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Dnes přišel den, kdy kus svobody nestačí ani
jednotlivci ani národu, jehož jsme částí. Dali
nám její kousky, ale není to jako s plátkem chleba, který ztiší hlad. Svoboda je jako život sám.
Nemůže být dávána na splátky. Nikdo vám ne
může darovat dech bez těla ani srdce bez cév.
Svoboda je celek — buďto ji máte nebo jste ne
svobodni.
Martin Luther King

Nové úspěchy sovětských kosmonautů

Mezi měsícem a telecím
Začalo to prvním sputníkem. Jednoho rána se Američani posadili na
postelích a zjistili, že jim nad hlavami létá kolem zeměkoule podivný
předmět, který jednou provždy zničil myth o technické nepřemožitelnosti
Spojených států.
Po prvním sputníku přišly další, po nich kosmické kabiny a kosmické
lodi. Ve slovnících miliónů objevila se nová jména — Gagarin, Titov,
Glenn a Carpenter.
I obyčejní lidé v ulicích si začali uvědomovat, že "cesta ku hvězdám”
přestává být fikcí a že se přibližuje na dosah ruky.

"Cesta ku hvězdám”,
její velkorysost a její ne
omezené možnosti probu
dily obrazotvornost lidí
a zanechaly v menšině
skeptiky, kteří při pohle
du do "modravých dá
lek” oblohy nezapomína
jí na pohnutky, které k
lidskému pronikání do
vesmíru vedly.
Podplukovník a major
Tento komentář byl
napsán krátce po úspěš
ném přistání dvou nej
novějších sovětských kos
monautů, kdy všechny
podrobnosti jejich letu
nebyly ještě známy.
Vědělo se, že major
Nikolajev
odstartoval
první a podplukovník
Popovič se k němu při
pojil o den později v té
měř totožné oběžní drá
ze. Obě "lodi” byly v
počáteční formaci v do
hledné vzdálenosti, kte

Reakce světa
Každý nový let kos
monautů uvede mezi
"pozemšťany” v chod
pomalu již ustálený pro
ces.
Od jednoho konce svě
ta k druhému ozve se
Na tom konečně není klapot psacích strojů.
nic tak divného. Cesto Novináři, kteří do nich
vání vesmírem je, jak by nemilosrdně buší, zjistí,
řekl některý lehký atlet, že Američani konečně
nová disciplina. A když dotahují náskok Sovětů,
se závodí nová disciplina, jedná-li se o pokus ame
rekordy obyčejně padají rický, a že Sověty mají
nedostižný náskok, jedpři každém startu.
rá se však postupně zvět
šovala.
Překonány byly všech
ny kosmonautské rekor
dy majora Titova. o krát
kých letech Gagarina,
Glenna a Carpentera ani
nemluvě.

TRN V NOZE

ná-li se o pokus sovětský.
Chruščov s Kennedym
svorně zaklnou pod vou
sy a nahlas prohlásí, že
si váží odvahy americ
kých, respektive ruských
kosmonautů, že jim přejí
šťastné přistání a stvrdí
to blahopřejným telegra
mem.
Angličtí vědci pokýv
nou moudře hlavou a
prohlásí, že se v důsled
ku nových sovětských vý"
konů ve vesmíru může
stát téměř cokoliv, což
značně rozšíří obzor ši
rokého okolí.

Trvá-li pokus déle, ja
ko tomu bylo tentokrát,
připojí se k tomu všemu
také spekuláce, co se má
státi už v příští minutě,
ne-li dříve.
(Pokračování

na str. 2)

Náhlá smrt předního slovenského komunisty

TEMNÝ ZAČÁTEK I KONEC

Rudolf Strechaj byl kandidátem politického byra ÚV KSČ, členem
ÚV Komunistické strany Slovenska, místopředseda vlády a předseda Slo
venské národní rady. Když zemřel 28. července 1962, bylo mu 48 let. Podle
úmrtní zprávy, podepsané předním sovětským odborníkem a početným
sborem odborníků československých, zemřel na akutní leukémii. Jeho
smrt je obestřena nejen závojem pochybností ale i zvláštních náhod.
Strechajovo úmrtí spa ního komunistického ži
dá
do doby, kdy jeho votopisu) jenom od roku
Obvyklá žňová panika
jméno bylo dvakrát zmí 1941 do roku 1943, a ro
K obvyklé žňové panice, způsobené komunistic něno v senzační souvis ku 1944 se již "aktivně
kým plánováním a honbou za plněním plánů, při losti. Strechaj byl prý
zúčastnil Slovenského ná
družilo se ještě počasí, které v jednotlivých krajích
žně podstatně zdrželo. Po smutných zprávách z Čech jedním z nejbližších po rodního povstání a party
a Moravy docházejí nyní zprávy o opožděných žních litických spolupracovníků zánských bojů na Slo
také ze Slovenka. Zvlášť citelně byl postižen Zá Rudolfa Baráka, dnes vensku”.
padoslovenský kraj, kde teprve k 20. červenci byl
ministra
skončen výkup řepky a obilí horší kvality na vý žalářovaného
Pravda patrně nebude
vnitra
Československé
so
měnu za krmné směsi. Táž zpráva dodává, že “sta
tak
brzo známa. Dnes se
vy porostů si vyžádají operativní změny původních cialistické republiky.
dokonce vyskytují hla
sklizňových plánů”.
Pověsti a fotokopie
sy, že tyto dokumenty,
Rudé právo si zase stěžuje, že při “kontrole plně
ní plánu se ukázalo, že družstevníci naplánovali
Kolovaly pověsti, že v otištěné hlavně v rakou
sklidit dvoufázově hodně hektarů, ale podmínky pro
ském tisku (z čs. novin v
tento způsob sklizně, tj. potřebné stroje a zkušené době krize, kdy se měřily
lidi, nemají”. Rudé právo je vzácně upřímné: “Je síly Barákovy frakce v zahraničí je přetiskly Ví
diný důvod pro družstevnické závazky byl, že to ústředním výboru s frak deňské svobodné listy),
chtěl okres. Papír snese všechno, řekli si asi druž cí Novotného, Strechaj a byly dodány do zahrani
stevníci. A na okrese byli rádi, že mohou hlásit jeho slovenští soudruzi čí komunisty, aby politic
“nahoru” novou technologii na stovkách hektarů.
ky zneškodnily Strechaje
Jak se ale bude sklízet, to ve skutečnosti nikdo neví”. Baráka opustili.
Práce zase doznala, jak je to s dodávkami živo
Na druhé straně Že a jeho soudruhy. Nikdo
čišných výrobků: “Závěr druhé červencové dekády lezné opony kolovaly ne sice ještě nevyslovil slo
v plnění plánu nákupu neposkytuje důvodu k spo
vo "politická vražda”,
kojenosti. Je sice pravda, že byl splněn plán náku jen pověsti, ale i fotopu jatečného skotu, avšak je co dohánět zejména statické dokumenty o ale ve všech komentářích
u mléka, vajec a jatečných prasat.”
Strechajově minulosti z je alespoň náznak. To
Zemědělské noviny zase oznámily, že drůbežárny let válečných, které do platí i o způsobu pohřbu
nemají čím krmit drůbež: “Těm zemědělským zá
a byzantinismu, který
vodům, jimž nebude možno pomoc v krmivech po kazovaly, že Rudolf Stre při této příležitosti pro
skytnout ... odeberou drůbežářské závody nestan chaj si vykoupil předčas
Komunistická
dardní drůbež do komisionálního prodeje ... Ne nou svobodu z Ilavy za jevovala
standardní kusy budou rozprodávány v živém sta slib spolupráce s ges strana Československa a
vu, přímo z klečových vozů, spotřebiteli za cenu
její noviny.
10 Kčs za jeden kus v místech nejnaléhavější po- tapem. Strechaj byl totiž
třeby ...”
FEC vězněn (i podle oficiel (Pokračování na str. 2)

Kdysi pravil jeden slavný spisovatel s posměškem
o jiném spisovateli: “Protože nemůže najít nakla
datele, rozhodl se psát pro budoucnost.” V jistém
smyslu se právě takto musel rozhodnout nejeden
z československých literátů, kteří opustili Českoslo
vensko po komunistickém puči. Ze začátku se opravdu zdálo,že to je počínání donů Quijotů a Petrů
Schlemihlů, kteří hledali zašlou slávu a ztracený stín.
Můžeme být proto právem potěšeni, když se nám
najednou dostane ujištění z nejnečekanější strany,
ze samého komunistického Československa, že naše
počínání a naše úsilí nejsou tak marná, jak by se
nám zdálo. Nedávno se totiž ozval v odborném komunistickém časopisu hlas propagandisty, který va
roval pracovníky strany před důsledky práce česko
slovenských politických uprchlíků v zahraničí (viz
str. 5 tč.).

