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Eisenhowerova návštěva odřeknuta, Kišj resignuje

Po japonském fiasku
V minulém desětiletí presentoval západní tisk Japonsko jako vzorně pře- jedna "propagační kataorientovaný stát, jehož obyvatelé soustřeďují všechen svůj zájem na obchod, strofa" - větší, citelnější,
slušné zisky a co riejvětší zaměstnanost. S plným pochopením při tom kon- než byla odřeknutá nástatoval, že se Japonci snajží nadále získat nová odbytiště pro vzrůstající prů- vštěva presidentova, pomysl, ale že to dělají jen solidní mírovou cestou. Demokracie zapustila v Ja- líček, kterému už dnes
ponsku za krátkou dobu tak hluboko své kořeny, že možnost nových vel- může Amerika jen stěží
kých trhů v samotném sousedství, v Číně, nelákala tolik, aby ohrozila spo- zabránit: v otázce pojenectví a vřelé přátelství k největší demokracii, Spojeným státům, které břežních ostrovů Matsu
jedině mohou usnadnit další rozkvět země. Dosavadní historie Dálného vý- a Quémoy se dostaly
chodu konečně dokládá, že Japonsko s Čínou byly vždy rivaly a nikdy vel- Spojené státy do situace,
z níž je v dohledu jedikými přáteli.
Tak nějak se psalo o japonských ostrovech a podobné úvahy kolovaly bez- né východisko - ústup.
pochyby i mezi kapitány ámerické politiky. Bílý dům i Pentagon počítaly s Z d á se, že záleží jen na
Japonskem jako s hlavním a nejspolehlivějším obranným pilířem na Dálném komunistech (v Pekingu
i v Moskvě), .kdy Čanvýchodě.
Tím drtivěji působily států a utrpěnou ránu ska tak nedozírné, jak kajšek tyto "opěrné body
na veřejnost svobodného hned tak nezahojí ani je malují ustrašené ko- k návratu na pevninu"
světa i na Washington balsám v podobě vysvět- mentáře na Západě, či ztratí. Je velmi nepravzprávy posledních týdnů. livek, že v Tokiu demon- jak vyplývá z jednání d- děpodobné, že by se pro
Tokijské
demonstrace, strovala jen dobře orga- merické senátní komise. ně odhodlala Amerika k
namířené proti vládě, nisovaná
komunistická Možná dokonce, že ten válce. To po všech silpřišel
docela ných slovech amerických
proti Eisenhowerově náv- nebo svedená menšina políček
štěvě a proti nové obran- obyvatelstva. O d cesty se včas, že přiměje Spojené státníků! (Po listopadopozornějšímu vých volbách může být
né smlouvě americko-ja- veřejně slibovalo mnoho státy k
ponské, se stupňovaly - víc, než mohla přinést. plánování politické bu- pro nového amerického
presidenta takový ústup
takovou měrou, že donu- Přece se však nezdá, že doucnosti.
tily Kišiho vládu, aby po- mohou být následky neN a Dálném východě přece jen stravitelnější.)
žádala presidenta Spoje- podařené cesty do Japon- se dá ostatně čekat ještě (Pokračování na str. 2)
ných států, aby se na své
"cestě dobré vůle" Ja"Manifestační volby" v Československu
ponsku vyhnul, protože
by nebyla zaručena jeho
osobní bezpečnost, a že
po ratifikaci smlouvy
"Manifestační volba", poznamenal americký Československý zpravodaj
přiměly Kišiho samotné- 7. června tr., "znamená v praxi, že se voliči seřadí do průvodu, za doprovoho k ohlášení resignace. du hudby se odeberou k volební místnosti, kde veřejně, bez použití práv
Takový políček uško- vyplývajících z ustanovení o tajnosti volebního aktu, vhodí hlasovací lístek
dil ovšem nesmírně poli- s jediným kandidátem do urny. Pak zase manifestačně odtáhnou a třebas
tické prestiži Spojených uspořádají veselici v místní hospodě."
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Co přinesou americké volby ?
V minulých číslech HD jsme přinesli zprávy o
pobytu amerického milionáře C. Eatona v Československu. Eaton měl v Praze tiskovou konferenci, která nejlépe dokázala, čeho doufají komunisté docílit
po příštích presidentských volbách v Americe. Eaton je známý komunistický souputník a dostal letos v Moskvě Leninovu cenu "za práci pro porozumění mezi národy",
Eaton řekl mj. : "Myslím, že příští presidentské
volby způsobí důležité změny v americkém ministerstvu zahraničí, v Komisi pro atomovou energii »
na našich vyslanectvích po celém světě..."
O atomovém odzbrojení řekl: "Atomové zbraně
by měly být zakázány po celém světě. Pan Chruščov potvrdil, že Sovětský svaz přestane s atomovým
zbrojením, udělají-li ostatní velmoci totéž. Myslím,
že by to Amerika měla udělat také."
Připuštění Rudé Číny do Spojených n á r o d ů :
"Americká zahraniční politika dosáhla vrcholu nesmyslnosti v postoji k Rudé Číně. Ale věřím, že i
my spadneme s oblak a diplomaticky uznáme velmoc o 600 miliónech obyvatel."
Obchod mezi Východem a Západem: "Měla by
nastat co největší a nejširší obchodní výměna zboží mezi Východem a Západem. Neměla by tu být
žádná dovozní neb vývozní omezení. Všechny celní
hranice by měly být zdviženy, nejen v zájmu zlepšených obchodních vztahů."
Eaton prozradil, jak -se dostal do zahraniční politiky. Začalo to prý před pěti lety, kdy hostil pět
sovětských žurnalistů, kteří "chtěli vidět živého kapitalistu". Eaton prý tehdy pocítil "hluboký respekt k inteligenci a schopnostem těchto lidí". A dodal : "A myslůn, že oni pochopili, že já jsem člověk, ¡který nechce vydělávat dolary na zbrojená."

Ani tam, kde se volby nekonaly "manifestačně", neměli o v š e m
občané ani stín volby.
Národní
fronta totiž
přihlásila jen jediného
kandidáta" v každém volebním okrsku.
Absurdita voleb byla
dokonce vyjádřena ve
Svobodném s l o v ě 24.
května nesmělou otázkou
"Jaký je však potom ůkol občanů, jimž je k
volbám navržen jen jediný kandidát?"
P r á c e ze 7. května
však oznámifa, že do 12.
června, dó dne voleb,
"tisíce agitátorů navštíví rodiny a pohovoří s
nimi o v š e c h problémech, které je zajímají."
Čs. zpravodaj referoval o zprávě peažského
rozhlasu z 15. května,
která p r o z r a d i l a , že
"agitační střediska v celé republice jsou v těchto d n e c h svědky ruš-

ných shromáždění občanů a jejich závažných
rozhodnutí."
Závažná rozhodnutí
se především netýkala
v o l e b . Československé
volby byly jen záminkou, vymáčknout z československého
občana
několik hodin bezplatné
práce navíc :
" O b č a n é předměstí
Jihlavy ve Starých horách slíbili na předposlední volební schůzi, že
každý z nich odpracuje
nejméně 8 brigádních
hodin . . ."
"Také občané východního Slovenska uzavřeli
v předvolebním období
socialistické, závazky v
celkové hodnotě přes 30
miliónů korun . . ."
" N e n í také náhoda,
že právě před několika
dny, při návštěvě soud r u h a Novotného na
Přerovsku, družstevníci
(Pokračování na str. 2)

A tak neustálý povyk o světovém míru, který
není ničím jiným než abstrakcí, rovněž zastiňuje
skutečnost, že existuje mnoho způsobů, jimiž
národy mohou být utiskovány, a které v dané
chvíli se musí projevit jako očividné použití síly
přes mezinárodní hranice, ba žé dokonce někdy
stačí pouhá hrozba silou... Je opravdu rozumné se domnívat, že lidé v mimoruském světě
mohou prostě přehlédnout skutečnost, kdykoli
se hovoří o "mírovém'' soužití?
George F. Kennan

KONEC SPORU O TUZEX
V uplynulých měsících zuřila na" stránkách některých exulantských časopisů papírová bitva, která
nikdy neměla být bojována. Bojovný redaktor londýnského Čechoslováka Josef Josten, který se s oblibou pouští do soukromých křižáckých výprav, tentokrát vyhrál svoji při zcela jednoznačně.
Celý spor začal tím, že Josef'Josten poukázal na
¡řadu československých tiskovin v zahraničí, které
jsou kontrolovány buď starousedlíky nebo dokonce
uprchlickými organisacemi, které v míře velmi znepokojující otiskovaly inzeráty komunistických obchodních agentur zpoza Železné opony, šlo tu především o ^inzeráty n. p. Tuzex, inzeráty Čedoku, zvoucí
na letošní Spartakiádu nebo jen tak na dovolenou do
Československa, o prospekty polské lodní společnosti, která plaví pověstný parník Batory.
Pokud je nám známo, vystoupilo proti Jostenovi
veřejně jen vedení kanadských Našich hlasů, které
se pustilo do polemiky stejně pochybné jakoi povážlivé. Vypůjčilo si k tomu autoritu Ivana Herbena,
který je dnes ústředním tajemníkem Československé společnosti pro vědu a umění v Americe. Ivan
Herben vystoupil rázným prohlášením, v němž tvrdU, že americké a kanadské., časopisy jsou nuceny
přijmout komunistické inzeráty, neboť je k tomu
nutí zákony.
_ Jostenův Čechoslovák nato otiskl 17,. června tr. fascimile dopisu amerického ministerstva spravedlnosti, který by měl udělat tečku za celým sporem. Závažná část dopisu zní takto:
"Podle prvního dodatku naší (tj. americké - pr.)
ústavy a v souhlase se zásadou svobody tisku, může
kterýkoli časopis přijmout nebo odmítnout jakýkoli
inzerát, pokud tento inzerát není v rozporu s trestními zákony Spojených států..."
Věc je tedy zcela jasná. Alespoň americké krajanské a uprchlické časopisy mají tu zákonný podklad,
na jehož základě mohou odmítnout inzercí komunistických agentur, aniž by ohrozily, samy sebe nějakou
(právní akce se strany komunistických zastupitelských
úřadů. Herbenův výklad -amerických zákonů je tím
zcela vyvrácen.
Během sporu Josten - Naše hlasy však byl nadhozen důvod jiný, jen. tak zcela na okraji, ale dotčen
byl. časopisy, které otiskují komunistickou inzercí,
tak činí také z finančních důvodů, neboť všechny
zápasí s materielními potížemi. Komunistický příspěvek do pokladny časopisu je proto vítaným
zmnožením peněžní základny listu, jehož politická
linie ,však zůstává protikomunisticky zaměřena.
Tento důvod je jistě realističtější než důvod Herbenův, ale také' nemravnější. Bouříme se všichni,
kdykoli nám někdo připomene, že za každý dárek,
který posíláme prostřednictvím Tuzexu, obohacuje
si svoji pokladnu komunistické ministerstvo zahraničního obchodu. Říkáme vždycky a. co nejhlasitěji,
že to je vydírání a nemravnost. Dělají-li však totéž
lidé ve svobodném světě, kde o nějakém "vydírání"
nemůže být řeči, co zbývá o tom říci? Je to jen nemravnost.
Nikomu z těch lidí, kteří obhajuji komunistickou
inzerci ve svých listech, jistě ani nenapadne, aby za
protestantské peníze vydávali katolický časopis, ani
za příspěvky Ligy pro lidská práva noviny rasistické.
A přece totéž neváhají dělat, jde-li o čisté jméno
demokratického tisku. Nebude-li demokratů, kteří
by měli zájem číst demokratické noviny, nebude demokratických novin. Mají-li- být demokratické noviny-subvencovány (byť i jen částečně) z komunistických fondů, je čas, aby tyto noviny přestaly vycházet.
Co si to tito lidé namlouvají? Komunistům nevadí, že inzerují v novinách, které dnes a denně trhají bolševismus na straně první, zatím co vnitřek "je
vyplněn komunistickou inzercí. Komunisté rádi zaplatí stovky dolarů, neboť za ně získají trh na tisíce dolarů, které se jim dostanou od lidí, které by
jinak bolševická propaganda nedosáhla. Pro komunisty je to dobrý obchod. Pro demokraty je to kaňka. na osobním listě.
jun.
Published by Fr. Váňa,
8 Moorhouse St. Richmond E. 1.. Vic.
Printers: Bussau & Co.,
6 Elizabeth St.", Nth. Richmond, Vic.
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Po japonském fiasku
(Pokračování se str. 1)
Vpředu je řečeno, že
japonské fiasko může varovat a přimět Spojené
státy k revidování plánů
do budoucna. N e p ů j d e
jen o plány- strategické,
ale především o vhodnější plánování poměrů
k ostatním státům. Amerika by se měla připravit
na sestup velikána na úroveň nejsilnějšího partnera, který by přinášel
do spolku svobodných
národů nejen bezpečí,
ale i vzor a ideu,
V době překotných
historických změn, v době, kdy se rodí z koloniálních národů nové
státy, jejíchž význam buPRVOTŘÍDNÍ
česká i jiná evropská
jídis
BARCLAY
RESTAURANT
122 Russell St.,
Melbourne
Tel. 63 2775
Otevřeno celý týden
Jd 11.30 do 8 h, večei

