se náhle n e b y l i
ukázali komáři, které Jarda naprosto nesnášel. Brzy
zmizel pod síti na lůžku. Pak ale s hrůzou zjistil, že
si komáři k němu našli cestu dírou v síti. N e m ě 1
klidnou noc a ráno byl samá boule.
Ráno jsme se rozhodli jet k dalšímu brodu, který
byl na mapě' označen jménem "Walker's F o r d " . P o
více jak půldenní cestě lesními úvozy, zastavili jsme
se v řetězu malých cínoVých jam. Stála tam v buši

OPTO

Capitol House, 109 Swanston St.
M E L B O U R N E (vedle kina Capitol)
Telefon: 63 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
Nejlepší dánské POTRAVINOVÉ BALÍKY
firmy PLUMROSE dodáme rychle a spolehlivě
Obstaráme za Vás placení cla
nedaleko vodnatého potůčku nízká chata z větví a
listí, která vypadala jako příbytek domorodce, ale
patřila prospektorovi. Nikdo tam nebyl, ale vše bylo
netknuto tak, jak to kdysi majitel opustil: postel, uprostřed na bedničkách pytel mouky a kuchyňské
náčiní, a dokonce i mapa a jiné věci.
Po večeři jsme seděli u stolku opodál chýše, když
Václav s posuňkem poznamenal "'Stojí za vámi černý'"Podíval jsem se nechápavě, ale když to Václav
opakoval, otočil jsem se. Tiše jako s o c h a stál za
mnou míšenec. Přišel jako duch, a n i ž bychom ho
zpozorovali.
Ukázal záporně hlavou, když jsme mu nabídli jídlo a čaj. Blaženě se ale úsmál, když mu J á r a na-'
bídl sklenku piva, a neodmítl ani druhou. Pak rozvázal.
Nějaký Rus, Krapinský, tu prý strávil minulé .mokré období a nechal tu £400. Odešel s prázdnou. On
prý mu pomáhal. Má prý kousek dále taboe, ženu a
děti a "plenty of tucker".Záhy bylo slyšet volání.
"Missis má o vás strach",upozorňoval jsem jej,-ale
on nedbal. Držely jej sklenky piva, které popíjel labužnicky a inteligentně. Mluvil dobře anglicky a četl
bezvadně mapu. Řekl nám, že jsme správnou cestu
minuli asi o jednu míli.
( Pokračování příště )

Bohaství v jehličnatém lese
Austral.-ké obyvatelstvo a průmysl spotřebují
dnes více měkkého dřeva než kdykoliv v minulosti. Stavební dřevo, papír, překližky, plastické hmoty, masonitové desky a sta jiných výrobků neustále zvyšují poptávku po měkkém dřevě.
Tak jak Austrálie roste rok od roku-zvýšeným počtem obyvatelstva a rozšiřováním průmyslu- tak je zdůrazňována nutnost osazování, větších ploch jehličnatým lesem.
. Pěstování jehličnatých lesů na užitkové dřevo znamená účastnit se na rozmachu Austrálie
a na její budoucnosti. Jedno z velkých bohatství Austrálie je dostatek a rozsáhlost půdy, která je předurčena přírodou k zalesňování. Jedním z takových míst je pohoří, známé pod jménem Great Divide v N.S.W. Součástí tohoto pohoří jsou také - Blue Mountains-, které m a j í jedny z nejlepších podmínek pro jehličnaté lesy. Mírné podnebí, dostatek dešťů' a dobrá půda dávají možnost správným lesním hospodářstvím zajistit výtěžek měkkého dřeva do nekonečna.
Při používání nejnovějších zalesňovacích způsobů velká část ladem ležících porostů se promění na cenné jehličnaté lesy.
Ze všech druhů jehličnatých stromů, vysazovaných zde v Austrálii, ukázala nejlepší yýsledky -Radiata Pine-. Má jednak výbornou kvalitu dřeva, rovnající se všem importovaným, druhům. Další důležitá vlastnost je velmi rychlý vzrůst. Radiata Pine vyhovuje australskému pďdnebí lépe než původní domov-Kalifornie, takže vykazuje zde lepší výsledky-podobně jako
Merino ovce, původně importované ze Španělska- dávají zde v Austrálii více a kvalitnější vlnu.
Přednosti Radiaty Pine jsou hlavně v jejím složení dřeva-dlouhá pravidelná vlákna, rovné
zrno, lehkost a pevnost. Toto jsou vlastnosti, které kvalifikují Radiatu jako jeden z nejužitečnějších a nejcennějších stromů v Austrálii.
Společnost RADIATA FORESTRY DEVELOPMENT PTY. LTD.,zabývající se výhradně zalesňováním, poskytuje příležitost každému zúčastnit se na velkém zisku v jehličnatém lese. Jednotlivé akry pozemků je možno koupit v této společnosti za velmi malý obnos. Společnost sama se stará o osázení těchto akrů a o udržování lesa. Sama také provádí kácení a distribuci
dřeva.
Každým rokem EUKALYPTOVÝ BUSH ustoupí dále a dále, aby udělal místo novému jehličnatému lesu. Tím se každý akr půdy promění v přírodní bohatství trvalé hodnoty. Les a
dřevo je obnovitelná surovina a přináší tak velký zisk, že investice v jednom nebo více akrech
lesa jest nejlepším zajištěním budoucnosti v této zemi nekonečných možností.'Využijte této
příležítosti-kdo využívá příležitostí, má úspěch a zisk.