Co platí o úsilí československých publicistů v ci
zině, platí pro celý exil. Opravdu se zpočátku zdá
lo, že nemůžeme najít nakladatele, a že nebudeme-li
psát pro budoucnost, nebudeme psát a nebudeme
mluvit vůbec. Naštěstí jsme se rozhodli psát raději
pro budoucnost než zmlknout. A dnes se zdá, že
práce pro budoucnost je nejen velmi nepříjemná
komunistickému dnešku, ale přináší praktické výsled
ky i ve svobodných nakladatelstvích. Pracovník ko
munistického agitpropu může jak chce dokazovat,
že propagační a veřejná práce československého exi
lu v zahraničí není režimu nebezpečná. Důležité je,
že se jí musí zabývat, protože, jak zbytečně vysvět
luje, tato práce ovlivňuje veřejné mínění v cizině
a “zkresluje” komunistické “skutečnosti”. Je jistě
zcela na místě se zmínit o činnosti Československé
společnosti pro vědy a umění, která v uplynulých
několika letech .dokázali do .značné míry zorgani
zovat a soustředit tvůrčí i informační práci čs. exi
lu, navazujíc na. předchozí snahy jednotlivců a .sku
pin. Je proto zdůvodněna naděje, že se práce exilu
ještě zintensivní.

Bylo by však .škoda nevšimnout si jiných komen
tářů komunistického propagandisty, které se také
týkají exilů, a jsou částečně oprávněny. Přestaneme-li se teď poplácávat po ramenech za dobrou prá
ci, připusťme, že komunisté mohou právem mluvit
s despektem o politickém vedení exilu, dalo-li se kdy
o nějakém vedení doopravdy mluvit. Mohou mluvit
s despektem o nekonečných polemikách o vině a
nevině dr. Beneše, o přijatelnosti a nepřijatelnosti
Košické ústavy, o odsunu sudetských Němců, o tom,
kdo kolaboroval s kým, o zvláštním flagelaritském
pudu, který střídavě vedl exulanty k vášnivému
obviňování “spojenců”, kteří nás opustili, i k ne
méně vášnivému sebeobviňování. Lhali bychom si
do kapsy, kdybychom si nepřipustili, že jsme víc
času promarnili, než ztrávili prací.
Faktem ovšem je, že československý exil zůstává
nadále trnem v noze komunistického režimu Zdá
se, že československá vláda nebyla nikdy schopná
rozhodnout, jak se vůči exilu chovat a jak proti
němu bojovat. Období divokých útoků a osobních
osočování střídala období hlubokého mlčení o exu
lantech, doba přísné poštovní censury střídala dobu
poměrného uvolnění, politika žádných vstupních vis
byla vystřídána pohostinstvím téměř slovanským. V
přítomné době používají komunisté kombinovanou
metodu. Zatím co lákají starousedlíky na návštěvu
“staré vlasti”, snaží se paralyzovat vliv exulantů v
cizině nákladnými propagačními triky a “mírovými
ofenzivami”.

S vysvědčením, jež jsme tak nečekaně od komu
nistické vlády obdrželi, můžeme být vcelku spoko
jeni. Neudělali jsme to sice s vyznamenáním, ale
alespoň jsme prošli. Možná, že se někteří z nás
utěší tím, když si řeknou, že na tu bídu je to dost.
Bylo by však lépe, kdyby se zvětšil počet oněch
don Quijotů a Schlemihlů, kteří svojí prací a svým
příkladem nás povedou nejen dneškem, ale i bu
doucností, pro niž se rozhodli psát a za niž dnes
bojují.
jun
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Mezi měsícem a telecím
(Pokračování se str. 1) z nich. To konečně není sledního experimentu so

Mělo se státi
Dokud byl major Nikolajev ve vzduchu sám,
bylo dobře. Panika na
stala ve chvíli, kdy se k
němu připojil Popovič.
Vezmeme-li v úvahu
všechny neoficielní, polooficielní, obvykle nespo
lehlivé a neobvykle spo
lehlivé prameny, jež byly
citovány, následující vě
ci se měly stát a nestaly:
1. obě kosmické "lodi”
se měly na svém letu ko
lem zeměkoule setkat a
spojit,
2. Nikolajev a Popovič
měli přejít z jedné "lo
di” do druhé,
3. další kosmické "lo
di” se měly připojit k
formaci prvních dvou,
4. tři až pět kosmic
kých "lodí” se mělo v
oběžné dráze spojit a
vytvořit kosmickou zá
kladnu k budoucímu le
tu na měsíc.
Stalo se

Co se tedy opravdu
stalo a jaké závěry z to
ho může učinit neodborník?
Sověty poslaly do oběžné dráhy dvě kosmic
ké "lodi” s posádkou
jednoho muže v každé

úplně nové.
Rozdíl proti předchá
zejícím letům spočívá v
tom, že let Nikolajeva a
Popoviče trval daleko
déle, v prvním případe
čtyři, ve druhém tři dny.
Ani to však nenaznaču
je nějaký nový a otřá
sající průlom sovětské
vědy.
Délka letu je závislá
jenom na množství po
honných látek a zásob
pro samotnou posádku.
Není žádným tajem
stvím, že náskok Sovět
ského svazu spočívá pře
devším ve větší síle jeho
raket, která mu umožňu
je dostat do oběžné drá
hy daleko těžší tělesa,
než jaká zvednou rakety
americké.
Hlavním aspektem po-

A

Mezi měsícem a telecím

I tak se však našim ne
odborným očím zdá, že
tento úctyhodný úspěch
nikoho neopravňuje k
panice, které někteří li
dé na Západě propadli.
Náskok Sovětů je už
delší dobu dobře znám,
a bylo by nerealistické
očekávat, že Kennedyho
vláda dohoní za rok, co
její předchůdci zanedba
li za léta.

Tím nechceme nijak
zmenšovat velikost rus
kého výkonu.
Je to výkon pozoru
hodný více než v jednom
smyslu. Snad nejpozoru
hodnější je na něm fakt,
že ho dosáhl stát, který
dovede poslat kosmické
"lodi” do vesmíru, ačko
liv nedovede pořádně na
krmit své obyvatele; ne
bo — dáváme-li před
nost opačnému pořadí,
který nedovede nakrmit
své obyvatele, ačkoliv do
vede poslat kosmické "lo
di” do vesmíru.
Prozaická volba vlády
Sovětského svazu ted’
leží mezi cestou na mě
síc a telecím, protože
obojí najednou je, jak
dokazuje
hospodářská
situace sovětského bloku,
nad jeho síly.
-kw-

Temný začátek i konec
(Pokračování se str. 1)
Strechajův úmrtní list
podepsalo nejméně tolik
lékařů jako úmrtní list
Gottwalda a Zápotocké
ho (moskevský akademik
Tarajev, prof. dr. Jonáš,
doc. dr. J. Libánský,
prof. dr. J. Karpíšek,
primář dr. S. Čejka).

-Naše rovyDREKY

větských vědců je tedy
pozoruhodná přesnost, s
níž dovedli poslat dru
hou kosmickou "loď” na
na dohlednou vzdálenost
k první.
To znamená, že Ruso
vé učinili určitý krok na
cestě k výstavbě kosmic
ké základny, která je nut
ná k cestě na měsíc.

PENDREKY

Ve dne byste těžko v Helsinkách hledali
nějaké neshody anebo obtížnosti v ulicích. Pro
bíhá spousta sportovních i kulturních soutěží a
vystoupení i zdařilá setkání, s nimiž se setká
váte na každém kroku. Tu potkáte dvě Holanďanky v živém hovoru s delegáty z Guayny,
Němce z Hamburku s černochy z Mali a s de
legací Mongolska, i naše nadšené turisty, kteří
dovedou pozvednout náladu našimi národními
písněmi. Docela opačným způsobem usilovaly
o popularitu skupiny zdejších a možná i cizích
mladíků.
Kolem desáté večer nastává v Helsinkách
obvyklý noční klid, na který si Finové potrpí
při svých světlých nocích. A tehdy tito mla
díci vyrazili do ulic a začali dělat hrozný po
vyk. Jestli se tím chtějí zalíbit lidem, kteří (ko
munistickému - pr.) festivalu nepřejí, je těžko
soudit. Ale rozhodně se nezalíbili samotným
Finům. Hned při první výtržnosti před festi
valovým průvodem jich policie několik zatkla.
Vyvrcholení jejich snah po rušení festiva
lového života jsme viděli v pondělí z okna na
šeho hotelu. Najednou se na ulici strhla velká
panika, přijela policejní auta a v okamžiku by
la skupina chuligánů rozprášena. Během půl
hodiny se však opět sešli, ale najednou přijeli
policisté na koních a pustili se do nich s pen
dreky. Úterní noviny pak přinesly velký pro
testní článek adresovaný šéfovi policie. Ten
svolal všechny policejní důstojníky a vyzval
je k přísným zákrokům proti chuligánům, aby
se již výtržnosti neopakovaly.
Dana a Emil Zátopkovi v Čs. sportu, 2. 8.1962