de rychle stoupat, záleží
na demokratickém táboře, representovaném především Amerikou, zda
se mu podaří ukázat cestu, zda tyto mladé národy přesvědčí o přednostech demokratické správy, demokratického života.
Přípravou na "prodání" takové idee by měla
být okamžitá revise poměrů k spojencům, jejichž režimy mají příliš
daleko k demokracii, i
když se ohánějí protikomunistickým postojem.
Nelze čekat nadšení pro
demokracii v nových státech Afriky, pokud se vedoucí demokracie nezmohou na víc, než na
nerozhodné přešlapování, projednáyají - li se
rasistická opatření v spojenecké Jihoafrické unii.

Důvěru možných zájemců o demokracii nevzbudí přátelství k nedemokratickým režimům např.
v Persii, ve Španělsku
nebo někde v Jižní Americe.
Už dosavadní zkušenosti mluví pro takovou
revizi, jak dokazují třebas události na Kubě.
Kdyby nebylo podpory
diktátora Batisty, nevyrostl by diktátorský režim Castrův.
Amerika a s ní celý
Západ se musí připravit
na to, že bude studená
válka s komunismem ještě dlouho pokračovat.
Má naději ji vyhrát, podaří-li se mu postavit
před oči mladých národů, o jejichž jpřízeň se
bojuje, proti sputnikům,
lidská práva. A své čisté
ruce.
-sv-

POHŘEB BORISE PASTERNAKA
Celý kulturní svět byl zkrušen zprávou o úmrtí největšího ruského básníka současné doby, spisovatele a odvážného muže Borise Pasternaka. Zprávu
o jeho úmrtí a vzpomínky na jeho dílo přinesly časopisy na celém světě,
kromě zemí za Železnou oponou. V Rusku samotném ani slovo o jeho těžké nemoci a jen nepatrná noticka v málo čtených literárních novinách,že
"po delší těžké nemoci, zemřel překladatel a básník B. Pasternak".
Přesto, že úmrtí nebylo veřejnosti včas známo,
¿účastnilo se pohřbu téměř 2.000 lidí, kteří se
slzami v očích rozloučili se s velkým člověkem.
Podle zprávy magazínu
Time došlo při pohřbu
k ojedinělým scénám.
Jeden student vykřikoval něco o neuveřejněné
knize, načež se ozvaly
z davu výkřiky: " H a n b a !
Hanba !"
Ustrašení sovětští spisovátelé, mezi kterými
měl Pasternak mnoho
přátel a obdivovatelů, se
z opatrnosti pohřbu nezúčastnili. Čestnou výjimku tvořili spisovatelé
Kornej Čukovský, Kon-
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(Pokračování se str. 1.) stvům "Splňme třetí pěz Prosenic ' a Dluhonic tiletku za čtyři roky!"
Zvláštní místnosti na vystoupili s podnětnou
Kuriózní předvolební
hostiny všeho druhu
výzvou ostatním druž- schůzi však popsala slovenská P r a v d a . Tato
SDĚLTE N Á M ADRESY S V Ý C H PŘÁTEL. schůze se konala v obci
ZAŠLEME JIM U K Á Z K O V Á ČÍSLA H D .
na Spišsku.

Naše rovy
JAK

ZABEZPEČIT

ROZKVĚT

27. 6. 1960
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Tato situace, poškozující jak "Národní listy"
a jejich pověst, tak i stranu mladočeskou, byla
vyřešena, když Syn a dědic dr. Grégra, Prokop,
jenž politiku listu celkem neschopně nějaký čas
dirigoval, rozhodl se prodat "Národní listy"
Pražské akciové společnosti, založené dr. Kramářem a jeho přáteli. "Národní listy" zůstaly
ovšem i nadále listem nezávislým a nikdy nebyly majetkem strany, ani přímým majetkem dr.
Kramáře, jenž byl jen jedním z velkých akcionářů společnosti. .
V redakci byly ovšem provedeny určité změny. Nikdo nebyl vyhozen na dlažbu a nikdo
také nebyl žádán, aby psal proti svému přesvědčení - svoboda názorů byla v "Národních
listech" až do jejich zániku respektována mnohem více než ve většině tak zvaných nezávislých
listů. Lidé však příliš vázaní nja starou linii byli
přesazeni do jiných rubrik. N a příklad K. M.
Čapek-Chod, který nejbrutálnějším způsobem
napadal dr. Kramáře, byl přeložen na řízení
feuilletonu. Dr. Kramář, když se mluvilo o
Čapkově osudu, řekl svým typickým" způsobem:
"Když je spisovatelem, tak ať spisuje". Bylo to
blahodárné. rozhodnutí. . K. M. Čapek - Chod,
který do té doby zaujímal v české literatuře
postavení celkem nievýznamné, přestal se tříštit
Malichernými polemikami a z hašteřivého novináře se stal velkým spisovatelem...
Modrá revue, Rotterdam, 7 - VI., květen 1960.

dalších kandidátů, nebyla ani navrženým odhlasována důvěra. Ani ruka
se nezvedla, když měli
lidé hlasovat. Předseda
jen přečetl jména kandidátů a nikdo si ho nevšímal. A tak všichni šli
Pravda prozradila, že domů . . . "
obec má dva a půl tisíce
Podle úřední zprávy se
obyvatel, z nichž je 12
voleb účastnilo 99.68 %
členů X S S .
voličů, z nichž 99.86 %
U č a s t n í c i schůze, volilo kandidáty Národzřejmě nahnaní místní- ní fronty. Z toho vyplými hospodáři, se hro- vá, že jen 12.325 voličů
madně
pomodlili při volilo "úředně" proti
z v o n k u klekání. • Ale vládní kandidátce.
když předseda volební
V novém Národním.
komise ohlásil
jméno shromáždění bude sedět
prvního kandidáta, roz- 219 členů KSČ, 44 osohostilo se návsi ticho. bností" a 37 členů louZ a chvíli někdo řekl: tkových stran.
.
"Komunisti si stejně zvolí, koho chtějí, a pravda
nikdy nevyjde najevo . ."
POJIŠTÉN1
"Kdo navrhuje kandi- domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
dáta? '' vykřikl někdo a
aut, povinné ručení
na schůzi vznikl zmatek.
ŽIVOTNI,
Účastníci schůze,
pak
úrazové a nemocenské
odborně provede
neměli dalších připomíR.C. KUGLER
nek a zápis schůze zazna(Meib.) XL 3421
menal: "Jelikož nebylo

stantin Panstovský
a
Ehrenburgova manželka.
K překvapení mnohých
přítomných předstoupil
před rakev Čukovský a
přednesl krásnou řeč na
rozloučenou, ve které
mimo jiné řekl, že Pasternak "byl odvážný bojovník, dokonalý příklad,
jak má umělec hájit svůj
názor a přesvědčení beze
strachu, že se setká s nesouhlasem svých současníků." Čukovský zakročil
svůj procítěný a «odvážný proslov slovy: "Sbohem, Borisi Leonoviči,
přijmi díky od nás všechZůstáváme ti dlužni veliký, nezaplacený dluh!"

M. Zvára

UČTE DĚTI ČESKY!
Slabikář (Sokol USA) 9/-, Stručná učebnice jazyka vyučovacího (USA) 17/-, Čítanka "Má vlast"
(J. Kratochvil, Německo) 18/-.
Máme též na skladě mnoho jiných českých knih.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R,G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon JA 3380

ZE DNE NA DEN
12. 6. Eisenhower odjel na
Dálný Východ.
14. 6. Podle neúředních
zpráv zemřela v Rumunsku bývalá přední komunistka a ministryně zahraničních věcí
Anna
Paukerová.
15. 6. V Tokiu demonstrovalo 20.000 lidí proti
vládě, proti chystané návštěvě pres. Eisenhowera
a bezpečnc(stní smlouvě.
— V katanské provincii v
Belgickém Kongu byl vyhlášen mimořádný stav.
— Chruščov znovu varoval Japonsko, že SSSR
zaútočí, jestliže Američané budou používat japonské základny k špinážním
letům nad sovětské území.
— Bývalý tajemník ústředního výboru sovětské komunistické strany
Alexej Kiričenko byl zba-

ČESKOSLOVENSKÉ N Á R O D N Í S D R U Ž E N Í VE VICTORU
»
upřímně zve všechny krajany na

TANEČNÍ

Z a zvuků Chopinovy
hudby, kterou Pasternak tolik miloval, uzavřela se země za krásným
čistým člověkem, jehož
tělo zemřelo, ale duch
bude žít! Naplňuje nás
radostí, že se mezi přáteli zesnulého našel člověk, který bez ohledu na
riziko takového činu nebál se rozloučit s Pasternakem tak důstojným
způsobem. Myslím, že
když se o tom dozvěděli
ostatní spisovatelé, nejeden z nich se zastyděl,
že ani svojí tichou účastí
nepřišli se s kolegou-spisovatelem rozloučit.

ZÁBAVU

—
k t e r o u
p o ř á d á
—
v sobotu 23. července 1960 od 8.30 večer do 1.30 hod.
v znovuzřízeném sále T H E BUFFETERIA, Capitol House,
109 Swanston S t . , Melbourne - City (naproti meibournské radnici)
Čs. kapela * Likérová licence * Občerstvení * Vstupné 15/Předprodej vstupenek:
W L 5040 a BM 2105

ven funkce předsedy komunistické strany v rostovské oblastí.
16. 6. Na žádost japonské
vlády byla odložena na
neurčito návštěva presidenta Eisenhowera. Demonstrace proti vládě po- .
kračují.
—i Čínské komunistické
jednotky překročily při
pronásledování tibetských
povstalců nepalské hranice.
17. 6. Za návštěvy presidenta Eisenhowera na
Pormose
bombardovali
čínští komunisté znovu
ostrov Quemoy.
— Kubánská vládia vyhostila dva americké diplomaty.
— Kubánský velvyslanec
v Kanadě požádal o asyl.
19. 6. V Bukurešti byla
zahájena za Chruščovova
předsednictví
schůze
představitelů komunistických států.
20. 6. Tzv. alžírská prozatímní vláda se rozhodla
poslat do Paříže delegaci,
aby jednala o příměří.
22. 6. Američané vystřelili jedinou raketou dvě
družice.
— Japonský ministerský
předseda Kiši oznámil, že
bude resignovat.
23„ 6. Lulumba byl jmenován
ministearským
předsedou a ministrem
národní obrany Konga,
které se má stát samostatnou republikou 1. července.