Staňte se majitelem lesa
Chcete si zajistit budoucnost a velký příjem?
Z a pouhých 25 liber zálohy můžete se stát vlastníkem jednoho akru jehličnatého lesa.
Plná cena 129 liber—Zbytek obnosu na v e l m i mírné splátky na dobu 26 měsíců—bezúročně.
Každý akr lesa je osázen vybranými sazenicemi a udrjžován do doby kácení.
Kácení stromů začíná probírkami ve 12. roce a celý akr bude skácen v 15. roce.
ČISTÝ PŘÍJEM Z J E D N O H O A K R U 3.000 LIBER.
Použijte této příležitosti. Z a Vaši malou investici budete mít velký příjem.

Radiata Forestry
Development Pty. Ltd.
SYDNEY

283 Elizabeth Street
Teleton: M A 4697

Radiata Forestry Development Pty. Ltd.
283 Elizabeth Street, SYDNEY,
P.T. Zašlete mi prosím nezávazně ilustrovaný katalog s informacemi—How to invest in
Pine forest.
JMÉNO :
ADRESA :
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SDRUŽENÍ

pořádá
KRAJANÉ NA WAIiATAH FESTIVALU V SYDNEY
. Týden oslav jarního Waratah festivalu skončil v
VZPOMÍNKOVÝ VEČER 28. ŘÍJNA
Sydney barvitým průvodem, který shlédlo více než
6007000 diváků včetně členů České filharmonie a v sobotu 24.října 1959 Ve 20 hod. v Melba Hall,
další desetitisíce n á televisi. Vedoucí našich k r a j a n v budově konservatoře u melbournské uiíiversity.
ských spolků obeslali letos průvod velmi chudě. ProNa programu je projev a umělecký pořad.
pásli příležitost ukázat 120 Čechoslovákům, kteří se
záhy vrátí domů a kteří budou známým vypravovat,
co ve světě viděli, jak se zde máme k světu. LoňOSLAVU 28.Ř1JNA V SYDNEY
ského roku vystoupila čs. krojovaná skupina n a veřejnost asi 80 k r á t . Šla též v posledním Waratah pořádá čs. národní sdružení , a T.J.Sokol v sobotu
24.října 1959 v 8 hodin večer v Community •
průvodu, kde spolu se Sokolem (celkem asi 100 kroCentre, Mountain Street, Broadway.
jovaných krajanů) byli nejlepší a nejhezčí z přistěhovaleekých skupin. Letos zůstala doma a Sokolů
šla jen hrstka. Projevila se typická exilová netečnost
našich lidí, nebo spolky zklamaly organisačně?
M. Zachar, Oyster Bay
—U příležitosti Chruščo- Labour Party ve volebFESTIVAL ČESKÉ HUDBY V ADELAIDE (pokr.) v o v y návštěvy v USA ním okrese Buckingham.
J e obtížné pokračovat v debatě v tomto časopise, zaslala Čs. národní rada Zvolen nebyl.
když redakce vypouští z mých dopisů informace dů- americká presidentu Ei- —l.října byl stav fondu
ležité pro posouzení celého případu. Redakce odmít- senhowerovi . memoran- k postavení, sokolovny
la zveřejnit zprávu o tom, že na všem má velké zá- dum, ve kterépi varuje v Sydney £525/5/5.
sluhy p. Jásek, který nedávno přijel z P r a h y na pas před následky jednání —V Austrálii byla úředna nové působiště v Adelaide a" přivezl dary praž- s bolševickým diktátorem ně registrována nová odského ministerstva kultury adelaidské universitě a a dožaduje se zaujetí ne- borová órgajiisace manedále, že na tzv. samostatném večeru klubu byly pro- kompromisního stanovis- kýnek a manekýnů. Semítány filmy z ČSR. Aby obhájci takové spolupráce ka k problému porobe- kretářem je Frant. Bejček, redaktor "Pacificu",
neutíkali stále od hlavního problému, dovolím si vý- ných národů.
boru klubu, jakož i p. Violovi, položit několik věc- —Ve Francii byla zříze- ze Sydney.
na čs. sekce při francouz- —V australském hokejoných otázek:
1} J e správné, aby exulantská organisace spolupra- ských svobodných odbo- vém mužstvu, které pojecovala s komunistý na těmže podniku, třebas to byl rech "Force Quvriére". de v únoru p.r. na zimní
jen podnik kulturní a pořádaný pod firmou třetí Předsedou je Alois Čížek, olympiádu do USA, je
jednatelem Václav Er- Čechoslovák Veselý. Č/B
neutrální organisace?
2) Bylo možno považovat festival pouze za kulturní nest.
podnik, když předem byla ohlášena účast oficielního —Nedaleko Londýny zezástupce pražské vlády a bylo ještě vůbec možné ne- mřel po delší nemoci ing.
J.L. Vojáček - Cohrane.
čekat politickou propagandu?