Byzantinský pohřeb

Nekrology v komunistickém tisku připomínaly
smrt Gottwaldovu a Zápotockého. To všechno o
slovenském komunistovi,
který se nikdy nestal
prvotřídním aparátčíkem,
a který nikdy nezastával
význačnou funkci ani v
KSČ, kde stále vedl Viliam Široký, ani v KSS,
kde vedl Karol Bacílek.
To je nápadné, a to je
nevysvětlitelné.
Do Bratislavy se sjela
smetánka KSČ:
"V tlumeně o světlené místnosti jsou na červeném pozadí zlaté iniciály R. S. Katafalk tone
v záplavě květů. Obklopují jej věnce rodiny
soudruha Strechaje, ÚV
KSČ, soudruha Novotného s chotí, soudruha
V. Širokého s chotí, Ná
rodního
shromáždění,
Slovenské národní rady,
krajských a městských
orgánů z Bratislavy a vel“
vyslanectví SSSR”.
Plná účast

Nic z toho by nebylo
nemístné, kdyby se ko
lem postavy Rudolfa
Strechaje právě v době
před jeho náhlou smrtí,
vlastně v době jeho tra
gické nemoci, nenashromáždilo tolik záhadných
pověstí - podložených ne
bo nepodložených.
Pohřeb Rudolfa Stre
chaje v Bratislavě při
nesl živý přehled komu
nistického "kdo je kdo”
v Československu Rudé
právo z 1. srpna refero
valo:

"Smutečního aktu v
budově
předsednictva
Slovenské národní rady,
který se konal za široké
účasti pracujících, se zú
častnili představitelé stra
ny a vlády soudruzi K.
Bacílek, P. David, J. Dolanský, J. Hendrych, A.
Novotný, O.Šimůnek, V.
Široký, L.Jankovcová,
D. Kolder,
B. Koehler,
tajemníci ÚV KSČ A.
Dubček a V. Slavík, čle
nové byra ÚV KSS L.
Benada, V. Daubner, M.
Chudík, J. Kříž, P. Majling a J. Valo a kandi
dáti byra ÚV KSS F.
Dvorský a E. Chlebec,
dr. A. Neumann, dr. J.
Kyselý a M. Žákovič,
ministři, členové před
sednictva
Národního
shromáždění a Sloven
ské národní rody a další
představitelé veřejného a
politického života, zá
stupci čs. lidové armády
a dalších institucí a or
ganizací. Přítomni byli
také členové diplomatic
kého a konsulárního
sboru.”
Bacílkův projev
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DOMÁCÍ OBĚDY A VEČEŘE
Drůbež, vepřová, ovocné knedlíky atd.
Vezměte si domů naše PEČENÁ KUŘATA
156 a Acland St., St. Kilda, Víc.
Majitelé Sláva a Milena z Plzně

ZE DNE NA DEN
6.8. Sovětský svaz detonoval na Sibiři 40tunovou
jadernou bombu.
—Ministr zahraničních vě
cí komunistické Číny mar
šál Čen Ji prohlásil, že
Čína není daleko za ji
nými státy v jaderném
výzkumu.
— Spojené státy, Belgie a
Británie se dohodly na
plánu, který má přimět
katanžského
presidenta
Tšombeho, aby se připojil
ke konžské federaci.
— Jednání o přijetí Bri
tánie do Evropského ho
spodářského společenství
byla odložena do října.
— Na Formose přišlo 87
lidí o život při tajfunu.
7. 8. Alžírský ministerský
předseda Ben Jusef Ben
Kheda předal moc výbo
ru, který je pod vlivem
Mohameda Ben Belly.
— Holandská vláda se roz
hodla formálně jednat s
indonéskou vládou o bu
doucnosti západní Nové
Guineje.

Strechaje, nevnesl ani
trochu jasna do celé vě
ci smuteční projev Karola Bacílka, který jenom
suše řekl:
"Fašistický režim uvrhl
soudruha Strechaje za
podzemní činnost do ža
láře, avšak ani nejhrubší
persekuce nezlomila jeho
komunistické přesvědčení
a odhodlání.
Po slavných vítězstvích
sovětských vojsk na fron
tách, kdy již nastal mezi
luďáckými činiteli nevy
hnutelný rozklad, podařilo se soudruhu Stre
chajovi po téměř dvouapůlletém věznění v Ružomberku a v Ilavě do
stat se na svobodu”.
Dohodl se Strechaj
tehdy s vládnoucími úřady? Nebo se nepohodl
s dnešními? Nebo zem
řel přirozenou smrtí?
Sázky se nepřijímají,
protože je to opravdu
Pokud jde o protek- aféra s příliš temným za
torátní
(nebo štátov- čátkem i koncem.
tp/FEC
skou?) činnost Rudolfa

— Pakistanský president
Ayub Khan navrhuje fe
deraci Pakistanu, Iránu a
Afganistanu.
8. 8. Britská vláda žádala
izraelskou aerolinii El Al,
aby deportovala sovětské
ho špióna Soblena.
— Katanžský
president
Tšombe, který je v Ženevě na léčení, nedostal
visum do Belgie.
9.8. Argentinský ministr
národní obrany Cantilo
převzal kontrolu armády.
Část armády se vzbou
řila proti velitelství.
— Americký
nacistický
vůdce George Lincoln
Rockwell byl deportován
z Anglie, kam přišel in
kognito, a kde se zúčastnil
konference břitké fašistic
ké strany.
10.8. Sovětský svaz za
mítl nový americký kom
promisní návrh na světové
odzbrojení pod mezinárod
ní kontrolou.
—Podle neúředních zpráv
je čínský komunistický
vůdce Mao Tse-tung váž
ně nemocen.
— V Paříži byl vydán za
tykač na bývalého fran
couzského ministerského
předsedu George Bidaulta,
který v Německu vytvořil novou pravicovou organisaci.
12. 8. Sovětský svaz vypá
lil dvě družice s piloty.
12.8. Sovětská vláda podala západním mocnostem
protestní noty proti “pro
vokativním činům” na
berlínské hranici.
13. 8. Na berlínské hranici
se strhla bitva mezi zá
padní a východní policií.
V západním Berlíně se ko
nají u příležitosti prvního
výročí “založení” berlínské
zdi protikomunistické ma
nifestace.
14.8. Na siamsko - kambodžské hranici došlo k
srážce hlídek.
15.8. Sovětští kosmonau
ti major Adrian Nikolajev
a plk. Popovič šťastně
přistáli.
16.8. V New Yorku podepsaly Holandsko a Indo
nésie dohodu o předání
správy Západní nové
Guineje.
17. 8. V Londýně byl vy
dán zatykač na vůdce na
cistické organizace Jor
dana.

PŘIPRAVUJETE
SE
NA
CESTU?
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

greyhou nd tourist bureau
138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Cestujte do ciziny na deposit
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
Franciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
splátkách £ 10 až 20.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách

HLAS DOMOVA
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Vídeňské svobodné listy uveřejnily zprávu, že
se po výročí postaverní
berlínské zdi budou konat
velké manévry armád
Varšavského paktu v pro
storu kolem Berlína. Mi
mo konvenčních jednotek
sovětských armád se jich
prý zúčastní raketové jednotky sovětské, českoslo
venské a polské, aby se
zlepšila jejich bojová ko
ordinace. Konání těchto
manévrů je zřejmě kalku
lováno jako další zostření
krize v Berlíně.
— Dveře se v letních mě
sících v Československu
netrhly. Tajemník ÚV KSČ Václav Slavík vítal
delegaci komunistů z In
donésie, pražské odbory
hostily delegaci belgických odborářů strojíren
ského průmyslu, na po
zvání ÚRO přijel do ČSSR
další britský poslanec
Mawby, potom soudruh
Kozelka z ÚRO hostil ja
ponské odboráře, odborář
ská delegace z afrického
státu Mali odcestovala s
pozdravy na rozloučenou,
jež jí dal soudruh Václav
Pasek z ÚRO a nakonec
odjela delegace ÚRO, ve
dená J. Hlavičkou do Či
le To všechno v rozpětí
dvou dnů.
— Řád práce dostal od
Antonína Novotného ta
jemník ÚRO Václav Koupol ke svým padesátým
narozeninám.
— Československé automo
bilky prý nestačí uspoko
jit. “vzhledem k zahranič
ním závazkům” domácí
trh. Podle pražské Práce
z 25. července je prý v
Československu přes 150
tisíc čekatelů na auta. Od
ledna loňského roku bylo
dodáno na domácí trh
43.000 automobilů.
— Podle odhadu pracov
níků Čedoku navštíví Čes
koslovensko v této sezóně
18.000 - 20.000 francouz
ských turistů. Invazi fran
couzských turistů prý pod
nítila “možhost táboření”.
Značný zájem je o “mož
nost lovu”, proto také na
vštěvuje Československo
“stále více příslušníků
středních vrstev a pracujících”.
—Pracovní neschopnost se
v první polovině roku
1962 zvětšila proti loňské
mu roku. . Pro nemoc a
úraz bylo vyřazeno o
1,146.000 pracovníků více
než loni. Denně chybělo
na pracovištích 274.000
pracovníků. Procento pracovní neschopnosti dosáh
lo 5.12% a bylo o 22.8%
vyšší než v 1. pololetí
1961. Onemocnění Chřip
kou dokonce vzrostla o
38.1%.
— Recepce na oslavu stát
ního kubánského svátku,
konaná na pražkém vy
slanectví, se účastnili mí
stopředseda vlády JaroCHCETE, ABY SE VAŠE
děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012
A.CHROMOVSKÝ