27. 6. 1960

HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
—Svaz protifašistických
bojovníků v Československu hledá inzeráty v
československých, novinách svědky proti Adolfu
Eichmannovi,
bývalému
šéfovi židovského oddělení Gestapa, který bude
souzen izraelskou vládou
pro zločiny proti Židovstvu.
—cesKoslovenská
vláda
se na svém zasedání "rozhodla" podporovat návrh Sovětského svazu na
všeobecné a úplné odzbrojení.
— Americký milionář Cyrus Eaton, osvědčený souputník komunistů byl přijat ve zvláštním slyšení
Antonínem
Novotným.
Eaton odjel z Československa na okružní cestu
po východoevropských satelitech.
— Předseda Státního ústavu sociálního zabezpečení Evžen Erban odjel na zasedání Mezinárodního úřadu práce v
Ženevě.
— Předsedou národohospodářské komise UNESCO
byl jmenován rektor pražské vysoké školy národního hospodářství V. Sedlák.
— Římskokatolický
biskup dr. A. Eltsrhkner se
dožil 80 let. Pozdravný
přípis podepsal ministr
školství a kultury dr. F.
Kahuda.
— 14. června 1960 skončilo
vyučování na pražských
školách, aby byly prázdné
pro cvičence na komunistické Spartakiádě. Pražské žactvo bude konat pcvánně pomocné a pořadatelské služby během
jejího průběhu.
— Na pozvání kubánské
vlády Fidela Castra odjel
k jednáním o hospodářské spolupráci československý ministr zahranič-

ního obchodu František
Kraj čír.
— Československá vláda
odhlasovala pomoc okresům v Čile, postiženým
mořskými záplavami. Její
výše je 750.000 Kčs.
— Profesor chemie a dopisující člen Čs. akademie
věd a umění dr. ing. Václav Hovorka zemřel ve věku 60 let
— Československý
obchodní rada v Džakartě
Otakar Viktora oznámil,
že ČSR poskytla Indonésii
úvěr ve výši 30 milionů
dolarů na hospodářský
vývoj. ČSR dodá Indonésii zejména zboží, jako
dieselový motory, zařízení
pro elektrárnu, která bude zařízena ve středu ostrova Jáva, a 1.800 traktorů. Čs. technikové se
budou podílet na výstavbě 40 elektráren.
— Pražská Práce z 29.
května tr. oznámila, že
hluchoněmí občané Československa vydali prohlášení, ve kterém odsuzují "válečně štvanice" a
staví se za "mírumilovnou
politiku Sovětského svazu". K prohlášení došlo
před tělocvičným vystoupením hluchoněmých na
Strahovském stadionu.
— Antonín Novotný přijal na pražském Hradě
prvního mimořádného a
zplnomocněného velvyslance Etiopie Ato Getahoun Tessemu. který mu
odevzdal své pověrovaeí
listiny. Antonín Novotný
v nástupní audienci prohlásil, že loňská návštěva
císaře Haile Selassáé v Československu "prohloubila přátelské vztahy a přispěla k rozšíření spolupráce mezi oběma zeměmi".
— Na pomoc kulhavému
čs. zemědělství přispívá
nový plán, který oznamu-

Procesy a rozsudky
— Na dva roky žaláře byl odsouzen pro "rozšiřování protistátních zpráv" administrátor fary
ve Stráži nad Nežárkou Antonín Bružek. Protistátní zpráva se týkala "zjevení Panny Marie
ve Fatimě".
— Farář P. Moinička z Jarošova byl odsouzen
k dvěma letům žaláře pro tentýž delikt. Nástup
trestu mu byl pro špatný zdravotní stav odložen. Farář Mošnička zakrátko zemřel.
— Děkan v Kamenici nad Lipou, páter Křišta,
byl odsouzen k 18 měsícům žaláře, protože ve
škole řekl, že kdo má na krku rudý šátek, není
hoden slova Božího.
— Ošetřovatelka v nemocnici ' v Jindřichově
Hradci Ludmila Říhová byla odsouzena k dvouletému žaláři, protože jako členka náboženského
řádu působila mezi mládeží.
— N a 18 měsíců žaláře byl odsouzen dr. Karel
Dolista z. Milevska pro "podezřelé styky s členy
zrušeného premonstrátského řádu".
-—Páter Zikmund Ovák, bývalý kněz kláštera
v Želivě, byl odsouzen k trestu na svobodě. .
— Administrátor v Chlumu, J. Mikulášek, byl
zatčen v roce 1959, protože na pohřbu pronesl
projev, namířený proti ateistickému duchu československého školství.
— Pro šmelinu při přehlídkách krásy dostal V.
Pojar 12 let, E. Lisý 9 let, J. Kohout 8 let, R.
Hanuš 4 roky.
FEC/Č

jí československé noviny:
úkoly třetí pětiletky mají
být splněny během čtyř
l e t K vyhlášení ttohoto
požadavku došlo za návštěvy Antonína Novotného na Přerovsku. Pražská Práce z 25. května tr.
napsala otevřeně, že loni
se zemědělská
výroba
"dostala hodně pod úroveň předcházejícího roku".
—< Pražské noviny oznámily, že dosud chybí pro.
návštěvníky Spartakiády
8.000 lůžek v Praze. Pro
tzv. Dny dospělých jich
chybí 11.000.
— Letos se konal v moravské Strážnici jubilejní
15. festival československého národopisu,' Loni
navštívilo
národopisné
slavnosti ve Strážnici 80
tisíc lidí.
— Satirický časopis Dikobraz prozradil jedno z tajemství družstevního hospodářství, 'když napsal:
"Členové JZD v Zichově
na Stodsku nejen nevykonali výroční schůzi, ale
dosud nemají ani vymlácené obilí. Průměrná dojivost u družstevní krávy
je 1.30 litru, u záhumenkové pohopitelně více".
— Týž časopis píše o nových
'•mnohoobročnících'": '"Zaměstnanec Elektrosvitu v Lenešicích občan O. P. má druhé zaměstnání u mímorozpočtové provozovny místního
národního výboru v Kočové. Stačí hravě všechno
a ještě dělá7 navíc předražené rusky. "
— Proí-dring. Radoil Pešek, předseda astronautické sekce Čs. akademie
véd prohlásii, že ""ve vesmírné soutěži zůstaly Spojené státy o pět let za
Sovětským svazem".
— Ve Valašském Meziříčí
byla slavnostně předána
bojová zástava "našemu
nejmladšímu vojenskému
učilišti" - vojenské železniční škole.
— V Praze byla otevřena
výstava rumunského lidového umění. Slavnostního
zahájení se zúčastnil ministr školství a kultury
dr. F. Kahuda.
— K 150. výročí argentinského státního svátku odletěla do Buenos Aires československá vládní delegace, kterou vedl ministr národní obrany armádní generál B. Lomský. Jejími členy byli: náměstek ministra zahraničních věcí dr. J. Hájek, náměstek ministra zahraničního obchodu ing. J. Kohout a pověřenec staveb nictví ir.g. S. T a k á č . .
— Předseda : ; ústředního
výboru Svazu protifašistických bojovníků poslanec Jan Vodička .odevzdal
jugoslávskému vyslanci J.
Petričóvi urny s popelem
jugoslávských
občanů,
kteří zahynuli, za nacistické okupace při vězeňské práci na dole Richard
u Litoměřic.
—- V polovině května byla
oficielně zaháj ena lázeňská sezóna v Mariánských
Lázních. Bude se tam-letos léčit 33.000 pacientů a
navštíví je 35.000 odborářských rekreantů.
FEC/Č
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MALÉ
HISTORKY Z VELKÉ DOBY
AKTUALITY
Z ČESKOSLOVENSKÉHO TISKU

Ukázalo se, že Eisenhower přešel otevřeně na pozice militaristických kruhů
ve Spojených státech.' Rovněž nezakrytě podporuje cíle německých militaristů a revanšistů a jednoho z nejtvrdších zástupců politiky z pozice síly
a studené války, kancléře Adenauera. Adenauerův důsledně nepřátélský postoj ke konferenci na nejvyšší úrovni, která měla mj. projednat také otázku
mírové smlouvy s oběma německými státy a vyřešit berlínský problém, plně
se odrazil v nynější provokační politice vládnoucích kruhů U S A . . . Sovětský svaz však soudí, že bude správné počkat s podepsáním mírové smlouvy
ještě pár měsíců. K tomu, co je třeba k vyřešení německého problému,
není však bezpodmínečně nutná spolupráce Spojených států, Velké Britanie
a Francie, jestliže by se ukázalo, že i nadále více dbají zájmů Adenauerova
revanšismu než zájmu míru, a že chtějí skutečné řešení odkládat do nekonečna. . . Československá vláda vyjádřila plnou podporu úsilí vlády a lidu
Sovětského svazu o zmírnění mezinárodního napětí, o dorozumění mezi národy a o zajištění trvalého míru...
Rudé- právo, Praha, 22. května I960
Plánovaný nedostatek
18. května informoval
minitstr. potravinářského
¡průmyslu Jindřich U her pražské novináře o
výkupu živočišných výrobků od začátku roku.
U hovězího masa vyroynali zemědělci březnový schodek a překročili plán' o 7.000 tun,
ztratili v š a k .náskok v
dodávkách
vepřového
masa tak. že nyní dluži
7,432 t u n vepřového
masa.
Dohromady sice dodali o 29-000 tun masa
více než za stejnou dobu loni, ale ke splnění
letošních zvýšených úkolů to nestačí.

ním sálem, restaurací a
kavárnou se zahradním
zařízením, dále se počítá s loutkovou scénou s
dvěma hledišti, s á l e m
pro rytmiku, dále budou v budově výtvarné
ateliéry, klubovny, čítárny a místnosti pro zájmové kroužky. Moderní
všeodborový klub R O H
bude postaven do roku
1962 nákladem více než
30 miliónu korun.
Práce, Praha, 20. 5. 60.

du, k t e r ý se bude v
rámci nové ústavy dále
vyvíjet. Proto ústava neruší ani zákonné normy
o vlastnickém či dědičném právu i pokud jde
o rodinné domky. Vliv
na dědění
rodinného
domku nemá ani skutečnost, že v něm bydlí nájemník a nikoliv majitel.
Práce, Praha, 20. 5. 60.

Společenský majetek

Základním pracovním
režimem v našem průmyslu je dvousměnný
provoz. T ř e t í směny
zakládáme především v
hutích, elektrárnách a
všude, kde jde o nepřetržité provozy.

Článek 8 ústavy rozvádí, co rozumíme pod
pojmem státního vlastnictví. Jsou to přírodní
bohatství, výrobní prostředky a různá spoleZvláště kritická je si- čenská zařízení. . .
tuace ve výkupu vajec,
Společenská organisak d e došlo (po vyrovná- ce nevlastní výrobní proní dodávky za p r v n í středky. V tomto smyslu
čtvrtletí na 102%) . k se nepodílí na výrobě.
-prudkému poklesu vý- Jejich majetek slouží k
kupu hned na začátku tomu, aby mohly co nejdruhého čtvrtletí.
lépe plnit svou společenDluh. na němž se po- skou funkci. Má tedy
majetku té
dílejí zejména jednotná charakter
z e m ě d ělská družstva, které společenské orgakterá podle nového sys- nisace, která s ním hotému ručí i za dodávky spodaří p o d l e stanov.
ze záhumenkn - překro- Nelze ho zařazovat mečil už 91 miliónů vajec... zi ony formy vlastnictví,
Práce, Praha, 19-5.60. které má ústava na mysli . . .
Kam jdou peníze
Práce, Praha, 20. 5. 60.
V tJstí n a d Labem
Velká charta
roste pod rukama stavbařů nový všeodborový
Naše nová ústava je
ki 1 u b-. . . Ve společen- základním zákonem, velském a kulturním stře- kou chartou lidu o u-disku ústeckých pracu- spořádání a vývoji naší
jících se počítá rovněž společnosti: Vychází ze
s velikým kinem, estrád- současného právního řá-

Není nad oddych

• Tedy z technologických nebo z ekonomických důvodů, kdy jde
o nákladná zařízení, kterých je třeba maximálně využít. Dalším důvodem pro zavedení třetí
směny může být otázka
rovnoměrnéfho odběru
elektrické energie, jenž
vyžaduje, aby v t ř e t í
směně pracovaly energeticky náročné spotřebiče. Neméně důležitou
r o l i při zavádění třetí
směny hraje i kapacita
závodu a jeho zařízení.
Někdy je t ř e b a po
zavedení
dvousměnového- provozu zabezpečit, a b y úzkoprofilová
zařízení pracovala na tři
směny.
Práce, Praha, 18.5.60.
FEC