3) Bylo správné, když výbor klubu se rozhodl pro bývalý příslušník čs. bri- (Pokračování se str. 5)
takovou spolupráci, když okolnosti znal předem a lze gády na západě a hlasa- uprchlíků z porobených
doporučovat, aby se případy takové spolupráce opa- tel BBC.
zemí, d o něhož se pak
—V Chicagu zemřel spokovaly?
převlékali
američtí agen"Zpravoda4) Jestliže výbor klubu h á j í svůj postup jako správ- lupracovník
ný, je nutné považovat vše za otázku zásad a zák- je" Karel Loula-Vojíř. ti, shazování n a d obsaladní orientace exilu, nebo za pouhý festival silných —Instruktor na jazykové zenou Evropou.
slov a bouří ve sklenici vody, která se může zes- škole US armády v MonNečekejte především,
měšňovat, jak to učinila redakce HD?
terey, pplk. Karel HlásNevím proč p. Nový h á j í účinkující, když jsem jas- ný, se oženil s Evou Mar- že autor této knihy oně napsal, že neobvinuji účinkující, kteří se o pova- holdovou, která ho oše- p r a v d u zažil to, co hlásá
hu podniku ve slepé důvěře ve výbor nestarali. Ta- třovala po zranění za slo- obálka: nevzal útokem
kovou spolupráci nelze ospravedlnit ani poukazem venského povstání a ktena předběžnou zprávu Radě, ani poukazem na ně- rá dostala nyní povolení pláže u Salerna, ačkoli
prožil nějaký čas těsně
jaký další tajemný úřad, jak to činí p. Nový. Nesou- k pdjezdu z ČSR.
hlasím s tím, jak p. Viola definuje význam slova ko- —Bývalý příslušník čs. za americkými liniemi
laborace.'Kdo se přímo spojí s komunisty za tím ú- brigády v Anglii kpt.Jan (když už končila válka).
čelem, aby šířil komunismus, to už je komunista z Maxwell, kandidoval za
přesvědčení. A j á jsem nikoho z komunismu neobSkončil jako válečný
vinil. Žádám p. Violu, aby naplno vyslovil podezření
zpravodaj. Nebylo mu
o pravosti mých úmyslů. Uzná-li výbor klubu, že jde
PŮJČKY PENĚZ
totiž po chuti, že mu
o chybu, kterou nelze h á j i t ' a která se nemá opakona auta, nábytek,
bylo přikázáno rekvirovat, pak jsem ochoten takový chlapský čin' veřejně
obchody a hypotéky
ocenit.
S.Hofírek, North Melbourne.
vat
p r o americké vojáky
zařizuje
přepychovou
vilu jakési
POZN. HD: Redakce neodmítla uveřejnit nějaADAM
SMITH
americké milionářky, na
kou zprávu. Jednoduše vypustila poslední odstavec
PTY. LTD.
příliš dlouhého dopisu (viz Č.17/IX.) .Domnívá se,
Capri. Rozkaz měl od
37 Swanston St.
že i tak už bylo věnováno v HD příliš m n o h o
generála Clarka, který se
MELBOURNE
místa adelaidskému festivalu.
zdá být u autora zvlášť
špatně zapsán ( " m ě 1
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
P
O
J
I
Š
T
Ě
N
Í
zvláštní
schopnost, vybíEBNER: 19 York St.
NĚMEC: 22 Hunter St.
všeho
druhu
rat si pochybné politicWynyard Station
Machine Rental Pty. Ltd.
odborně provede
k é přátele,.."j.
Sydney
(dř. 15 Hunter St.), Sydney
MIRO
DAVIS
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Šarlatové vlákno? J e
G.I.O. Building, 6 0 - 7 0
Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
Elizabeth St,, Sydney to podobenství z bible.
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
City
Těl. BO 361 Roku 1451 před Kristem
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.
obléhal, nějaký Jošua
jakési Jericho. A nevěstka Rahab zradila město, a aby dobyvatelská
armáda poznala. j e j í
B O X 7, L A N E C O V E — S Y D N E Y , N S W .
příbytek, který nebylo
nutno plundrovat, vyvěmá velký výběr dovezených dlouhohrajících' desek Supraphon,
sila (podlé návodu Jokteré si můžete objednat ve svém obchodě gramofonovými deskami.
šuova) nad oknem šarlatové
vlákno.
Mezi množstvím jiných desek máme na skladě celé operyP r o d a n o u nevěstu, Rusalku, Dalibor, dále Dvořákovy symfonie atd.
N i k d o nepomyslil na
Hrají orchestry České filharmonie a N á r o d n í h o divadla v Praze
šarlatové vlákno v oknech pomahačů spojenN A P I Š T E N Á M . B U D E M E V Á M Z A S Í L A T Z D A R M A SEZNAM"*
ců. N a V ý c h o d ě pomáN O V Ý C H DESEK
halo r u d é vlákno znamenitě. , Ale na příklad na