mír Dolanský, ministr a
předseda Státní plánovací
komise Alois Indra, ministryně spotřebního prů
myslu B. Machačová
—Dostálová a ministr vý
stavby Josef Korčák. Do
Havany letěla delegace
Národní fronty.
— V Praze se konalo další
zasedání
předsednictva
Čs. výboru obránců míru
a projednávalo výsledky
Sovětského kongresu za
všeobecné odzbrojení v
Moskvě. Schůzi předsedal
předseda Jan Mukařovský. Hlavním řečníkem
byl akademik Josef Macek,
který “podtrhl význam
projevu soudruha N. S.
Chruščova ..., který se
stane i pro čs. mírové hnu
tí základem i východiskem
dalších akcí.”
— 26. července zemřel
akademik Rudolf Urbá
nek, profesor čs. dějin,
který se obíral hlavně do
bou poděbradskou.
— Vedoucí diplomatického
protokolu ministerstva za
hraničních věcí dr. Bohu
mil Verner se rozloučil s
dosavadním finským vy
slancem v Praze Ahokasem.
— Absolventům čtyřleté
Vojenské akademie Kle
menta Gottwalda byly na
slavnostní promoci odevz
dány diplomy. K absol
ventům mluvil zástupce
náčelníka Hlavní politické
správy plukovník A. Šelešovský.
— Sedmdesátiny slavil v
těchto dnech hudební skla
datel dr. Vratislav Vycpálek, spoluzakladatel a men
tor pražského “Vycpálkova souboru písní a tanců”.
— Východoněmecká filmo
vá společnost Defa natáčí
na Barrandově celovečer
ní hraný film “Kufr s
dynamitem” s lákavou
tématikou: děj se odehrá
vá v noci ze 14. na 15.
března 1939. Film režíruje
Václav Makovec, který si
napsal scénář podle “ná
mětu” německého spiso
vatele J. Kaplowitze.
— Čs. velvyslanec v Sever
ní Koreji S. Kohoušek byl
zproštěn funkce a vymě
něn V. Moravcem.
— Rudé právo z 28. čer
vence oznámilo, že v prv
ním pololetí tr. dosáhl

obrat zahraničního obcho
du 15.1 miliardy korun
“v. cenách obchodní pari
ty”. Je to “pružná” číslice.
Ve skutečnosti se velká
většina zahraničního ob
chodu děla za Železnou
oponou, a obchod s “ka
pitalistickým světem” po
klesl proti loňsku o 2.5%.
— Statistická čísla o poč
tu obyvatel ČSSR: Počet
živě narozených dětí v
prvním pololetí 1962 činil
114.000, zemřelo 77.000
obyvatel (zvýšená úmrt
nost následkem chřipky),
takže přirozený přírůstek
byl nepatrný - 37.000 osob. ČSSR měla koncem
června 1962 13,857.000 obyvatelů , z toho české
země 9,617.000 a Sloven
sko 4,240.000.
— Na pozvání čs. odborá
řů přijela do Prahy
50členná výprava dětí z
Belgie, 50 dětí z Východ
ního Německa a na cestě
je také 20 dětí z Francie.
Jsou to děti z těch závodů,
které udržují s některým
obdobným závodem v ČSSR přátelské styky.
— Pražská Práce oznámi
la, že ČSSR je na druhém
místě mezi vnitrozemský
mi státy, které mají ná
mořní loďstvo. ČSSR je
za Švýcarskem a má nyní
10 zámořských lodí s cel
kovou tonáží 106.103 tun.
— Na několikadenní ná
vštěvu do ČSSR' přijela
ghanská vojenská mise,
kterou přivítali náčelník
generálního štábu generálplukovník O. Rytíř a ná
městek ministra zahranič
ních věcí dr. V. Pithart.
—Irácký velvyslanec Hassan uspořádal v pražském
hotelu Internacional re
cepci k výročí irácké re
voluce, jíž se zúčastnili
místopředseda vlády J.
Dolanský, ministři dr. A.
Neumann a J. Reitmajer.
— Čs. noviny psaly o ame
rické družici Telstaru, a
prohlásily, že šlo o pokus
velmi uspokojivý. Práce z
18. července ovšem při
pomenula: “Telstar zna
mená zatím první americ
ký pokus takového druhu.
Lze si jen přát, abychom
z americké strany slyšeli
stále častěji o podobných
mírových pokusech a da
leko méně o pokusech vo
jenských.”
FEC/VSL/Č
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ACHILLOVA PATA
ČS. HOSPODÁŘSTVÍ
"... O tom, že si někdo sem tam přivlastní něco, co patří celé spo
lečnosti, ví často dost lidí. Jenomže — "co tě nepálí, nehas”. A "co bych
si dělal nepřátele”. Přehlíží se to, takže musí posléze zasáhnout Veřejná
bezpečnost. Ta také odhaluje většinu případů, a to není právě dobrá
známka pro mnohé stranické i odborové organizace. Neboť bdělost, jedna
ze základních zásad platných pro každého člena strany, musí se projevo
vat i v ochraně společného bohatství, v ochraně výsledků práce našeho
lidu”, napsal komentátor Rudého práva René Fruehauf 21. července tr.
Žalostné selhání ko
munistického systému na
hospodářském poli ne
může být jasněji proká
záno než na českosloven
ském případu.
Klasický případ
V Československu měl
komunistický revolucio
nář k dispozici nejen vy
vinutý průmysl, ale i
vzdělané a "up to date”
vychované
průmyslové
masy. Komunistický pře
dák nemusel ztrácet čas
učením teorie, ale mohl
ihned přejít k praxi.
A co nachází po letech
budování a snažení? I na
to výmluvně odpovídá
citovaný článek v Rudém
právu.
Jsou to prý brigády
socialistické práce, které
zabraňují kradení mate
riálu a šmelinám ve vel
kém. Rudé právo je vel
mi cudné v tomto ohledu:
"Není náhodou, že vel
mi účinně dovedou proti
pronášení výrobků, ma
teriálu a jiných věcí za
brány závodu vystupovat
brigády socialistické
práce. Odpovědný vztah
k socialistickému vlast
nictví a vysoká morálka
hodná člověka naší spo
lečnosti, jsou výrazné ry
sy tohoto hnutí . . .”
Deputát v socialismu

hnutí. Ale nejsou to ur
čitě rysy dnešního socia
listického nebo komunis
tického dělníka, který v
potu tváře nebo bez potu
považuje svoji továrnu za
společné vlastnictví, je
jíž výrobky a jejíž za
řízení mu poskytuje so
cialistický deputát, který
není vyčíslen ve státním
plánu.

Je to opravdu vážný
problém:

"Je mnoho způsobů,
jak takovým případům
předcházet. Veřejná bez
pečnost,
prokurátor,
soud, to by měly být až
poslední instance v boji
proti rozkrádání majetku
v socialistickém vlastnic
tví.
Ale náprava začíná
jinde, a to na pracoviš
tích závodů. V závodech
jsou kárné komise, ž
nichž četné se zdarem
řeší zejména drobnější
případy.

V závodech jsou kár
né komise. Hodně v tom
mohou vykonat i místní
lidové soudy. Ovšem ty
to orgány, i když jsou
významné a mají velkou
váhu, nemohou nahradit
hospodářské orgány zá
vodu, zejména ne v kon
trole a společenské orga
nizaci. Z nich má velké
slovo odborová organiza
Mohou to být "výraz ce
vybavená velkými
né rysy” brigádnického. možnostmi a právy. Z

Tajný soud s knězími
Podle nejnovějších zpráv, které došly neoficielně z Československa do Vídně, konal
se letos v lednu v Bratislavě tajný proces proti
třem členům katolického řádu "Kongregace
těšitelů”. V lednu se prý také konal v Nitře
soudní proces s 18 příslušníky řeholního řádu
"Boží slovo”. Také tento proces byl tajný.