P Ř I P R A V U J E T E
SE
NA
C E S T U ?
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

GREYHOUND
!
'

TOURIST

BUREAU

138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Cestujte do cizin; na deposit
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29» S m
Francíska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
splátkách £ 10 až 20.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách

HLAS
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Kontinentální a australské.
ŘEZNICTVÍ A VELKOUZENÁŘSTVÍ

PILSNER
358 Glenhuntly Rd., ELSTERNWICK , VIC .
(elektrikou č. 4, zastávka 43)
Tel. LF 4365, po prod. době 56 2958
Vždy kvalitní maso a uzeniny
Hrubě sekané domácí jaternice a jelítka
Dodávky do domu
EMIL FUČÍK (dříve Lyons Smallgoods)

OBLEKY — SVRCHNÍKY
nejmodernější tříčtvrteční .kabáty,
-používané na obě strany,
zhotoví Vám prvotřídně za
bezkonkurenční
ceny

EMIL KOŽĎÁL
EXCLUSIVE TAILORING
108 High St. ,St. Kilda, Vic.
Telefon XJ 1697
Přijďte si nezávazně prohlédnout vzory
PO

ČESKÉ

FILHARMONII

Bostonský symfonický
orchestr
Austrálie, áž do nedávná odkázaná výhradně na
místní orchestry,. slyšela teď v poměrně krátké době
dva z .velkých světových orchestrů — Českou filharmonii^ a Bostonský symfonický orchestr.
Z hudebního hlediska měl bostonský orchestr při
svém australském zájezdu jednu výhodu a jednu
nevýhodu.. Výhodu v" tom, že jej řídí jeden z největších soudobých dirigentů — Charles Munch. Nevýhodu v tom, že přijel až po české filharmonii, takže" Australané neslyšeli takový orchestr poprvé. Jeho
ňářaz proto nebyl tak drtivý a reakce tak spontánní.
Jenom člověk s patřičným hudebním vzděláním a
jemným uchem, může. posoudit rozdíl mezi oběma
órchéstry. Ale i člověk s minimální hudební znalostí
a' základním hudebním sluchem rozezná propast mezi holou průměrností K. Ančerla a velikostí Ch.
Munche.
Tóhlě plus bostonského orchestru, však nemělo valný význam v Melbourne, kde se pořadatelé z ABC
rozhodli uspořádat jediný koncert pod taktovkou
Ch. Munche v olympijské plavecké hale. Ta hala je
bezpochyby jedinečná k plaveckým závodům, jenomže ,k plavání není třeba akustika.
Pro návštěvníky-onoho koncertu bude asi malou
útěchou ujištění, jehož se nám osobně dostalo od
sekretářky ABC, že bostonský orchestr projevil ochotu hrát třeba v cirkuse. Tomu se dá klidně věřit,
protože, nedělejme si ilúse, zájezd Bostonského symfonického orchestru byl, jako zájezd českých filharmoniků, mimo jiríé.také dalším výstřelem studené
války.
.
Ale abychom se vrátili k hudbě. Byl-li nějaký
markantní rozdíl mezi českou filharmonií a Bostonským symfonickým orchestrem, neprojevil se ani
tak v koncertní síni jako mimo ni.
Bostonští muzikanti přiletěli na essendonské letiště ve dvou letadlech a bez nucení nám řekli na
cestě k autokarům, jak se jim líbilo v Praze, jak
výtečný banket s typicky australskými pokrmy —
víte, polévka z klokaních oháněk apod. .— měli ^s
místními notábly v české restauraci v Sydney, a že
mají v orchestru dva Čechy, kteří se bohužel nynějšího, zájezdu nemohli zúčastnit. To'však není tak
důležité.
Ve srovnání s pražskými filharmoniky bylo daleko příznačnější, že při té konversaci nebylo nervosního přešlapování ani kradmých -pohledů, jestli nás
někdo vidí nebo nevidí.
Muzikanti z Bostonu buďto přijali nebo nepřijali
pozvání, podle toho jak měli chuť. Nikdo z nich se.
neptal amerického "desítkáře", kam může a kam
nemůže. Jejich hostitelé je vyzvedli před hotelem
a před hotel je zase dovezli zpátky. "Nenakládali a
nevykládali" - je pokoutně za rohem.
To vše jsou pro obyvatele západního světa věci,
o nichž není třeba psát v novinách. Význam nabude,
teprve srovnání s obyvateli „zadrátovaného .světa
komunismu.
' " . ' , . .
. Chceme-lí tedy srovnávat austřálské zájezdy České
filharmonie a Bostonského symfonického orchestru
ne jenom jako změření, sil dvou vrcholných orchestrů. bostonští muzikanti z něho Výjďou vé. světle
dalekc příznivějším.
Česká filharmonie^ si přivezla do Austrálie vrcholnou .musiku, a strach!.Bostonský symfonický:orchestr
přivezl vrcholnou muziku a hic víc'.
' " k\v
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První navrátilec z Austrálie: "major" Otto Kudibal

Ráj pátého světadíIu

se člověkem. N a každém
kroku mi připomínali, že
jsem emigrant, to bylo
něco jako vyvrhel. A ž
nám pomohli rodiče ženy, kteří nám cestu zaplatili v korunách. A tak
jsme se konečně mohli
letos vrátit."

Časopis Večerní Praha z 27. května tr. uveřejnil část reportáže Dušana Tomáška, nazvanou "Ráj pátého světadílu". Látka mu k ní poskytl "major''
Otto Kudibal,- který se nedávno s celou rodinou vrátil do Československa.
Před- odjezdem z Austrálie Kudibal rozhlašoval, že odjíždí na "zdravotní
dovolenou", do Spojených států, kde prý bude vyjednávat s jistým sloven^
V n. p. Tesla
ským bankéřem v Chicagu o velké investici v Queenslandu. Otto Kudibal
žil v posledních letech v Melbourne, kde pracoval jako úředník Státní úV závěru reportáže
razové pojišťovny. V Melbourne často prohlašoval, že býval za košické
sděluje Večerní Praha,
republiky významným členem StB a že mu generál Reicin (později pože "Otto Kudibal byl dopravený v procesu s Rudolfem Slánským) nabízel vysoké místo na ministerma přijat jako člověk,
stvu vnitra, stane - li se členem komunistické strany Československa.
který se nedopustil ničeReportáž Dušana T o - Janetta dostala vyrážku. vše. A pokud se nesplatí ho jiného než vlastní
máška líčí útrapy Kudi- Léčení stálo 1 libru pět alespoň 12% z ceny, do- chyby.
balovy rodiny v Sydney, šilinků
denně.
Řidiči nutí soud dlužníka zaDostal místo v národAdelaidě, v Brisbane a tramvaje nezbylo než si platit tuto částku bez o- ním podniku Tesla. M i
v Melbourne. V Sydney přivydělávat na léky vý- hiedu na to, že propadlé nárok na dovolenou i na.
se např. ubytovala 20 robou hraček. Nebyl čas zboží obchodník už dáv- podporu v nemoci jako
milv zá městem v dřevě- na spánek, na odpočinek. no o d v e z l . . . "
každý jiný pracující. Jeném baráčku, ale "ani Není proto divu, že se
"Splátkový systém při- ho děti chodí do školy
na nízkou činži nezbylo". přihlásila infekce plic . ." náší podnikatelům obro- bez placení školného a
vské zisky nejen v po- bez nuceného nákupu
"Nezaměstnanost
je
Úředník a údržbář
době exekucí, ale i v po- školních uniforem. S jázlá věc", pokračuje Ve"Po
vyléčení
mi
řekli,
době 40 až 45% přirá- sotem uvítali zprávu, že
černí Praha. Kudibalovi
že
dostanu
práci,
nežek k normálním ce- od září budou mít školprý zdejší lidé říkali:
ní1 knihy a pomůcky
"Můžete dělat, ale za- chám-Ii se naturalizovat. nám . . . "
Co
mi
zbývalo?
Pro• zdarma. Malá Diana se
darmo". Kudibal "zakleJedny šaty
dokonce už pyšní pionýrpal také u brány velko- středky na návrat jsem
"Kolikrát jsem myslel
neměl. Přijal jsem tedy.
ským šátkem a Janetta
čistírny s povědomou
Dali mi místo, napůl ú- na návrat", končí své vy- má přislíbeno léčení v
firmou Kolben - Daněk.
ředníka. a napůl údržbá- právění Otto Kudibal Luhačovicích . . . "
Vyslechli ho, pronesli
ře v pojišťovně. Opět upřímně. "Po amnestii v
pár slov i v 'mateřštině,
jsme si mohli najmout roce 1956 nám poslali ro"Jako když ti před oale nakonec poradili :
diče výstřižky z novin. čima proběhne filmové
byt . . . "
"Jděte na pár let někam
"Děti začaly chodit do Ale nemohli jsme jet, drama se šťastným kondo vnitrozemí."
školy. Další výdaje. Sou- nebyly peníze. Vždyť za cem," komentuje Dušan
Tvrdý život tramvajáka
kromě školy jsou v Aus- těch dvanáct let jsem si Tomášek. "Autorem to"Po roce se mi všák trálii jen pro vyvolené. pořídil jen jedny šaty a hoto příběhu nebyl spinaskytla • příležitost;
Ale i na státních se platí třikrát jsem vyměnil prá- sovatel, ale člověk, sveve městě Brisbane na se- školné: do páté třídy 10 covní kalhoty a sako. Ani dený na falešnou cestu.
veru mě přijali jako ři- liber ročně, potom ještě knihy jsme nekupovali, Režizérem byl skutečný
byly příliš drahé, ani na život. A místo děje nediče tramvají. Služba 16 víc . . ."
14denní dovolenou jsme byly kulisy v ateliéru, ale
hodin denně, od čtyř rá" A k tomu ještě splát
Ani jedna ze skutečných kano do jedné v noci s kový systém. Nábytek, nikam nemohli.
spravit
zub
vždyť
to pitalistických zemí, hokrátkými přestávkami. . " lednička, bez které se v
stojí "jen" dvacet liber." nosících se vyspělou kul"V té době se Kudi- horkém podnebí neobejbalům narodila dvojčata, dete, ale propást jedinou
"Stále jsem toužil být turou. liberalismem a desplátku
znamená
ztratit
chlapec a děvče. Maličká
doma, aby člověk byl za- mokracií."
PŘEDSTAVTE SI NEJMODERNĚJŠÍ AMERICKOU LEDNIČKU
vestavěnou ve VaŠí k u c h y n i . . .
nový, zcela nový
tvar moderní, účelné ledničky,
navržené a vyrobené tak,
aby vyhovovala nejpřísnějším měřítkům
JAKOSTI, SPOLEHLIVOSTI A V K U S U
Ne, nesníte - ještě dnes může být Vaše!
Volejte českou firmu

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
110 Millers Rd. , Paisley, Vic.
MM 6281
MM 6365
po prodejní době WL77187
MALÝ DEPOSIT A MÍRNÉ SPLÁTKY
MÁME TÉŽ NA SKLADĚ VŠECHNY DRUHY
TELEVISORtJ * PRAČEK * ELEKTRICKÝCH
SPOTŘEBIČŮ * NÁBYTKU * KOBERCŮ
ANO, STYL ROKU 1965 JIŽ D N E S —
— AMERICKÁ