KRÁTCE Z EXILU

SPORT V AUSTRÁLII
K O P A N Á

IMPORT

CO.

S Y D N E Y

PRAHA - APIA 3:2 (2:0)
. Na finálový zápas, který se hrál na Henson Park,
se přišlo podívat 12.500 diváků, přestože silně pršelo.
Praha získala mistrovský titul vzornou technickou
hrou,kterou nepokazilo bláto ani tvrdá h r a Italů.
Praha se ujala vedení v 35. minutě brankou Tamandla po sólové akci; Ve 42. minutě zvýšil Baumgartner
skóre na 2:0. Brzy nato Saghi obešel brankaře Trisice, ale Trisic jej "složil" a tak zabránil gólu. Tamandl neproměnil nařízenou penaltu a poločas skončil jen dvoubrankovým rozdílem, ačkoliv si Praha
zasloužila větší náskok.
Italové, kteří hráli po větru, zaútočili po přestávce
a podařilo se jim vyrovnat jednou brankou de Paoliho a vlastní brankou Hirona v 57. minutě. Praha
se vzchopila a obléhala branku Apie, ale když Baumgartner vstřelil třetí branku z penalty, stáhla dva
útočníky do obrany. Deset. minut před koncem prošel Baumgartner obranou Apie a byl sám před brankou, když soudce odpískal ofsaid Saghimu, který se
na útoku nepodílel.
Nejlépe hráli Baumgartner, Lord, Jaroš, Sherwin,
Tamandl a Ninaus.
PRAHA —GLADESVILLE 1:0 (1:0)
Ve čtvrtfinálovém zápase poháru "Ascot Thousand" vyhrála P r a h a těsně, ale zaslouženě. Jedinou
branku napínavého zápasu dal v prvním poločase
Baumgartner, který před tím neproměnil penaltu,
Ve druhém poločase soudce neuznal pro ofsajd jednu
branku Gladesville a jednu Prahy. Nejlépe h r á l i
Baumgartner a Lord.