Současně s těmito zprávami došla do Vídně
zpráva o jiném procesu s katolickými kněžími,
který se konal letos v létě. Tentokráte byli ža
lováni členové Salesiánského řádu z Brněnska.
Obžalování byli před brněnským krajským sou
dem farář Vojtěch Frélich a bohoslovci Václav
Zuchnický a Jaroslav Lang. Obžalovaným bylo
kladeno za vinu, že vyvíjeli nepřátelskou čin
nost proti československému lidově demokratic
kému zřízení a šířili nepřátelské tiskoviny, kte-

ré svým obsahem byly nepřátelské vůči Sovět
skému svazu.
Žaloba dále prokazovala, že obžalovaní roz
šiřovali některé papežské encykliky a časopis
"Cor unum” ("Jedno srdce”). Obžalovaní se
prý také účastnili tajných sjezdů Salesiánské
kongregace v Brně a na Hostýně. Obžalovaní
Zuchnický a Lang prý také rozšiřovali režimu
nepřátelské letáky mezi školní mládeží.
Za protistátní činnost odsoudil krajský soud
v Brně Vojtěcha Frélicha na 4 a půl roku do
vězení. Přitěžovalo mu, že už byl v roce 1957
pro protistátní činnost odsouzen do vězení, ale
v důsledku amnestie byl zase propuštěn na
svobodu. Nesměl ovšem dále působit jako kněz,
ale byl zaměstnán v zemědělství.
Bohoslovci Zuchnický a Lang byli oba od
souzeni k 21 měsícům žaláře.
J. - Š., Vídeň

velké míry jich však ne
dostatečně využívá. Tě
žiště boje o správný po
měr k socialistickému
vlastnictví je ve vý
chově . . .”
Co dělat?
Jak vskutku těmto "ru
šivým” zjevům českoslo
venského
hospodářství
předejít?
Komunistické hospo
dářství stojí před veli
kým problémem. Komu
nismus dal v teorii velká
práva odborářům, které
odjakživa považoval za
pohůnky vlády. V Rus
ku, kde odjakživa byl
proletář zvyklý na knutu
dohlížečů, mohla být ta
to metoda částečně účin
ná.
V Československu byli
odboráři nejen bojovní
ky za práva pracujících,
ale dokonce měli zastou
pení ve vládě prostřed
nictvím
socialistických
stran.
Kdo vyssává dnes?

Byli vždy proti ředi
telství podniků, jež vyssávala dělnou třídu.
Je to opravdu takové
překvapení, že se více
méně mlčky spojí s děl
níky a pěstují tak zva
nou "líbivou politiku” na
pracovištích,
když
se
prakticky prokáže, že
stát sám je daleko kapi
talističtější zaměstnavatel
než Petschek, Larisch a
spol.?
A rozhodně nebylo to
žádné překvapení, když
se musil
odporoučet
předseda Státní plánova
cí komise, protože ani
Einstein by nemohl vy
pracovat státní plán na
číslech, která jsou dodá
vána tam "nahoru”z dů
vodů politických, ale ni
koli statistických a ho
spodářských.
tp

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.
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Zájezd čs. parlamentní delegace
ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

ČESKOSLOVENSKÝ
KALEIDOSKOP

do Velké Británie a čs. výstava v Londýně

Fierlingerovo

a výstavní fiasko
Na pozvání britské sekce Meziparlamentní unie přijela do Londýna
také delegace československých poslanců, vedená předsedou Národního
shromáždění Zdeňkem Fierlingerem. Fierlingerova návštěva v Anglii
bylo velké fiasko. Britský tisk si tentokrát nebral servítek. Typický je
komentář diplomatického dopisovatele Daily Telegraphu:

slovenské výstavě v Lon
dýně, která musila u čes
koslovenských
čtenářů
vzbudit dojem, že se čes
koslovenská výstava stala
v Londýně velkým šlág
rem.
"Čechoslovák” k tomu
píše: "Většina britských
listů se o výstavě v re
dakční části vůbec nezmí
nila. Největší list, Daily
Express, přinesl na zastr
čeném místě dvacet slov
o tom, že ministr Krajčír zahájil výstavu.
Listy jako Manchester
Guardian, Daily Mail,
Daily
Mirror,
Daily
Sketch, New Daily ne
měly o výstavě žádnou
zmínku.

SOVĚTSKÝ SVAZ DODÁVÁ BOUDY
"Československo je ko jiného než jednotný sou
Fierlinger je jedním z
Dřevěné chaty ze SSSR dodávají dřevařské pod munistickým státem. Od
architektů
studené války.
niky v jednotlivých krajích. Ve Středočeském kraji února 1948, kdy se ko hlas.
. . . Jistě ví mnoho o par
O
čem
jednat?
to jsou Středočeské dřevařské závody n. p., Praha 7,
lamentních
institucích.
Argentinská ulice. V současné době bude jen pro munisté zmocnili moci a
Není tedy vůbec jasné,
Ale toto vědění použil k
Středočeský kraj na skladě 200 chat a další dodávky kdy přišel (jak to nazval
přijdou... Cena kompletu podle vnitřních úprav president Beneš) druhý co přimělo Meziparla- jejich pohřbení, nikoli k
je 13.200 anebo 14.700 Kčs loco závod. Základy si Mnichov, je všechna sku mentní unii k tomu, aby jejich budování.”
každý musí postavit sám a také hradit dopravu. Pod
si pozvala do Anglie čes
niky a organizace mohou využít výhodnější dopra tečná moc v rukách Ko koslovenské
O nic lépe nebyla při
poslance.
vy, a to dodávky až do místa určení zvláštním va munistické strany Česko
jata
československá prů
Člověk
se
musí
divit:
co
gónem při objednávce tři chat najednou. Další do slovenska.
mohou mít společného myslová výstava, kterou
tazy se týkaly dodací lhůty a možnosti celoročního
Zničující kritika
obývání. Dodací lhůta je jeden měsíc a chata, která
členové poslušného čes v londýnském paláci Omá tři místnosti s příslušenstvím a verandou, je
koslovenského
parlamen lympia slavnostně otvíral
Domácí i zahraniční
způsobilá k celoročnímu obývání...
čs. ministr zahraničního
tu
s
nedisciplinovanými
Mladá fronta, 12. 7.1962 politika je řízena členy
obchodu František Krajbritskými
poslanci?
O
strany. Ve své zemi ná
DOBROVOLNOST V PRAXI
čír. Pokud se vůbec brit
čem
spolu
budou
jednat?
Družstvo mi odmítá potvrdit do občanského prů sledují své sovětské vzo
Nebylo by třeba klást ský tisk výstavou zabý
kazu, že jsem zaměstnancem jednotného zemědělské ry v průmyslu i v země
ho družstva, a chce mi naopak dát razítko s textem: dělství, a zdá se podle tyto otázky tak důrazně, val, nezapomněl zdůraz
A výsledky:
Člen od....
kdyby
československé nit, jak dnes ve skuteč
posledních
zpráv,
že
s
Odpověď redakce: Toto je chybný příklad ne
Financial Times při
nosti československé ho
správného postupu při získávání nových členů do týmiž pochmurnými vý vládní kruhy byly dis
nesl
. . . krátký článek
kretnější ve volbě vedou spodářství vypadá.
družstev. Jednotné zemědělské družstvo se mylně sledky.
nadepsaný:
"Čechoslová
domnívá, že pouhým razítkem do legitimace vzniká
cího delegace.
The Daily Telegraph ci chtějí větší obchod s
členství v JZD. Takový názor je nesprávný. Druž
Československé styky
Tím, že československá
např. napsal: "Z infor Anglií se stroji.”
stvo je povinno dát vám do občanského průkazu ra s vnějším světem jsou
zítko s textem, že jste zaměstnancem. Členství v dnes určovány požadav vláda vyslala do Anglie mací, jež jsme získali,
"Čechoslovák” také uZdeňka Fierlingera, do
JZD vzniká pauze tehdy, jestliže vás členská schůze
musíme soudit, že skvělý dává obnosy, vydané na
ky
čs.
členství
ve
Varšav