LEDNIČKA

Admiral

HLAS

27. 6. 1960

DOMOVA

-5-

Miklós Szabó: Professional Émigrés. Pannonia Press, Budapešť, 1959

Paměti maďarského navrátilce
O příčinách, průběhu a tragickém konci maďarské revoluce v roce 1956
byly už napsány stovky článků a publikací. Většina jich byla napsána na této straně Železné opony. Kniha maďarského-jjavrátilce Miklóse Szabó byla
napsána po jeho příjezdu do Budapešti. Autor býval kdysi poslancem maďarské strany malorolnické, prodělal jako člen jejího výkonného výboru
"salámové období" maďarské lidové demokracie, v němž komunisté okrajovali demokratické svobody! kousek po kousku. Byl zatčen, když komunisté
uspořádali proces s přfedáky této strany, a byl v roce 1955 omilostněn. Téhož roku uprchl do Rakouska, kde žil a politicky pracoval až do roku 1957,
kdy se vrátil, obtížen značným politickým archivem, do Maďarska. Tam se,
jak vidno z této publikace, dal do služeb komunistického režimu. Jeho kniha o poměrech v maďarské emigraci, o okolnostech maďarské revoluce, o
srážce dvou koncepcí budoucí maďarské zahraniční politiky stojí dnes za
přečtení, byť i hlavně proto, abychom se blíže seznámili s hlavními argumenty, s nimiž "prominentní navrátilci" vyrukují při návratu d ° m ů . Vždyť
i my dnes se zájmem očekáváme, s jakými "esy" uprchlického života vyrukují českoslovenští komunisté při nejnovější Novotného amnestii.
Před maďarským povstáním byla maďarská
emigrace zhruba rozdělena na emigranty, kteří
odešli s ustupující německou armádou, a na
ty, kdo odcházeli pod
komunistickým nátlakem
po roce 1945. Maďarské
povstání přineslo další
vlnu exulantů a emigrantů. Tito se přirozeně začali domáhat politického
zastoupení v tzv. Maďarské národní radě, v níž
byl čelnou postavou bývalý miništěrský předseda Ferenc Nagy. Z tohoto politického boje, který
v detailech jako by z oká
vypadl tahanicím v Radě
svobodného
Českoslo
venska,^vznikla řada osobních bojů mezi představiteli nově příchozích,
kteří aspirovali na ame-

rickou podporu pro tzv.
Maďarský revoluční výbor, a mezi staršími politiky, kteří už americkou
podporu měli.
Kdyby byl Miklós Szabó zůstal při tomto tématu, nedalo by se mu mnoho vytknout. Typické
však je, že obětuje tučné
odtavce popisu, jak byl
sám při tzv. Štrasburských jednáních z nových pozic vytlačen svými vlastními straníky, jak
začal navazovat styky se
sociálními
demokraty
(kteří měli nejvlivnější
postavu v Anně Kéthlyové, jež byla zahraničním ministrem revoluční
vlády I m r e Nagyho), a
jak se najednou (a to je
ta -nejstručnější pasáž, o
níž referuje jen nepřímo) "stal socialistou".

Pavoučí vlákno
Rjúnosuke Akutagawa
Kdysi se Velký Buddha procházel sám v ráji na
břehu lotosového jezerá. Otevřené květy lotosu na
jezeře byly sněhobílé jako perly a z jejich zlatožlutých pestíků se do okolí neustále rozlévala nevýslovně líbá vůně. V ráji bylo právě ráno.
Pojednou se Velký Buddha zastavil na břehu jezera, neboť mezi listy lotosů, které pokrývaly vodní
hladinu, spatřil něco neočekávaného. Právě pod lotosovým jezerem ráje bylo dno pekla a v průhledné,
křišťálové 'vodě bylo vidět jasně jako v kukátku
obrysy Trojramenné řeky a Jehlové hory. V pekle
si Buddha všiml postavy muže, který se jmenoval
Kandata a který se svíjel mezi ostatními hříšníky.
Tento muž zvaný Kandata -byl velký lupič, který
lidi. vraždil, domy zapaloval a páchal různé zločiny.
Přesto však bylo o něm známo, že učinil jeden jediný dobrý skutek. Stalo se to takto: Šel--jednou hlubokým lesem a spatřil, jak u cesty leze malý pavouk. Kandata bez jednoho zaváhání zdvihl nohu a
chystal se ho zašlápnout. Náhle si to však rozmyslel:
"Byl by to hřích, jen tak pro nic ho zabít. Ačkoliv
je tak maličký, je to přece také živá bytost," řekl
a nechal ho na živu.
Když se Velký Buddha díval na výjevy v pekle,
vzpomněl si, jak Kandata zachránil pavoukovi život. Rozhodl se, že ho odmění za ten jeho jediný
dobrý skutek a že se pokusí, bude-li to jen trochu
možné, vysvobodit ho z pekla, šťastnou náhodou
uviděl poblíž sebe jednoho pavouka z ráje, který
zavěsil své překrásné stříbrné vlákno na lotosový
list, zelený jako peří ledňáčka. Veliký Buddha vzal
něžné vlákno do ruky a hodil je do pekla, ležícího
hluboko mezi perlově bílými lotosy.
Na dně pekla ploval Kandata zároveň s ostatními
hříšníky a potápěl se v jezeře krve. Všude kolem
dokola byla tma a jen občas ji ozářil pruh světla.
Byly to záblesky jehel,, dopadajících tam ze strašné

Pokud jde o maďarské
povstání samé, snaží se
Szabó dokázat, že bylo
vyprovokováno
"imperialrstickými
agenty",
"agenty Habsburka" a
mnichovskou vysílačkou
Svobodné Evropy.
Toto jsou jeho důkazy:
1. na rakouské půdě i
v Německu a jinde existovaly
"polo vojenské
organisace", které připravovaly ozbrojenou intervenci proti "vládě, již
lid právoplatně zvolil".
2. kromě soukromých
zpráv o "politických cestách" starých maďarských reakcionářů
se
zmiňuje jako o přitěžující okolnosti také o tom,
že příslušníci maďarské
šlechty se za maďarského
povstání "rojili na rakouských hranicích" a

dokonce prý posílali balíčky do Budapešti.
3. pokud jde o vysílání Svobodné Evropy,
zasloužilo se prý největší měrou o výbuch
v
Maďarsku. Jeho reportéři prý byli vysláni do
města Gyoeru, aby tam
sestavili novou vysílačku,
a aby se prý pokusili rozšířit povstání po celém
Maďarsku.
Svobodná Evropa je
Szabóvým oblíbeným viníkem (nebyl přijat za
zaměstnance, byly prý
mu odpírány fondy pro
uprchlíky, politická linie
v maďarském oddělení
byla "nerealistická").
Toto slovo je pro autora příznačné. Realisticky se domníval, že "nikdo na Západě nehne
pro Maďary ani prstem",
ale na jiném místě přijímá jako ověřenou pověst, že prý tu bylo jakési imperialistické spiknutí, které hodlalo prohlásit místní revoluční
výbor v Gyoeru za prozatímní vládu a vyslat do
západního cípu Maďarska oddíly Spojených národů. Tvrdí dokonce, že
italská vláda byla na
tomto podniku zúčastněna.

TOLIK AKROBATŮ, NEZVALE
JIŘÍ PIŠTORA
Už nějak vůbec nejsme na pomníky.
A když ; tak housle nebo čepici
po našich akrobatech, něco prostého
jak bylo prosté naučit se chůzi
vysoko mezi Paříží a Moskvou
a za velkého potlesku se dotknout
několika hvězd,
snad aby horoskop
konečně jednou přišel k r o z u m u . . .
Už nějak vůbec nejsme na slavnosti,
na lokty v oknech, rachejtle a věnce,
je to jen malý trik:
Lidé se dívají vzhůru —
a tehdy stačí cuknout kobercem
anebo dlažbou,
tolikrát si to přece pamatujem.
Nač jsme,
jsou prosté dny
jako rozkrojené jablko.
A dneska ráno cestou k tržnici
jsem potkal tolik vašich akrobatů,
Nezvale,
nikdo netleskal, na žádném stadioně
nezbudou papíry od eskyma, pohleďte,
servítky, instalatéři, někdo s aktovkou
a někdo s růží, s míčem,
s rybou v igelitu, \
Nezvale.

návání bylo realistické.
Odkud se najednou nabrala tato víra? Realisticky se domnívá, že maďarská revoluce byla vyprovokována, ale nerealisticky líčí svůj pobyt v
Maďarsku, kam ho poslali "provokatéři'' s poPřesto se domníval, že litickým posláním. A co
Szabó byl v osudných
dnech revoluce, kdy bol- boj proti sovětům byl n e ' navíc: toto vše, co viděl
ševici zahájili zákeřný realistický, ale že vyjed- (Pokračování- na str. 6.)

Jehlové hory. Hrůza tohoto místa byla nevýslovná.
Všude bylo ticho jako v hrobě a jen občas se ozývalo slabé sténání hříšníků. Lidé zavření, do pekla
byli již tak vyčerpáni všemožnými pekelnými mukami, že neměli dost sil, aby plakali a naříkali. Proto
se i tak velký lupič jako Kandata zalykal krví jezera a zmítal se jako žába zápasící se smrtí na souši.
Ale jeho čas přišel. Náhodou zdvihl Kanďata hlavu, a dívaje se pozorně na oblohu nad jezerem krve,
spatřil v té bezhlesé temnotě, jak se z nesmírně
vzdáleného nebe k němu ponenáhlu, jako ^ ser bálo
lidských zraků, snáší stříbrné pavouci vlákno, zářící jako tenká nit. • Když je Kandata uviděl, bezděky zatleskal radostí. Zavěsí-li se na toto vlákno,
ať již se dostane kamkoli, přece jen se mu podaří
uniknout z pekel. A nejen to. Půjde-li vše dobře,
dokonce se dostane do ráje. A pak již nikdy nebude
rozdírán o Jehlovou horu ani se nebude topit v Jezeře krve.
Když si to Kandata představil, bleskurychle a
pevně se chopil oběma rukama vlákna a ze všech
.sil začal šplhat do výše. V tom se výborně vyznal,
vždyť to byl dříve velký loupežník . . . Ale nebe a
peklo jsou daleko od sebe. Ať se Kandata sebevíc
namáhal, nemohl se rychle dostat dopředu. A ještě
k tomu po chvíli šplhání byl tak unaven, že se již
nemohl vytáhnout ani o kousek výše.
Nezbývalo mu, než aby si na chvilku odpočinul.
Zavěsil se doprostřed vlákna a náhle se podíval io
hlubiny pod sebou. Tu byl výsledek jeho usilovného
šplhání. Nechtěl věřit svým očím, že Jezero krve,
v němž se potácel ještě před chvílí,-mizí hluboko dole -v temnotě. A ta strašná hora Jehel se matně leskla pod ním. Pomyslil si, že bude-li takto pokračovat, vyklouzne z • pekel snadněji, než očekával. Z
radosti nad svým úspěchem Kandata zaklesl obě ruce
do vláken, zasmál, se hlasem, který několik let neslyšel, vykřikl: "Mám vyhráno! Mám vyhráno! " .
Ale najednou zpozoroval, že na dolním konci vlákna v jeho stopách nesčetní hříšníci se šplhají ze
všech sil. nahoru jako průvod mravenců. Při pohledu

útok na Budapešť, ve
městě samém na rakouský pas. Jel tam vyjednávat návrat Ference N a gyho do 'Maďarska. Už
/ia hranicích se mohl
přesvědčit, jak se sovětské tankové kolony stahovaly k útoku.