ŠARLATOVÉ

SCALA RECORD

V

VLÁKNO

italské f r o n t ě zrušila
washingtonská
vláda
všéchny sliby svých tajných agentů.
T i nenabízeli tisíce. Jenom dolarovou odměnu,
která byla většinou divoce odmítána. A l e když
nakonec došlo k vyplácení vdov a sirotků p o
mrtvých agentech, změnil Washington peněžní
politiku a nabízel kompensaci v žebrácké míře.
J e n o m za tento dolarový náhled na pitomost
Washingtonu, j e n o m za
to, jak obnažil hrůzy
francouzských
koncentračních táborů v Severní Africe, kde nejen pod
Pétainem, ale taky pod
americkým h r d i n o u Gi-

r a u d e m umírali evropští uprchlíci jako mouchy., j e n o m ža to, že
Charles de Gaulle je pro
něho konservativec, ale
muž, který neváhá d á t
postavit p ř e d
válečný
soud dozorčí zvěř z koncentračních táborů sladk é severoafrické' Francie, už jenom za to si
autor zaslouží, abychom
mu naslouchali.
D o n a l d Downes nám
znovu potvrzuje, že jsou
ještě p o ř á d na světě lidé,
kteří-spolu s Romainem
Garym a jinou podivnou společností-věří na
slony, na svobodu, již je
třeba víc a víc zvětšovat,
aby jednou byla snesitelná lidem.
jun

ODBORNÉ SČELOVÁNÍ

LÁTEK

A.A. I N V I S I B L E M E N D I N G S E R V I C E
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

Příjemnou dovolenou strávíte v lesním zátiší,
v horském kraji v Mount Beauty.
Koupání v řece Kiewa.
Pěkné ubytování v horském domě.
Pište na adresu:
JAROSLAV KANTA, P.O. TAWONGA, '
via BRIGHT, Vic.
Zájemcům, z Melboume sdělí bližší informace p.
. Adášek, tel. J M 2370, po prac. době J M 2065
ČTENAŘŮM V SYDNEY
Další prodejna Hlasu domova:
CARMEL ESPRESSO, 270 Victoria Št„
KINGS CROSS.