přijala za člena na základě vámi podané přihlášky ...
pustila se nejen pokry
obraz československého československou průmys
Zemědělské noviny, 10.7.1962 ském obranném paktu. tectví, ale i provokace.
hospodářství, představo lovou výstavu v Londý
Československo,
které
HUMANISMUS PUNCOVANĚ SOVĚTSKÝ
Zdeněk Fierlinger je
V Sovětském svazu se dnes mnoho diskutuje o hu bylo kdysi dávno za pří víc než dřívější labouris vaný na československé ně:
průmyslové výstavě, ne
manismu. Někteří by byli ochotni přijmout pojem klad demokracie, je dnes
". . . Výstava stála pět
humanismus, ae tuze se stydí, že do pojmu huma příkladem sovětského sa- ta, který se rozhodl žít může být brán za bernou miliónů korun. Instalo
s komunisty v míru.
nismus patří i pojem dobro. Zdá se jim, že dobro
minci.
valo ji asi 150 techniků
vylučuje schopnost k boji a vůbec k činu. Tito ne telita.
Pravda je, že málokterý
a dělníků z ČSSR. Cel
mnozí nechápou to, co už většinou pochopila naše
Střízlivé srovnání
Do Velké Británie při z politiků československé
literatura a umění. Že právě dobro a láska k člo
ková návštěva, hlavně dí
demokracie
nese
větší
věku, tedy umění objevit v člověku mravní hod šla delegace členů čes
Škodovka Octavia sto ky britským komunistům,
noty, je koneckonců nejdůležitější, hlavní cíl umění. koslovenského Národní zodpovědnost nejen za jí na příklad v Anglii
byla asi 30.000 osob.
československé
Kultura, červenec 1962 ho shromáždění. Tato zničení
539 liber včetně daně,
Na vstupném se vy
BAKŠIŠ, PAYOLA ČILI TUZÉR
instituce byla dříve ří demokracie, ale i za zhor
“Je neodolatelně pozorný”, říkala o svém muži. zena zásadami, jimiž se šení styků mezi Anglií a ale v Československu by bralo asi 50.000 Kčs (te
stála 1.400 liber. Ba i dy jedno procento nákla
Včera jí totiž přinesl exportní bonboniéru, den před dodnes řídí britský par Československem.
tím kilíčko báječného uzeného — ale ta předvčerejší
cukr, který stojí na vý du) . Zboží, i za dumpin
Jeden z tvůrců
půlkopa vajec se už jaksi vymykala z okruhu man lament. Od roku 1948
stavě 4 penny za libru, gové ceny, se prodalo
želského pozornůstkářství. Když přinesl tři bonbo je produktem "voleb” Železné opony
stojí
v Českoslovenku asi za 14 miliónů Kčs. . .”
niéry — dostal vyhubováno, že plýtvá penězi. “Mo jednotné kandidátky, a
čtyři
šilinky,
a jeden galhu já za to, že mi ty zatracené pacientky ...” spolkl od roku 1948 nezná nic
Puč v Československu
Českoslovenští komu
náhle konec obhajoby. Odpoledne byli na procházce
spustil náhle proslulou lon benzínu tam stojí 18 nisté utrpěli tedy hned
a zastavili se na šálek černé kávy. “Odkdypak přestá
"Železnou oponu”, a šilinků.”
dvě porážky na půdě
váš platit číšníkům zpropitné?” byla zvědava vte
DOPORUČTE
Londýnský "Čechoslo Velké Británie v krát
tehdy si Západ uvědo
řinu poté, když manžel zaplatil. “No dovol, takové
HLAS DOMOVA
přežitky zásadně nepodporuji”, ohradil se. “Ostat
mil, co vlastně komunis vák” uveřejnil zprávu kém časovém údobí.
svým přátelům
ně ...” a ukázal na nenápadnou tabulku na zdi.
té zamýšlejí . ..
Rudého práva o českoX/Č
NEPONIŽUJTE NÁS ZPROPITNÝM!, hlásala. Ja
kýsi vtipálek mezi slůvka “nás” a “zpropitným” při
Tato studie je věnována všem těm bezejmenným mužům, kteří s bezpříkladným sebezapřením
psal “malým”. “Kdybych nedala v kadeřnictví dese
a
sebeobětováním
nasazují noc co noc neohroženě své tobolky, aby v zájmu vědy a bádání pro
tikorunu, učesali by mne tak, že bych mohla jít
rovnou na aktiv čarodějnic”, argumentovala. Ztrnul. pátrali nejtemnější zákoutí melbournského podsvětí.
“Cože, ty dáváš desetikorunu diškrece nějakému ko
Je věnována také oněm srdnatým majitelům nočních podniků, kteří z nezištné lásky k umunálnímu lazebníčkovi? Copak kradu? Nebo sbírám
mění a ve službách zákaznictvu denně riskují své živnosti, aby vlastním potem a vlastními
peníze na ulici?”
mozoly vydláždili cestu evropské kultuře do nového světa.
Cestou k domovu začal vidět všecko neskonale čer
ně. “Za to ručím, že se na mne pacientky umluví —
— a že mi jich aspoň pět přinese zase najednou kuřata. Anebo — že se mi sejdou v jediném dni
alespoň tři stovky amerik. A přitom všichni vědí,
že vůbec nekouřím .. .”
Květy, 28.7.1962
“Austrálie nemá noční život”, řekl jeden můj požitek rafinovaným přidáváním limonády, čímž
RUKA RUKU MYJE (I V SOCIALISMU)
známý a překročil opatrně dva melbournké rodáky, vznikne exotická směs nepopsatelné chuti.
Venholec chce dát kluka do fabriky. Venholec je kteří se loučili ještě za světla před hospodou.
Pohodlí zákazníků zvyšují přilehlé uličky, v nichž
v družstvu, kluk by tam měl být také. Musíme VenMěl pravdu a neměl.
se skrývají splachovací záchodky a bukmejkři čili
holce přemluvit, aby ho dal do zemědělské školy!
I australský občan má svůj noční život, třebas bukáči. U bukmejkrů je si možno kdykoliv vsadit
Ale příští rok zase vychází školu náš Venouš. A Ve trochu odlišný od ' evropského. Hlavní rozdíl spo na koníčky a ulevit si od finančních přebytků, zatím
nouš chce být holičem. Budu-li dnes hlasovat proti čívá v tom, že australský a hlavně melbournský noč co luxusní pissoiry, bohatě zásobené rozřezanými
Venholcovi, příští rok mi to oplatí: “Mařko, zaskoč ní život probíhá ve dne.
večerníky, poskytují unaveným poutníkům vítanou
do družstva, že dnes večer nepřijdu do představen
Začne kolem čtvrté hodiny odpolední, kdy se do úlevu výbušnějšího charakteru.
stva. Bolí mě hlava”.
místních “pabů” začnou hrnout radovánek chtiví
Melbournský noční život kulminuje kolem šesté
Červený květ, Ostrava, červen 1962 občané “Paříže jižní polokoule”.
hodiny večerní, neboť ve zbývajících patnácti mi
Z ČESKOSLOVENSKA NEJKRATŠEJI
Obklopeni aromatickou vůní plivátek, slivek a za nutách je do sebe třeba vrazit co možná největší
“Bude tvá, když pojedeš na konec světa a porazíš šlápnutých špačků, oddávají se tam ve stoje labuž počet piv.
Ve čtvrt na sedm se nad půlnočním Melbournem
draka”. Zesmutněl. “Dojet na konec světa nebo za nickému požívání medově zbarveného nektaru, kte
rozhostí hrobové ticho. Poslední sklenice dopadnou
bít pitomého draka, to dnes nic není. Ale jak sehnat rý se vyznačuje víc procenty než kvalitou.
vízum?”
Plamen, červen 1962 Někteří zváště zhýčkaní gurmandi zvětšují svůj na zaplivanou podlahu, poslední láhev na dláždění
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Z Příspěvků k dějinám Komunistické strany Československa

Straší je ‘emigrantská’ literatura
V Časopisu, který vydává Ústav dějin KSČ, a který se jmenuje Příspěvky k dějinám KSČ”, vyšel v letošním třetím čísle ročníku příznačný
článek komunistického ideologa a historika Jana Křena. Práce má titul
"K stranické propagandě dějin KSČ let 1938 - 1945”. Autor ve své práci
tvrdí, že "období let 1939 - 1945 má v dějinách strany zvláštní místo a
řadu zvláštních problémů, jejichž specifika se musí odrazit v badatelské
práci a musí být respektována i propagandou.’’
Křen pak vysvětluje, v čem tyto "zvláštní problémy” spočívají, přičemž
sice mluví o "skvělém náběhu k vytvoření politické hegemonie KSČ
v zemi, k němuž došlo v zářijové krizi roku 1938”, přechází však taktním
mlčením, co se stalo z této "hegemonie” mezi srpnem 1939 a červnem 1941.

V další části vývodů
je rozbor chyb a nedo
statků v dosavadní pro
pagační práci týkající se
údobí 1938 - 1945. Autor
se pak také zabývá tzv.
"pokvětnovou
literatu
rou” a smutně konstatu
je, že "tisíce svazků této
literatury jsou stále ještě
mezi lidmi a tvoří i dnes
namnoze pramen jejich
znalostí.”
V této souvislosti se
zmiňuje zejména o Bene
šových "Pamětech”. Va
ruje, že vliv této literatu
ry "na dnešní povědomí
veřejnosti o vývoji ná
rodně osvobozeneckého
boje nelze podceňovat,
a některé omyly, legendy
a z nich pocházející fal
zifikace musí naše stra
nická propaganda vyvra
cet a uvádět na pravou
míru.”
Tu je jádro Křenova
výpadu proti "emigrantské literatuře”:
"Zároveň třeba připo
menout, že na tomto poli
je nepřátelská ideologie
PO TIŠTĚN Í
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

dodnes živá a neustále
obnovována cizí propa
gandou a literaturou, jež
se pokouší k nám pro
niknout a svým jedem
naši skutečnost infiltro
vat.
Na Západě, kde dnes
- stejně jako u nás - pro
bíhá nová vlna zájmu o
historii druhé světové
války, existuje a neustále
roste velmi početná lite
rární produkce, v níž je
československé problema
tice přirozeně věnována
značná pozornost.