n a ně ztrnul Kandata ' hrůzou a zděšením otevřel
svá převeliká ústa a divoce zakoulel očima. Jak by
mohlo to tenké vlákno, praskající téměř pod jeho
vlastní tíhou, unést váhu tolika lidí? Kdyby se náhodou přetrhlo, pak by se i on, člověk tak významný, který se s takovou námahou dostal až s e m,
střemhlav zřítil zpět do pekla. Nic podobného se
nesmí stát.'
Zatím se však tisíce hříšníků jako mračna nořila
z Jezera krve a v jediné nepřetržité řadě vytrvale
šplhali po stříbrně se lesknoucím pavoučím vláknu.
Už se zdálo, že se vlákno přetrhne vedví, nepodnikne-li něco proti tomu. Tu Kandata vzkřikl silným
hlasem: "Hej, vy hříšníci! Tohle pavouci vlákno patří mně. Kdo vám u čerta dovolil, .abyste po něm
lezli? Hned jděte dolů! Hned slezte dolů! "
A vtom se to stalo.
„
V té chvíli vlákno, jež dosud bylo neporušeno,
náhle s hrozným třeskotem prasklo právě v tom
místě, kde_ visel Kandata. A pak již nikdo nemohl
Kandatu zachránit. Neměl ani kdy, aby vykřikl, a
již prořezávál vzduch, točil se kolem dokola jako.
káča a za okamžik zmizel střemhlav v temnotě hluboko dole. Rajské pavoůčx vlákno, jako jemný něžný
paprsek, se ještě chvíli vznášelo na bezměsíčním
a bezhvězdném nebi. Veliký Buddha stál na břehu
lotosového jezera a trpělivě sledoval tento vývoj
od počátku . do konce. Když Kandata jako kámen
zapadl do Jezera krve, jeho obličej se bolestně zachmuřil. Začal se znovu procházet. Na očích bylo
Velikému Buddhovi vidět, jak ho mrzí, že Kandata
měl tak kruté srdce a chtěl zachránit jenom sebe a
že znovu upadl do pekel, jak si zasloužil.
Ale lotosy na rajském lotosovém jezeře se o to
nestaraly. Květy podobající se sněhobílým perlám
skláněly kalichy k božským nohám Velikého Buddhy. I v oné chvíli se z jejich zlatožlutých pestíků
neustále rozlévala do okolí nevýslovně libá vůně.
V ráji se blížilo k poledni.
Z japonštiny přeložila Vlasta Hilšká. Kniha
"Obraz pekla a jiné povídky" vyšla vé Státním
nakladatelství, Praha, 1960.
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P A D D Y PALLIN
lyžařské potřeby
201 Castlereagh St.
(mezi Park
& Bathurst Sts.)
SYDNEY
Tel/ BM 2685
(Pokračování)
V těchto místech právě, při ústí dosti velké řeky,
je také rybářská vesnice, v níž žijí převážně rybá—
ři. Domorodí rybáři jsou většinou Italové, žijící
zde již hromadu let, pročež jsem se s nimi snadno spřátelil. Mluvil jsem trochu italsky, á oni mi
rozuměli a měli radost, že zase jednou mají nové
2)právy ž Itálie, odkudž jsem kdysi odjel. Když
' jsierrt je požádal, vzali mne na lov. Někdy jsme
lovili v řece, jindy na moři, jindy uprostřed. A u—
lovili jsme úhoře, ústřice i ryby. Byly to krásné
dny a měl jsem zde zůstat po celý zbytek d o v o lené.
Mne však zlákala dálava, a proto jsem se rozhodl vypravit se do lákavého - Vnitrozemí, které až
na ojedinělé opuštěné farmy ve Viktorii je pusté.
Na jednom zvlášť osamoceném místě v lese jsem
potkjal skupinu asi deseti domorodců s oštěpy v rukou. Bylo to prvně, co jsem viděl a u s t r a l s k é h o
"Abloriginala", kteří žijí v severní části Austrálie.
Přeisto, že nebyli pomalováni po celém nahém těle,
vypadali strašidelně, a raději vynechám, co jsem cítil. Tak jsem uvažoval, mám-li jiti dopředu či do—
zadu. Měl jsem' dobré zprávy, že oni dovedou běžet,
když se jim zachce, a proto jsem raději zůstal stát,
aby nebylo podezření.
Když ke mně došli, místo aby mne napíchli na oštěp
a opékali — s čímž jsem již vcelku počítal — všichni
mne skoro jednohlasně pozdravili. Asi pět minut
kolem mne pitvorně poskakovali a pokřikovali
"Good day, Good day". Tak slušně vychované lidi
jsem ještě nepoznal a nestačil se divit. Smáli se, z
čehož bylo zřejmo, že mne rádi potkali, a kromě toho byli velice přátelští. Seznal jsem však ůkradí,
že "Good day" byla .jediná cizí fráze, již pojali.
Jakmile jsem seznal, že strachu netřeba, hodlal jsem
je lépe poznat. Třebaže dost nekouřím, nabídl jsem
jim chutné cigarety. Někteří je odmítli, jeden si ji
strčil do nosu, druhý za ucho. Kuřáci se hned
poznají. Jiní je zahodili a ostatní zřejmě nevěděli, co s nimi mají dělat. Tak bylo navázáno přátelství.
Když však já, nekuřák, jsem si zapálil vlastní cigaretu (což dělám málokdy), dal si ji konečně jeden
zapáliti, ale brzy počal kašlati a tekly mu slzy z
očí. Teprve daleko později jsem zjistil, že jsou to
domorodci z domorodého lesního tábora pro svobodné domorodce pod vládním dozorem. Vláda přísně
zakazuje pod velikým trestem podávati domorodcům
lihoviny ani nepodporuje kouření. Můj pokus o přátelství se tedy nesetkal s úspěchem, ale oni asi poznali, že nespěchám, neb dostali hlad a začali rozdělávat oheň. Jeden z nich nesl již přiměřeně zabitého australského divokého psa z pustiny, jenž se
dingo nazývá, a začal ho stahovat. Lov těchto psů
byl totiž účelem této výpravy. Napíchali psa potom
na klacky, kterými otáčeli, což plnilo účel, který byl
za půl hodiny upečený. Během té doby jsem se s
nimi živě bavil, až mne obě ruce bolely, ale stejně
jsrfte si patrně nerozuměli.

KRÁTCE Z EXILU
—V St. Petersburgu na
Floridě zemřel ve věku
70 let předseda Čs. národní rady americké J.
V. Hovorka.
— V Moraviatown v Kanadě bylo otevřeno museum na místě, kde bylá
před 150 léty osada Jednoty Moravských bratří.
Čs. kolonii zastupoval dr.
J. Petříček a rev. J. Zeman.
Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event. i balíček sami odešleme.

—V Chicagu zemřel předseda Čs. obce legionářské
v USA Jan Polanský ve
stáří 55 roků.
—Na žádost čs. vlády byl
v Argentině z a t č e n dr.
Jan Durčanský, bratr dr.
Ferdinanda Durčanského.
Čs. vláda žádá o jeho vydání p r o spoluvinu na
válečných zločinech.
—V "Galerii krásného umění" v . Texasu ftiá výisttjavu čs. portretista B.
Beran.
—Počátkem tm. vstoupila v platnost konvence
Spojených národů, zaručující základní hospodářská, sociální a právní zajištění osob b e z státní
příslušnosti. Byla ratifikovájna 7 státy (včetně
Jugoslávie) a 16 dalších
států provede ratifikaci

Rozuměl jsem jim však dobře, když ukazovali na
hotového psa, na můj nehotový žaludek, a jeden mi
podával stehénko. Byl jsem trochu v rozpacích, neb
jsem byl vychován ve společnosti, která nepodporuje
hodování na psím mase. Hodlal jsem vSak chovat
se jako odhodlaný host. Nebylo rozumné mé hostij
tele urazit, když jsem se díval na oštěpy, zapíchnuté
do země. S příjemným úsměvem jsem tedy převzal
psí kus a chutě se do toho zakousl. Bylo to prvně
v životě, kdy jsem, kromě v italském uprchlickém
táboře, ochutnal psí pečínku. Pochutnával jsem si
na psíku s "chutí", ale snědl jsem kuš, který jsem
dostal, celý. Drobty nebyly.
Po hostině jsme se rozešli různými směry. Dlouho
jsme se otáčeli a na sebe mávali i kývali. Nikdy
jsem nepoznal někoho tak rychle a dobře a nespřátelil se s takovou chutí. Nejlepší můj kamarád a je
pes. Tito primitivní divoši jsou vlastně ínfantóní
nedospělé děti. Nevědí, kdo byl Columbus (Kolumbus), neznají hlavní město Austrálie. Leč jsou šťastni, veselí, stále se smějí. Nemají veliké nároky.
Moje cesta vedla potom na Nowa-Nowa (Noúa
-Noua), a vzpomínám si, že na silnici jsem viděl
více přejetých králíků než živých. Pro z a j 1mavost jsem počítal, kolik jich připadá na jeden
kilometr. Zjistil jsem, že průměr přejetých králíků
od jednoho kilometrového patníku k druhému byl
kolem dvaceti. Ovšem nebyli to všechno králíci přejetí ve stejný den. Také zde se vše počítá na míle.
Někteří tam., byli několik dnů.
Z malého městečka na hranicích Nového Jižního
Walesu jsem jel poštovním autem do Coomy (Coomy). Cesta nám trvala celý den,neboť byla pomalá.
Stavěli jsme se na každé farmě při cestě i mimo
ni, jak bylo možno. A zde na venkově, kde žije .ne*
mnoho venkovanů, všichni se navzájem znají. A
pošťák byl vlastně poslíčkem pro všechno možné.
(Pokračování příště)
dodatečně.. Byl doporučen nový cestovní doklad,
který by nahradil jakýkoliv národní pas.
—Vzpomínka na popravenou dr. Miladu Horákovou se konala 23. června v Chicagu a 28. června ve Washingtonu.
—Jan Ondič, který při
vystoupení sboru SLUK
v Mnichově požádal o
a s y l , bude studovat v
Římě theologii.
—Pro špionáž ve prospěch Č S R byla v Mnichově zatčena bývalá čs.
uprchlice E. B e s a-o v á,
provdaná za Američana.
—Český lékař dr. Josef
Poslušný byl jmenován
členem chicagské knihovní rady.
—V New Yorku zemřel
ve věku 72 roků bývalý
pražský průmyslník Richard Jerie.
—Slovenský exulant Josef Fuller je jedním z vedoucích architektů, kteiří ¡pracují na projektu
největší a nejmodernější
nemocnice v New Yorku,
j e j í ž stavba si vyžádá
nákladu 55 miliónů dolarů.
—Společnost pro vědu a
umění v exilu založila v
New Y o r k u priadovní
skupinu, jejíž předsedou
byl zvolen Rudolf Firkušný, úř. místopředsedou
dr. H. Lexa a jednatelem
M. Vojtek.
—Bývalý m i s t r ČSR v
kajaku a vodním slalomu a několikanásobný
mistr Austrálie v kájaku
E m i l Šmatlák odjel do
USA, kde má výhodnou
nabídku j a k 0 stavitel
sportovních lodí. Č/N/ČS

Pamětí maď. navrátilce
(Pokračování se str. 5)
v Maďarsku, na něho zapůsobilo tak, že se ani ne
za rok vrátil ke komunistům, ale od svobodného světa ho realisticky
odpudila "hrstka profesionálních
emigrantů",
kteří "zaprodali duši, názory, čest a všechno, co
dělá muže mužem."
Jedině a jedině tam,
kde -Szabó' líčí bídu maďarkých uprchlíků, kde
vskutku hraje na sociální
notu, tam zní jeho kniha
upřímně. J e to smutná
pravda. Nebereme přirozeně jeho čísla za. bernou
minci, ale zažili jsme na
vlastní kůži ledacos, čeho
opravdu třeba nebylo, a
to v době, kdy uprchlický problém byl tři až

čtyři roky starý, kdy byla
v provozu mezinárodní
organisace s pevnou finanční základnou.
My Čechoslováci jsme
byli považováni za "luxusní" uprchlíky, a přece
jsme zažili některé tábory, kde byla bída s nouzí
denním hostem. Co teprve se musilo stát v roce
1956, kdy začaly přicházet denně stovky a tisíce
uprchlíků z Maďarska,
pro něž nebylo nic připraveno a kteří většinou
přišli do Rakouska,, které
mělo své vlastní naléhavé
problémy.
Toto vše je možno chápat, ale mlčet o tom by
nemělo smyslu.
jun

PLAŤTE LASKAVÉ PŘEDPLATNÉ
BEZ UPOMÍNÁNÍ

KAŽDÁ ŽENA SI ZASLOUŽÍ PRAČKU !
Když však pračku, tedy zcela moderní,
která plně odstraní
všechnu dřinu s praním prádla!