-8-

HLAS

DOMOVA

19. 10. 1959

PŘÁTELÉ

kídí

Karel

Janovský,

POHÁR EVROPSKÝCH N Á R O D Ů

Mnichov
V

KOPANÉ

Československo - Dánsko 2 : 2
Českoslovenští fotbalisté sehráli 23.září v Kodani první utkání druhého kola PEN, ve kterém se
rozešli s domácími representanty za nerozhodného stavu 2:2. Většinu utkání museli hráti. o. devíti
hráčích, neboť pravý záložník teamu Matlák byl. zraněn již v 18.minuté zápasu a levá spo jka . Kačáni odstoupil ve 33.minutě; oba hráči byli.delší dobu vůbec mimo hrací plochu a ve.druhém.poločase dohráli zápas jako statisté na. křídlech.
Československé národní mužstvo prohrávalo ve 20.minutě utkání 0:2, dovedlo však i při . oslabení vyrovnat na 2=2. Osm minut před koncem. zápasu nařídil holandský rozhodčí Bronkhorst přísně
pokutový kop proti ČSR, jehož provedením byl pověřen nejlepší střelec dánské ligy Enoksen z. mužstva Vejle. Československý brankař Stacho z Trnavy, který měl nemalou vinu na první _ brance, však
tuto penaltu pláničkovským bravurním stylem kryl.
„ Branky ČSR: ve 29.minutě Kačání po. kopu z. rohu (1:2,)ve 32jninutě Dolmský (2:2).Československo hrálo v sestavě: Stacho-Tichý, Novák-Matlák, Popluhár, Bubenúk Pavíovič, Scherer, Bubník, Kačáni, Dolinský. Zápas se hrál při. uměléirí. osvětlení před 33.000 diváků. Odvetné utkání se
bude hrát v Brně a vítěz se střetne s Rumunskem.
V Budapešti došlo k odvetnému utkání PEN
mezi representanty Maďarska a SSSR, které skončilo vítězstvím hostí 1:0. Jelikož i y prvním zápase
v Moskvě vyhráli sovětští fotbalisté 3:1, postupují
do dalšího kola, kde bude jejich soupeřem vítěz
zápasu Španělsko-Polsko.
pohár

evropských

mistrů

Československý přeborník Rudá Hvězda Bratislava, který porazil doma portugalského mistra FC Poito, zvítězil i na hřišti soupeře zaslouženě 2:0 a postoupil mezi 16 nejlepších. evropských fotbalových
celků. Bratislavští fotbalisté předvedli v Porto hru
vysoké úrovně. Nejlepším jejich hráčem byl záložník Buberník. Ve druhém kole budou hrát se skotským mistrem Glasgow Rangers.-Další utkánLEFK
Goeteborg zvítězil doma nad severoirským přeborníkem Linfieîd rozdílem třídy 6:1 a b u d e mít v
příštím kole za soupeře Spartu Rotterdam, k t e r á
postoupila bez boje. Vítěz polské fotbalové ligy Lodž
vyhrál sice doma nad lucemburským klubem Jeunesse Esch 2:1, ale celkovým brankovým poměrem
2:6 byl vyřazen z další účasti. Francouzský FC Nice
hrál nerozhodně s mužstvem Shamrock-Rovers 1:1,
zvítězil však předtím doma 3:2 a utká se s tureckým teamem Fenerbahce. Toto turecké mužstvo se
postaralo .o největší senzaci letošního ročníku FEM,
když po nerozhodné hře doma s budapešťským Csepelem 1:1 vyhrálo v Budapešti těsně, ale zaslouženě
3:2. FC Barcelona, která je ve skvělé formě, porazila CDNA Sofii 6:2 a střetne se s AC Milánem. Nejlepším hráčem na stadiónu byl bývalý československý inťernacionál Laco Kubala, který byl střelcem
tří branek.-Mužstvo AC Milána zvítězilo nad Olympiakos Athény 3:1 a Glasgow Rangers porazů belgického mistra FC Anderlecht 2:0

Fotbalová liga

PRVOTŘÍDNÍ

česká i jiná evropská
jídla
BARCLAY
RESTAURANT
122 Russell St.,

Melbourne
Tel. 63 2775
Otevřeno celý týden
Jd 11.30 do 8 h, večei

LEHKÁ

.

Bratislava ve formě

' V . .1. česfoojslovenské
fotbalové lize se hrála
utkání 7. kola, po kterých je v čele soutěže
mužstvo Dukly Praha,
které má 11 bodů (ještě
neprohrálo, třikrát hrálo nerozhodně) a skóre
12:4. O jeden bód méně
m á Slovan Bratislava.
Tabulku uzavírají: 12.
Sparta Fraha 4 body, 13.
Prešov 3 biody, 14. P a r -

Dosud sehraná utkání PEN: SSSR-Mad'arsko
3:1, 1:0. Polsko-Španělsko l'A. Východní Německo-Portugalsko 0:2, 2:3. Jogoslávie-Bulharsko 2:0.
Rumunsko-Turecko 3:0, 0:2. D á n s k o - Č S R 2:2.
Francie-Řecko 7:1, i : l . Norsko-Rakousko 0:1,2:5.