V podstatě máme zde
co činit se třemi základ
ními proudy: jednak s
revanšistickou literaturou
ze Západního Německa,
jednak s dost obsáhlou
literární produkcí zápa
doevropskou, a konečně
s literárními výplody čes
koslovenské buržoazní emigrace.
Nejvýznamnějším zdro
jem nepřátelských názo
rů je dosti obsáhlá lite
rární produkce poúnoro
vé emigrace, která - jsouc
namnoze publikována v
cizích jazycích - tvoří
důležitý pramen znalostí
o naší válečné skutečnosti
jak pro širší západní ve
řejnost, tak pro západní
badatele o dějinách na
šeho
osvobozovacího
boje.

chodníků a poslední zákazník na asfalt ulice. Jenom
cinkání tučné tržby v pokladně, a chrápání borců,
kteří nevydrželi nápor šesté hodiny, přerušuje mrtvé
ticho, které zalehlo jako těžký mrak místa nedáv
ných radovánek.
Z platících zákazníků stanou se platní členové
lidské společnosti, vzorní manželé a otcové, kteří
tráví večery u plápolajícího ohně rodinného kruhu.
Melbourne však není úplně mrtev. Hluboko v je
ho čajových útrobách jsou skrytá místa, kde alkohol
teče proudem do časných hodin ranních, kde tenor
saxofonů zápasí s plechovým břeskem jazzových
trumpet, kde v rytmu džungle svíjí se upocená
těla tanečníků, a kde si Tarzan může za pět funtů
najít svoji družku.
Při vstupu do takového melbournského podniku
uhodí do očí především velký nápis, hlásající ne
smlouvavě, že alkohol je přísně (přísně je podtrže
no) zakázán.
Než však člověk zváží všechny tragické možnosti
onoho zlověstného návěstí, ucítí na žebrech obrysy
tvrdého předmětu, z něhož se po počátečním leknutí
vyklube malá lahvička koňaku, za níž se platí jako
za velkou, a kterou nikdo nesmí vidět.
Tím je dán celému večeru pikantní ráz, neboť
všichni osazenci zmíněného lokálu ždímají pod ka
bátem láhev stejně špatného koňaku a usrkují z ní
ze všech možných i nemožných posic, aby o tom
nikdo nevěděl.

Příznačná je v tom
směru publikace pověst
ného národního socialis
ty Krajiny "La résistance
tcheque”, jehož krajně
pochybná okupační mi
nulost sama o sobě uka
zuje na obsah této "vě
decké” práce.
Názorový profil těch
to prací je hodně různo
rodý a určen různorodý
mi záměry pisatelů, z
nichž vynikají zejména
tendence
sebeoslavné,
snaha všemožně snížit úlohu KSČ v odboji a
posléze i některé aktuál
ní politické koncepce emigrantů, jako je např.
koketování některých z
nich s různými myšlenka
mi o "národním komu
nismu” atp.

Zvláštní a pozoruhod
nou stránkou řady těchto
prací je jejich zaměření
"dovnitř” emigrace - v
historické transpozici po
koušejí se sami o vysle
dování kořenů vlastních
neúspěchů a politické po
rážky. Toho druhu by
ly např. svého času mezi
emigranty probíhající bo
je o Benešovu "vinu” a
tzv. košický kurs atd.

Při vší různorodosti
má tato emigrantská pro
paganda určitou společ
nou linii, která je dána

postavením této emigra
ce: po známých událo
stech maďarských potře
bovali sami pro sebe i své
chlebodárce nalézt vy
světlení pevného vlaste
neckého a socialistického
postoje našeho lidu.

Za tím účelem fabrikovali "osobitou” histo
rickou skutečnost, hrubě
falšující
teorii jakési
smyšlené "pasivity” na
šich národů, které prý - kdybychom měli ve
stručnosti podat kvintesenci této teorie - kolabo
rovaly s Rakouskem, s
Hitlerem a nyní s "ko
munistickým režimem”. .
Tyto hluboké úvahy
o českém národním cha
rakteru, jakož i tzv. so
větském
imperialismu,
který měl Českosloven
sku imputovat jeho so
cialistickou cestu (teorie
o "vývozu revoluce” je
druhým základním ka
menem jejich "pojetí”
našich dějin), nestojí ani
za to vyvracet.

Také nejde o to, aby
chom v naší propagandě
věnovali boji proti těmto
názorům přehnanou po
zornost, neboť jejich
vliv netřeba přeceňovat.
Je jen třeba, aby propagandista měl tyto skuteč
nosti na mysli . . . Hlavní
metodou boje proti těm
to různým buržoazním
legendám a falzifikacím
musí však být především
věcně správná a objektiv
ní rekonstrukce dějů ná
rodně osvobozeneckého
boje, a ta sama o sobě
jako každá pravda sdostatek vyvrací lži a polo
pravdy . . .”
FEC/n

Vznikne scéna, která by v nezasvěcenci pravdě
podobně vzbudila pochybnosti, ocitl-li se uprostřed
sjezdu hadích mužů nebo startuje-li na místním
mistrovství ve sportovní gymnastice.
Jinak poskytuje místnost obvyklý nudný obraz noč
ního lokálu. V červeném přítmí diskretního osvět
lení kroutí se na parketu dva páry dešťovek za zvu
ku písně “Kdybych byla kosem”. Člověk, který není
zvyklý na tak silný kulturní zážitek, strčí hlavu pod
stůl, “cvakne si” ze své tajemné křivule a uvažuje
poněkud krvežíznivě o tom, co by se asi stalo tančí
cím žížalám, kdyby dívka v gramofonu byla oprav
du kosem.
V té chvíli se stanou téměř současně tři věci. Pod
zemní poštou dorazí rekomando další zásilka koňa
ku, vrchní ujistí znuděnou mládež, že ve tři hodiny
vypukne “řáckej marast” a na podium dorazí míst
ní kapela.
Její efekt je, mírně řečeno, ohromující. Skládá
se z harmonia, bubnu a činel, a v místnosti, která
připomíná miniaturní letecký kryt, způsobí vřavu,
která by vyburcovala přírodu ze zimního spánku. .
Člověk si začne přát, aby se vrátila slečna, která
chce být kosem, ale marně. Dívka - kos se nevrátí,
za to dešťovky na parketě se začnou množit jako po
dešti.
Až do tří hodin ráno se na panující vřavě mnoho
nezmění. Úderem třetí naplní se však slova vrchní

ÓDA NA EVU
“FITZ” PILAŘOVOU
(první českou jazzovou zpěvačku)
JOSEF ŠKVORECKÝ

Pamatuji se
už tenkrát

v protektoráte V noci
nad hákovým křížem vlál
swingbluesjazz
Marihuana synkop
nás měla
zcela
v moci
Blues na nás smeary saxofonů kles
Nebyla však s námi žádná
která by měla
co velká
černá
Ella:
JAZZ! JAZZ! JAZZ!
A dnes je tady
Zázrak
swing a scat
Ptáci jazzováci jí vřeští na prstech
kansaské riffy s ní
vánkem
synkop
plují —
Jemně a šíleně
jí León po hlasivkách hraje
(v harlemském hrobu
Ježek
poslouchá)
Bessie
bluesem
budí
synkopované ráje
v chraplavých
svatých
mrákotách
JAZZ! JAZZ! JAZZ!
Už tenkrát

dávno

za hákového času
kdy Doktor Swing nás léčil po nocích
Louis Satchmo
polobůh
v šelaku s námi vzýval
příchod té dcery bohů jazzových —
A ted’ je s námi!
Nad hukotem světa
ke hvězdám
na něž
Buddy Bolden dých
v kočárku saxofonů
lehkým rockem
vzlétá
na křídlech
synkop
altových
divoká neposkvrněná
sladká a šílená
Duše
Jazzu

ho. “Řáckej marast” má formu, nikoliv však formy.
Salome, která se tváří, jako že tančí a odkládá při
tom z neznámých důvodů svršky, ačkoliv celkem
nemá co ukázat. Nejde jí ani tak o hlavu Jana Křti
tele, jako o pět funtů tvrdé australské měny.
Dále není celkem o čem referovat. “Marast”, rá
mus, svíjející se dešťovky a koňak v podporu ležmo
za rukama, střídají se v pestrém kaleidoskopu až do
rána bílého, kdy s mlékařem a korupčním nastoupí
se cesta k domovu.
Rozednívá se. První vozy pouliční dráhy vyjely
do ulic, za nimi se drkotavě vláčejí malé mlékařské
káry.
Plíce, ztýrané celonočním vdechováním tabákové
ho kouře a alkoholických výparů, nadechnou se zhlu
boka svěžího ranního vzduchu, prosyceného opojnou
vůni sušících se ovčích koží. Oči, ještě nedávno ve
službách hříšné vášně, oddají se rozkoši z krásy čis
té melbournské architektury s vkusně řešenými bungalowy, korunovanými ladnou gotickou křivkou vlni
tého plechu.
Je to krásný pohled. Majestátní metropole se pro
bouzí ze spánku, ale noční život nekončí. Jenom
jedna část nočního Melbourne leze do postele v sedm
hodin ráno. Druhá, daleko větší, z ní leze ven.
Jaké město!
A “paby” otvírají v devět hodin ráno.
Kadlík
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AFORISMY A FÓRISMY