Turner Saphire
JEST NEJLEVNĚJŠÍ

POLOAUTOMATICKÁ

PRAČKA,
která zaručí dokonale čisté prádlo", aniž se Vaše
ruce dotknou vody!
Rádi Vám předvedeme tuto pračku zcela nezávazně
přímo ve Vašem bytě
POUŽIJTE

NÁŠ VÝHODNÝ

,

BEZÚROČNÝ SPLÁTKOVÝ SYSTÉM
Dodáme kamkoli do Melbourne

J. K I N D A & C O . PTY. L T D .
110 Millers R d . , Paisley, Vic.
Telefon M M 6281, M M 6365, po prodejní době W L 77187
ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA KRAJANŮM :
Zaručujeme nejvýhodnější a nejlevnější nákup nábytku, koberců,
ložního prádla, lustrů, bytového- zařízení a bytových doplňků, elektrických
spotřebičů, praček, televisorů, radiopřijímačů, elektrických nástrojů"
železářského zboží atd.
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Uprchlíci uprchlíkům!

Světový rok

uprchlíků

ČEŠI A SLOVÁCI _ V AUSTRÁLII
NA SBÍRKU PRO UPRCHLÍKY
Na výzvu v 7/X. čísle došly Hlasu domova další
dary pro uprchlíky:
Převod z minulého čísla £ 126/15/7, dále X. Moorabbin £ 1, J. Zapletal Cooma £ 2, Anonym Melb.
£ 2, M. Čáp Sandringham £ 1, Z.P. Surrey Hills
£ 2 / 1 0 / - , F. Kaštánek £ 25, J. Nešpor Richmond
s 10, Čs.národní sdružení ve Víc. £ 5, J. Teska Kew
£ 3, Cyrilometodějská liga v Melbourne £ 20, M.
Přibylová Melbourne £ 1/10/-, štába £ 1, XY
Melbourne £ 14 a J. Kopecký Kew £ 10, celkem
£ 215/5/7. Tuto částku jsme předali ústřední sběrné
kanceláři jako "Dar Čechů a Slováků v Austrálii".
Všem dárcům srdečně děkujeme.
HD

Dopisy

redakci:

ZNÁMKY TGM
—Odpověď čtenáři D. L. z Chicaga - HD 11 (X.) Ve svém článku jsem přece nepsal, že známky, zaslané před 28. 3. došly všechny v pořádku. Napsal
jsem: "Nikdo nemůže zabavit ty známky,které se
v březnu dostaly do Č S R . . . " . Že se skutečně nějaké známky TGM dostaly do ČSR, je naprostá pravda, kterou bych mohl dokázat. Čs. národní rada americká se zabývala nedoručováním dopisů a podala o
tom nyní zprávu-- zdejšímu tisku. V ní se praví, že
dopisy se známkou TGM a ž n a m a l é v ý j i m k y
doručeny nebyly. Těmito malými výjimkami jsou
některé dopisy, doručené před 28. břéznem. Do té
doby asi záleželo na místních autoritách, zda rozhodly dopisy zabavit nebo doručit. Krajan F. R. mi
dokonce řekl, že poslal dopisy s TGM známkami a
v nich výstřižky z novin s články o slavnostním vydání známky. U článku byl obrázek, jak on stojí
vedle amerického ministra pošt. K svému velkému
údivu dostal později od příjemců děkovné dopisy,
vyjadřující radost nad vydáním TGM známky.
Jiný krajan z Chicaga viděl na vlastní oči, jak si
lidé v ČSR koncem března známky vzájemně ukazovali.
M. Zvára Chicago
— V posledním dopise (HD 11/X.,p.r.) jsem v á s
informoval, že komunistické úřady zadržely všechny
dopisy z USA s TGM známkami. Dnes musím oznámit, že mi hlavní pošta v Praze vrátila všechny
mé dopisy s razítky "Non admis - Nepřípustné" a
"Retour". Dopisy byly vráceny obyčejnou poštou a
odeslány zpět až počátkem května. Americký listonoš, který mi dopisy vracel, poznamenal, že mají takových na poště mnoho.
D. L. Chicago
—V době, kdy čs. úřady odmítaly doručovat dopisy
s TGM známkami,' docházela k nám z ČSR spousta
dopisů se známkami, na nichž je obraz Lenina. Kúpodivu tady nikoho nenapadlo, že by se takové dopisy měly na oplátku taky zabavovat. J. V. Chicago
VŽDY CHUTNÁ
vzorná obsluha
—

JÍDLA
milé prostředí

RESTAURACE PRAHA
majitelé Pepa Strejc 8C Jarda Polívka
Pennys Lane
K I N G S CROSS — S Y D N E Y

SWISS TRAINED WATCHMAKERS
EBNER: 19 York St.
NĚMEC: 22 Hunter St.
Wynyard Station
Machine Rental Pty.Ltd.
Sydney
(dř. 15 Hunter St.), Sydney
Tel. BX 7543
*
Tel. BL 3970
Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.

DO NOVĚ UPRAVENÉHO

Premieru

K PŘÍJEMNÉMU POSEZENÍ VÁS ZVE
MIREK SEVERIN
Podáváme v ý b o r n á česká jídla,
expreso kávu a prvotřídní zákusky
Otevřeno od 12 do 2.30 a od 5 do 9.30.
1 Premier Lane, Kings Cross - Sydney

DOMOVA

O D B O R N É S C E L O V Á N 1 LÁTEK
A.A. I N V I S I B L E M E N D I N G SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Teleíon BX 2316

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
2. poschodí
6 A Elizabeth St.
Melbourne - City
Telefon MF 3256

Optical Service

Přijímáme objednávky také poštou

SPORT V AUSTRÁLII
HOKEJ V
SYDNEY
Po třech letech bez ledu a po loňské ; krátké' neoficielní sezoně začíná letos sýdneyský hokej' opět
naplno. Čs. klub "Bombers" počítá, že se i zájem čs.
krajanů o tento sport plně obnoví.
BOMBERS - TIGERS 2 : 2 (2:0, 0:1, 0:1)
V neděli 19. 6. nastoupili Bombers k prvnímu mistrovskému zápasu bez jediného tréninku a bez 3
hráčů prvního mužstva. V první" třetině měli Bombers převahu. V 5. min. rozhodčí neuznal regulérní
branku Drexlera, ale Bombers získali vedení dvěma
brankami Muellera. Ve druhé třetině se hra vyrovnala a Tigers vstřelili první branku ze sólového výpadu. Bombers útočí celým mužstvem, ale trpí nepřesnou střelbou. V 8. minutě poslední třetiny se Tigrům podařilo zachytit přihrávku a vyrovnat. Mužstvo Bombers bylo dobré kombinačně, ale ztratilo
mnoho na rychlosti. 3 léta nečinnosti zanechala na
mužstvu stopy.

BOMBERS - MONARCHS 8 : 4 (4:0, 2:2, 2:2)
V úterý 21. 6. sehráli Bombers v Homebush druhý zápas ve značně zlepšené formě. Pro malé hřiště se hrálo jen s jedním obráncem!
Branky : Chládek 3, Drexler 2, Alex 2, Berlický 1.
Sestava : Zachar - Brabenec (Berlický) - Chládek,
Bučatský, Etler - Alex (Holanďan), Drexler, Ebner.
Z ADELAIDE
—Místopředseda Čs. klubu v Jižní Austrálii, bývalý Bombers zahráli rychleji než v prvním zápase a
advokát v Lučenci dr. F. W. Hronský, byl jmenován předvedli dobrou kombinační hru, kterou ke konci
zápasu přeháněli. Po náskoku z první třetiny se vyJustice of the Peace.
—Na kandidátce LCL pro volby do městského výbo- hýbali srážkám s divoce hrajícím soupeřem. M. Z.
ru ve West Torrens je též čs. uprchlík Josef Pertl.
K O P A N Á
V
SYDNEY
—Čs. klub zve všechny krajany na taneční zábavu,
která se koná 2. 7. v Národním domě, 51 Goglin St.,
PRAHA-SYDNEY AUSTRAL 3 : 2
Brompton. Likérová licence. Hudba J. Vorla.
Praha přežila šťastně další zápas těsným vítěz—Do 31. 5. bylo vybráno na Národní dům £ 1.529.
Do úplného zaplacení chybí £ 1.324 a úroky. U Ná- stvím nad Sydney Austral na Sydney Athletic Fíeld;
rodního domu bude dokončeno v krátké době hřiš- Ještě 13 minut před koncem byl -stav 2:2, a H. Nitě, pak začne stavba kuželny. Národní dům je otev- naus -vstřelil vítěznou branku. Obě p r v n í branký
vstřelil Saghi, který se dostává do formy a byl n e j řen zatím každou neděli od 7 hodin večer.
J. U, lepším
hráčem Prahy.
ČS. KLUB V QUEENSLANDU
začal vydávat oběžník "Výzva", který má vycháKOPANÁ V MELBOURNE
.
zet měsíčně. Adresa : Box 19 P. O. Rocklea East,
Queensland.
SLA VIA - FOOTSCRAY Z : 0 (2:0)
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENI V SYDNEY
V prvním zápase druhého kola podala Slavia špatpořádá besedy každé druhé úterý (5. a 19. 7., 2., ný výkon, ale na slabého soupeře to stačilo. O b ě
16. a 30. 8. atd.) v Doherty's Library, roh Collins a branky vstřelil v prvním poločase nový centerforCrown St., Surry Hills.
ward Sas. Hráči pak zřejmě ztratili zájem á dovolili
—Členové krojové skupiny vystoupili v televisním soupeři, aby ke konci zápasu p ř e š e l do ofensivy.
programu ve prospěch olympijského fondu.
Slavia hrála bez zraněného Angstenbergera a nej—V sobotu 23. července pořádáme "Anenskou pouť" lepší hráči byli Sas a Berry.
v Maccabean Hall.
Z.
SLAVIA -HAKOAH 2 : 3 (0:2)
SOKOL
SYDNEY
Hakoah se ujala vedení v 5. minutě a před polo—Ženský odbor pořádá 2. července "Posvíceriskou
veselici" v malém sále Maccabean Hallu, Darling- časem z výšila náskok na 2:0. Slavia snížila náskok
hurst. Bude tam hudba p. Vymyslického, tombola, teprve v 69. minutě, kdy Angstenberger střelil z dálposvícenské koláče-a jaternice. Vstupné 10/-. Přijď- ky a Bell dorážel míč do sítě. Hakoah znovu skórovala 5 minut před koncem a Slavia snížila, v pote se podívat a určitě se pobavíte.
—U příležitosti desátého výročí založení naší jedno- slední minutě brankou z penalty, kterou proměnil
ty bude pořádáno dne 11. července v 8 hod. večer Berry. Slavia měla slabiny v obraně, a útok s dvěslavnostní skládání sokolského Slibu v tělocvičně ve ma novými hráči (Sas a Alexandrou, bývalý egyptFort Street. Slibu bude předcházet vzorná cvičební ský internacionál) byl nesehraný. Hakoah neproměhodina. Zveme srdečně všechny členy a příznivce. nila penaltu a několik dalších vyložených šancí.
Slavila je s 15 body stále na pátém místě. Příští
—27. srpna bude Sokol pořádat tradiční páté Šibřinky ve velkém sále Maccabean Hallu. Ráz : Re- zápasy : 2. 7. s J.U.S.T. v Port Melbourne, 9, 7, v
klama v satiře. Soutěž masek. L. Prokop, jednatel. Heidelbergu s George Cross.

Z Austrálie

VÝBOR ČS. NAR. SDRUŽENÍ VE VICTORH
děkuje všem krajanským spolkům a krajanům, kteří se jakýmkoli
způsobem přičinili o úspěch veřejné sbírky pro
Světový rok uprchlíků.
Do práce se dne 19. června zapojilo větší množství krajanů, než jsme očekávali a věříme, že budou i nadále ochotni spolupracovat. Zároveň tlumočíme touto' cestou díky australských organisátorů akce, kteří oceňují
obětavost krajanů, kteří
byli nápomocni při sběru
v různých okresech.
O. Mikulčák
— Commodore
Morrow
prosí, abyste jeho jménem
poděkovali ve Vašem
listě všem těm, kteří pomáhali se sbírkou 19.6.
I. Čapková

Vzhůru na hory!
V zásobení obchodu jsme nic nepřehlédli!
Na skladě všechny druhy dovezené výstroje,
včetně lyžařských bot od fy. RAICHLE, lyží
od firem KAESTLE, KNEISSL, FISCHER,
SCHANĎL, SIGMUND RUDD a HEAD, včetně lyží z umělé hmoty a kovové lyže Kaestle.
Velký výběr lyžařských obleků, svetrů aj.
Napište si nebo zatelefonujte
o náš nejnóvější katalog
Největší sklad lyžařských potřeb
v Austrálii

PTY.