ATLETIKA

Z československých lehkých atletů byli v posledních dvou týdnech nejúspěšnější tyčkař Marcel Blažej, který výkonem 444 cm z l e p š i l o 3 cm svůj
vlastní českoslovecskv rekord, vytvořený na letošním mistrovství republiky v Praze, a 21-letý nadějný diskař Němec, který dosáhl v Brně druhého nejlepšího čs. výkonu 54.39 m.
Na tak zvaných Balkánských hrách v Bukurešti
vytvořila Ruzannka Joisnda Balasová světový rekord
ve skoku vysekéo, kdyx zfepěfla svůj dosavadní výkon o 1 cm a dosáhla 164 cm--V Budapešti zaběhlo
maďarské kvartete Koracs, Szekeres, Iharos a Rozsevoelgyi nový světový rekord na 4x1 míli. Časem
16:24,2 min. bylo o 1,4 vt. rychlejší než australští
mílařl Na tomto národním mítřngu hodil maďarský
diskař J o s e f Szeesesafi 5c.96 m, což je 3. nejlepší
výkon všech doa. Lepších bodů dosáhli pouze světový r e k c r f c a n P o l á S Pšsísowski (59,91 m) a
Američan Gorsfien (59.28 m).
Na olympij^ém. stadiónu v Símě zvítězilo západoněrnecfcé leaikoatleáclré. družstvo v mezistátním
utkání nad I s á B iDT^.ICCj b. Překvapením byla
porážka Něrr.ce Geunaxa v běhu na 100 m italským
sprintéresn Beirutlm, jefcož vítězný čas byl 10.4 v t
Dalších dvosi pczsruhodnj"cii výsledků dosáhli: Němec JjCanfmaa na 4€G m časem 46.9 vt. a i t a l s k ý
trojskefan Ca-rallí 16.03 m.-V Paříži zvítězili francouzští lehcí atlet; nad Švédy 109:103 b. (štafeta 4x
100 m Francie 40.3 v t a 800 m Švéd Waern 1:47,8
mfri..)a v Benia porazili Norové švýcandcé representanty 133:78 b.-Na Wtete City stadiónu v Londýně
došlo k posledníma letošnímu lehkoatletickému pod-

dubice 3 body.
Výsledky sedmého kola:
Slávie Praha - Nitra 1:1.
Pardubice - Sparta Praha
0:1, Prešov - Hradec Králové 2:2, Dukla PrahaSlovan Bratislava 1:1.
Trnava - Košice 3:0, Bohemians - Ostrava 1:1.

N o » fcimU i imti iwí iemiciví

W.

KLINK

127, Gertrude St^řTTZROT, Tle.
Telefon JA 5995
Prvotřídní maso a uzeniny všeho druhu

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
Vás

srdečně

zve

SPOLEČENSKÝ
S

na

VEČER

PROGRAMEM A
TANCEM
který pořádá na ukončení sezóny
v v sobotu dne 31. října 1959 v 8.30 hod. večeř
V EMPIRE BALLROOM, 386. CHAPEL ST., PRAHRAN
LIKÉROVÁ LICENCE — BOHATĚ ZÁSOBENÝ BUFFET
Vstupné 15/PŘEDPRODEJ A INFORMACE: 94 6635 (Piek) -FJ 3843 (Pavlas)

HLEDAJÍ:

Jana Bendu (dopis, adres, na "St.Sydney, Reservoir".
v red.).Ladislava Oravce z Bratisl.(dopis v red.).
Vlad. Rybníčka (nar. 1925),Dušana Bohanese (2 dop.
v red.)a' Emila Málka.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD
Malý

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/tučnou 1/6.
VEDOUCÍ
FILIÁLKY,
který by řídil menší ale
rušnou! prodejnu radiopřístrojů,.
-elektrotech
potřeb, nábytku a pód.
přijmeme. Nejvíce zákazníků je z řad britských
přistěhovalců.
Uhlazené
chování, dobrá znalost
angličtiny, umění prodat,
schopnost samostatně organisovat prodejní program se předpokládají.
Zájemce musí počítat s
tím, že bude hodně pracovat, mnoho hodin a
bez ulehčení. Schopný
muž však má velkou
možnost vydělat velké
peníze. Pis. nabídky na
zn. "Vedoucí-Melbourne"
do HD.