LTD.

12 B O U L E V A R D E ARCADE, K I N G ST.
SYDNEY
T e l e f o n 25 -2203

HLAS

-8-

DOMOVA

27. 6. I960

PŘÁTELÉ

Řídí K a r e l

Janovský,

Mnichov

Fotbalisté Hradce Králové mistry republiky

Sparta i Slavie se udržely v lize
Dvoutýdenní přestávka před třemi závěrečnými koly (hrála se čtvrtfinálová utkání Poháru evropských národů) způsobila nervositu v řadách fotbalových fanoušků, neboť nebyl znám vítěz ligy a
hlavně nebylo rozhodnuto o tom, kdo bude doprovázet team Pardubic do nižší soutěže. Rozhodnutí
padlo v předposledním kole: přebornický titul putuje do Hradce Králové a pražská Sparta se zachránila vítězstvím nad Bohemians 2 : 1. Stav na konci tabulky pak byl: 11. Brno 21 bodů, 12. Slávie Praha 21 bodů, 1'3. Košice 20 bodů, 14. Pardubice 12 bodů. Jelikož všichni tři kandidáti sestupu v posledním kole "zvítězili'' nad svými daleko silnějšími soupeři, pořadí se nezměnilo, a tak z
ligy sestupují Košice.
Nlováček letošního1 ročníku přeboru republiky
Hradec Králové získal mistrovský titul zcela zaslouženě. Nemá ve svých řadách žádné vynikající jedince (pouze střední záložník Hledík hrál již za národní mužstvo), ale jeho vítězství v čs. lize je vítězstvím tvrdého, bojovného a vyrovnaného celku a
podle odborníků podobné loňskému vítězství kladenských hokejistů v 1. lize hokeje.
Mužstvo Hradce Králové hrálo většinu zápasů v
této sestavě: Jindra (Paulus) — Runšťuk, Pičman
— Krejňí, Hledík, Michálek — Černý (Buranský).
Pokorný, Kvaček, Tomášek (Macek), Malík. Trenérem novopečeného fnistra ligy byl po celé období
internacionál Zástěra.
Konečné pořadí: 1. Hradec Králové 34 b. (43:27),
2: Slovan Bratislava 32 b. (54:32), 3. Dukla Praha
32 b. (44:25), 4. Trnava 31b. 5. Rudá hvězda Bratislava (obhájce titulu) 30 b., 6. Ostrava 28 b., 7.
Bohemians 26 b., 8. Nitra 24 b„ 9. Prešov 24 b., 10.
Brno 23 b., 11. Slávie 23 b., 12. Sparta 23 b„ 13. Košice 22 b., 14. Pardubice 12 b.
Do ligy postupují
vítěz druhé ligy skupiny A (české) Kladno a první
mužstv) o skupiny B
(mloravsko-slovenské) TTS
Trenčín.

Fotbaloví mistři 1959-1960
Anglie : Burnley (vlohi Wolverhampton Wanderers)— B e l g i e : Lierse SK (SC Anderlecht) —
Francie : Stade Remeš (OAC Nice) — ftecko : AEK
Athény (Olymiakbis Athény) — Holandsko: A j a x
Amsterdam (Sparta Rotterdam) — Itálie : Juventus
Turín (AC Milan) —Rakousko : Rapid Vídeň (Wiener SportklUb) — Portugalsko : Benfica Lisabon (FC
Porto) — Rumunsko : vojenské mužstvo Bukurešti
(Petrolul Ploesti) — Švýcarsko : Young Boys Bern
(Young Boys Bern) — Skotsko : Hearts of Midlothian (Glasgow Rangers) — Španělsko : FC Barcelona
(FC Barcelona) — Turecko : Besiktas Istanbul (Fenebarce Istanbul) — Bulharsko : CDNA Soíia (CDNA- Sofia)'— Přebornický titul tedy obhájily jen
Young Boys Bern, FC Barcelona a CDNA Sofia.

LEHKÁ
V texaskémměstě Hou. stonu zaběhl 23-letý americký sprintér Charlie
Tidwell z Kansasu 100 m
za 10.1 vt. a vyrovnal tak
světový rekord svých čtyř
(krajanů: Williamse, Murchisona, Kinga (všichni v
r. 1956) a Ray Nortona
(1959).
Hary ze Západního Německa se stal plvilim atletem, který staběhl 100
metrů za rovných 10 vteřin.
Na mezistátním mistrovství Rumunska v Bukurešti, které se konalo
na svatodušní svátky, dosáhly nejlepšťvýkony ruská oštěpářka Ozolinová a
rumunská výškařka Balasová. Ruska Elvira OzoDěkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.

ATLETIKA
linová hodila oštěpem
doutníkového tvaru (odpovídá pravidlům) 59.55
m,1 a Yolanda Balasová
posunula hranici svého
vlastního rekordu ve skoku vysokém o 1 cm a
zdolala 185 cm.
SPORTOVNÍ

HLEDAJÍ:

Malíře Jar. Beneše, tč. v Sev. terit. nebo Již. Austr.
(dopis v red.), Nikolu Kaminského, býv. ciz. legionáře J. Recha, Jana Bendu (dopis z ČSR v red.),
Štumpfa z Lounská a Václava Srbeckého z Citolib
(Qld.?).
Zjistíme-lí 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

L i s t á r n a

Poplatek za 1 řádku 1/-.
V. Š. Kew Gardens, F.
H. Cicero, M. D. Wurth.,
tučnou 1/6

K. M. Hififclmareh, J. K.
Adelaide a B. M. Box Hill:
ŽENU
K
UMÝVANÍ Díky
za adresy. Ukázk.
NÁDOBÍ a k úklidu hle- čísla jsme
zaslali.
dáme. 6 hodin za večer,
B. Č. Toronto: Díky za
6 večerů v týdnu. Dotazy
po 3. hod. odp. RITA' S noviny. - C. T. Granville:
UTKANÍ POSLEDNÍCH KOL:
Díky z a výstřižky. Ztra24. kolo: Sparta - Ostrava 3:0, Slávie - Prešov 4:0, CHAR COAL INN, 210 C cené výt. zasíláme znova.
New
South
Head
Rd.,
Hradec Králové - Slovan Bratislava 2:1, Brno - DuJ. S. Pott's. Point: Ukla Praha 2:2,' Košice - Bohemians 1:1,. Nitra - Par- Edgcliff - Sydney.
veř. v únoru tx. (viz č. 4
dubice 0:2 (!), RH Bratislava - Trnava 2:1.
str. 3).
HD
25. kolo : Bohemians - Sparta 1:2, Dukla Praha - Slá- H L E D Á M E
dobrého
vie 2:2, Trnava - Pardubice 4:2, Slovan Bratislava - uzenáře. Dobré podmín- TAXATION pro živnostKošice 7:1, Ostrava - Brno 1:0, Prešov - RH Bratis- kiy. Pilsner Smallgioods, níky i jednotí, rychle a
lava 0:1, Hradec-Nitra 4:0.
358 Glenhuntly Rd., El- levně. Standa Vogt, tel.
26. kolo,: Košice - Hradec 1 : 0 ( 0 , Slávie - Ostrava stemwick, Vic., LF 4365. (Melb.) 81 9505.
3:1. Brno - Bohemians 2:0, Sparta - Bratislava 1:3,
Pardubice - Prešov 2:2, RH Bratislava - Dukla Praha 0:0, Nitra-Trnava 2:3.
V sobotu 2. července otevíráme
Mužstvo Hradce Králové se zúčastní Poháru evČESKOU
RESTAURACI
ropských mistrů, dalších šest teamů nově obnovené
soutěže o Středoevropský pohár. Zde mají toto vylosováni : Slovan Bratislava - Partizán Bělehrad, Dukla - drahý rakou-ský klub (pravděpodobně Vienna),
103- Grey S t . , St-.-Kilda, Vic.
T m u - AS Ro-.a RH Bratislava - čtvrtý maďarský klub, Ostrava - OSK Bělehrad, Bohemians - pá- Jídla se podávají od 5 do 10 hod. večer v sobotu
tý rakouský klub.
a v neděli od 12 do 3 a od 5 do 8 hod. večer
Srdečně zve
Milan Knmtorád
K semifinálovému utkání Poháru, evropských národů v kopané mezi SSSR a ČSH dojde ve středu
6. července večer v Marseille. Druhá semifinálová
dvojice Jugoslávie - Francie se střetne téhož dne v
ZLOBÍ VÁS OČI?
Paříži. Finále bude vybojováno 10. července v Paříži, boj o třetí místo v sobotu 9. července v MarBolí Vás hlava?
seille.
Noste brýle od O P T A !

FIAKR

- - Ve zkratce - — Titul mistra Evropy v košíkové získaly sovětské
basketbalistky, které ve finále porazily Bulharky.
Na třetím místě skončilo Českoslovenško. Mistrovství
se konalo v Sofii a závěrečnému utkání přihlíželo
20.000 diváků.
— Čtvrtfinálová utkání evropského pásma Davisová
poháru: Švédsko — Západní Německo 4:1, Francie
— Dánsko 5:0, Velká Britanie — Belgie 5:0. Itálie —
Čile 3:2.
— Poprvé v 51 leťé historii populárního silničního
cyklistického závodu Kolem Itálie vyhrál soutěž
Francouz, 26 letý Jacques Anquedl.
— Několikanásobná čs. přebornice ve skoku dalekém
Zlata Rozkošná, která před dvěma roky na mistrovství Evropy ve Stockholmu požádala švédské úřady
o právo azylu, žije nyní v USA. Daří se jí velmi
dobře a nezanedbává ani svůj oblíbený sport. Před
několika dny vyhrála Rozkošná v Los Angeles skok
daleký výkonem 5,38.
— Vítězem mezinárodního fotbalového turnaje v Paříži se stalo mužstvo exmistra Brazílie FC Santoš,
které porazilo ve finále pařížský Racing 4:1. Střetnutí o 3. místo mezi CDNA Sofia a Stade Remeš
skončilo i po prodloužení 1:1.
KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE

Vás

srdečně

TANEČNÍ

zve

na

ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu • dne 16. července

1960

V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN
" LIKÉROVÁ LICENCE
Začátek v 8.30
PŘEDPRODEJ LÍSTKU:

—

Konec v 1.30

94 6635 (Piek) — F J 3843 (Pavlas)

OPTO

Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (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 placem cla
— V mezistátním lehkoatletickém utkání ve Frechen
porazilo družstvo Západního Německa Holanďany
213 : 106 bodů.
— Jeden z nejpopulárnějších rakouských fotbalových
teamů, Admira Vídeň, sestoupí letos do 2. ligy
— Při pravidelných středečních závodech lehkých
atletů na Vinohradech překonal čs. rekordman ve
skoku vysokém Jiří Lánský výšku 208 cm. Vyrovnal
tak nejlepší letošní evropský výkon Rusa Bolšova.
— V rámci předolympijských příprav vybojovali čs.
cyklisté v Sofii mezistátní utkání s Bulharskem, ve
kterém podlehli domácím representantiStn 6:9.
— Mistrovství světa v těžké váze získal znovu po
roční přestávce černoch Floyd Patterson, který
knockoutoval v 5. kole Švéda Ingemar Johanssona.
— Plavkyně Ludmila Kottková vytvořila v Praze
nový čs. rekord na 100 m volný způseb časem 1:07,3.
— V Aviglianě u Turinu se jel další terénní motorcross mistrovství Evropy. Zvítězil Ital Osterore na
stroji značky Bianci. Čížek byl osmý, druhý čs>.
závodník Rón devátý.
HLAS
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně
jŘídí 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 i roku s 19/na 7 čísel s -10/-, jednotlivě s 1/6