ZPRÁVY

OSOBNÍ

Dne 4.října oslavil ve
zdraví své 60.narozeniny
pt Fraiit. KŘIVÁNEK.
Bývalí příslušníci čs.armády v Anglii a ostatní
přátelé mu přejí do dalších let hodně zdraví a
ispokojenosti.
Melbourne, říjen 1953
L i s t á r n a
M.V. Cleveland: Díky za
časopisy.—F.K.S. Franc.:
Vzkaz jsme vyřídili.—M.
H. Toronto: Díky zavý-.
Díky za inťorm.— V.H.
SuBry Hills: Uveř. před
rokem - viz Č.19/VTII.
str.6.— R.P. Ascot Vale:
Ponech na příště.
HD
Vyrovnejte laskavě

PŘEDPLATNÉ

niku na půdě Velké Británie, k meziměstskému utkání Londýna se Stockholmem, které skončilo suverénním vítězstvím anglických atletů 97:69 b. Největší pozornosti se těšil závod mílařů, ve kterém Švéd
Waern potvrdil znovu svou skvělou formu a doběhl
do cíle jako první v čase pod čtyři minuty-za 3:59,7
min.-V hlavním městě Japonska, v Tokiu, na stadiónu, kde budou v roce 1964 probíhat olympijské
hry, zvítězili atleti Západního Německa nad Japonskem 110:78 b. V utkání bylo dosaženo jen průměrných výkonů.-A konečně v Praze na Strahově
se b ě ž e l první říjnovou neděli závod mílařů na
1.500 m, který vyhrál Maďar Rozsavoelgyi v čase
3:43,2 min. p ř e d Čechoslovákem Jungwirthem .á
svým krajanem Iharosem. "

Ve zkratce
—Západoněmecké fotbalové národní mužstvo zvítězilo v Bernu nad Švýcarskem 4:0, utkání B mužstev obou zemí vyhráli 'v Kostnici. Švýcaři 1:0. Stejným brankovým poměrem skončila i další dvě utkání: Ve Windsor Parku v Belfastu porazili representanti Skotska po velmi dobrém výkonu fotbalisty Severního Irska 4:0 a v Kodani vyhrálo ^Dánsko
nad Finskem rovněž 4:0. Holandský representačníteam zahrál v Rotterdamu naplno a zvítězil nad
mužstvem Belgie hokejovým výsledkem 9:1, a v Pekingu vyhráli Kusové nad Číňany těsně 1:0 a remisovali s mužstvem Maďarska 1:1. Československé
B mužstvo-"olympijský team"-zvítězilo. v. Plzni nad
východoněmeckým Béčkem 1:0. Jedinou branku utkání . dal v 70. minutě Vojta.
,
—Na San Siro stadiónu v Miláně vyhrála FC Barcelona i v odvetném utkání P o h á r u veletržních
měst nad místním Inter Milánem 4:2 a postoupila
celkovým brankovým poměrem 8:2 do závěrečných
bojů. Dvě branky vítězů střelil Kubala.
—Čtyřnásobný vítěz poháru evropských m i s t r ů
Real Madrid vyhrál přátelské utkání v Manchesteru
s, domácím Manchester United vysoko 6:1.
—Mezinárodní plavecká Unie vydala tabulky nejlepších plavců ve všech soutěžích. Nejúspěšnější československou plavkyní je Marta Skupilová z Bratislavy, která je v pořadí-na 100 m motýlka časem
1:13,4 min.-na 9. místě všech dob na světě.
—V krytých lázních na Julišce v Praze probíhalo
mistrovství republiky v • plavání družstev. Pořadí
mužů bylo toto: 1 .Dukla Praha 10 bodů, 2.Piešťany
8 b.,3.Brno 6 b.,4.VŠ Praha, 5.VŠ Bratislava, 6.Ústi
nad Labem.
V soutěži žen získalo titul družstvo VŠ Bratislavy
před pražskou Bohemians.
HLAS
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., .Richmond, E. 1, Víc.
Telefon JA 3380 (jen mimo pracovní dobu)
Předplatné: na rok s 37/-, na \ roku s 19/ňa 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.