ZA ODKAZ OTCŮ

Stanislav Bubeníček
Domácí zabíjačka v pohostinství “U kalicha z Bag zastřený hlas vedl stížnost, že milý někam spad
dadu” probíhala v duchu tradičního pohostinství anebo má jinou dívku rád. V důsledku toho se hlas
Restaurací a jídelen. U dlouhého stolu, pod obrazem domnívá, že je nutno zhasit lampióny. Stížnost na
kynoucího kostlivce a nápisem “Dopigem a pugdem”. milého dozněla a neurvalý hlas muže, středních let
seděli usedlíci, přátelé a rodáci s roztřesenými a jí- zapěl ze studnice otcovského odkazu píseň Pigalle.
mavými hlasy a pěli nad pivem písně o Andulce ša “Kdo má tyhle opičárny poslouchat?” hlučně pro
fářové, jež husičky nemá doma. Rodáci se kymáceli testovali štamgasti a usedlíci. “Šlápni mu na tu pasť
v židlích a poplácávajíce se po zádech, vyzývali vel- na rejsky”, mečel rozčepýřený stařík. “Odpusťte,
mi důraznými hlasy Andulku,, aby vyhnala husičky pánové, jestliže jsem vám nemohl vyhovět”, pravil
z ječmena ven. Harmonikář, jenž se pyšnil umělec Ferry se zdvořilým úsměvem. “Dělal jsem, co jsem
kým jménem Concertino, podkládal bujaré hlasy moh’.”
Strážcové odcovského odkazu se zasmušili. Hořká
zvučnými akordy.
Kolem desáté vnikl do lokálu zástup mladých mu lítost sevřela jejich hrdla a z ustaraných tváří pro
žů. Naplněni hlučným sebevědomím, jež je údělem mlouval hluboký smutek nad upadajícím dědictvím.
nevykvašeného mládí, příchozí halasně povykovali “Neklesejte na mysli, přátele”, zvolal náhle lysý leš
a hřmotíce bez potřeby židlemi, konečně usedli. Mla těnec, obraceje se k zmučeným rodákům. A poplácav
dík, jehož účes připomínal rozježené kovové piliny harmonikáře po vysedlých lopatkách, radostně zvěs
v magnetickém poli, nesl na plecích nedbale zavě toval: “Dokud máme tady Pepíka s harmonikou, ne
šený tranzistor. Z očí mladého muže plála majetnic- může odkaz otců tak lehko zaniknout. To vám dám
ká pýcha, neboť si podrobil důmyslný spotřebič, písemně se zárukou.”
Harmonikář Concertino širokým rozmachem roz
jenž mu propůjčuje vládu nad dixielandy a rytmic
kými skupinami. Stačí, aby mladý muž otočil knof táhl měch. A místností zabouřila píseň Zasadil, jsem
líkem, a světový orchester bez odmluvy zavalí blues konvalinku, jež jako něžný luční kvítek vykvetla
v srdcích drsných mužů. Opodál v němé úctě na
“Roses and Potatoes”.
“Hoď tam Laxouš, Ferry”, hlaholil bradatý vou- slouchala jímavému zpěvu družina tranzistora Fersáč z tranzistorová družstva, jedva usedl u stolu. ryho. “Čistě pumprdentní, vole”, nadšeně šeptal Jim“Šúr, oukej, Jimmy”, procedil Ferry nedbale mezi my Ferrymu. A po jeho tváři skanula slza hlubo
Dikobraz, Praha 21. 6.1962
žvýkačkou a zuby. A otočil knoflíkem, nařídil sta kého dojetí.
nici Luxembourg, aby zaválela bezva žužárnu. Dů
myslný spotřebič zachrčel. A vzápětí se ozvaly břeskné tóny songu. “Páni, to jsou vypalovačky”, pochva
lovali si teoretikové jazzu. “Ten trumpeťák to vy
šívá”. “A ten buben, gentlemani, to je raketová tech
nika”,.. vykřikoval s nadšením vousáč Jimmy, svíjeje — Kniha Eduarda Tábor tělocviku Milda Lejková
se nadšením. “Je to přesná fošna”, znalecky při ského “Komunismus v vede po dobu letních
zvukoval gentleman s tváří ojíněnou dětským chmý Československu 1948-1960” prázdnin
tělovýchovný
řím a odvážně zatahl z cigarety.
vyšla v Tokyu v japon kurs pro dívky, které se
Žel, bubeníkova raketová technika nevyvolala v ském překladu. Dr. Tábor hlásí ke službě v Kenneřadách usedlíků valného nadšení. Přátelé a rodáci ský byl také pozván na dyho “Sboru míru”.
si žádali písně, jež jako krůpěj rosy vytryskly ze konferenci o polském ko — Předsedou
torontské
srdcí našeho lidu. “Neřeknu nic. kdyby zahrál tako- munismu, kterou pořádá pracovní skupiny Společ
výho Strahováčka”, mečel drobný rozčepýřený sta Social Science Foundation nosti pro vědy a umění
řík. A rodák, jehož holá hlava se leskla jako mě na Denverské universitě. byl zvolen akademický
děný hrnec, s pokřikem “Já ti myslím skočím do Na výročním sjezdu malíř Antonín Lněnička.
Soci a l — Metropolitní museum v
tej kistny”, žádal, aby důmyslný spotřebič byl vy- Southwestern
Science Association v Dal New Yorku koupilo od čs.
zmetkován a obrácen v sutiny.
pak přednesl referát exulanta, uměleckého fo
Bradatý vousáč Jimmy se nedbale ohlédl k usedlic- lasu
o
sovětském
vykořisťová tografa Viléma Kříže, dva
kému stolu a změřiv stoupence prvobytné hudby ní a využívání
porobe cet fotografií pro své
útrpným pohledem, pravil tranzistoroví: “Dej jim
to, Ferry, na plný pecky, ať se chrapouni trochu ných zemí k hospodářské sbírky.
pronikání do méně
zcivilizujou.” Ferry otočil knoflíkem a ze spotře mu
—Uspořádání 50 hvězd na
biče zahřměla bubeníkova raketová technika jako vyvinutých zemí.
americké vlajce po uznání
—
Nakladatelství
Mount
&
vzdálená palebná přehrada. “Tak ty nedáš pokoj", Co v Haagu v Holandsku Aljašky a Hawajských
vykřikl rozpálený málovlasec. A třímaje v pěsti půl vydalo knihu profesora ostrovů navrhl architekt
litr, vyřítíl se proti Ferrymu. “Takhle si vážíš nej slovanských jazyků na Josef Vrtel z Floridy, ro
dražšího odkazu našich otců, ty chuligáne?”
Brownově universitě na dák z Kojetína na Mo
Mladí mužové se zarazili a kvapně dali hlavy do Rhodes Islandu Jindřicha ravě.
hromady k poradě. “Frkni tam honem ňákej odkaz Kučery “The Phonology — Malířka Toyen připra
na tuzemský vlně, ať je od něj pokoj”, našeptával of Czech”. Kniha má 120 vuje v galerii Raymonda
Cordiera v Paříži soubor
pokrotlý vousáč. “Zničí ti vembránu a co si na stran a stojí 5 dolarů.
něm vemeš?”, nabádal k rozvaze ojínělý nedospě- — Profesor
politických nou výstavu. V umělecké
lec. Rozkacený leštěnec již mával Ferrymu sklenicí věd na Manhattan College příloze listu Combat vy
u samého nosu, leč vtom se událostem dostalo ne Jiří Horák povede v příš šel obšírný článek Eduar
čekaného obratu. Ferry se zdvořile usedlíkovi uklo tím akademickém roce da Jaguera “Toyen aneb
nil a sklopiv zrak, pravil hlasem plným pokory: “Od zvláštní kurs o komunis Dokonalý svátek”. Řadí
pusťte, šerife, jestliže jsem se dotkl vašich nejsvě- mu, o Sovětském svazu a Toyen mezi velké moderní
tějších citů.” A otočiv knoflíkem, prohlásil slav o zemích za Železnou opo malíře.
svobodných
nostně: “Nechť tedy mocným hlasem zazní písně nou, který je určen pro — Komité
našich otců!”
profesory středních škol. Čechoslováků v Holand
sku vypravilo do letního
(Pokračování na str. 7) V bedničce zaškrouchalo a z útrob spotřebiče se — Redaktor Denního hla tábora Čs. dálkové školy
vydral dívčí hlas. V ostře rozsekaných slabikách si satele v Chicagu Jiří Kittnar byl pozván meziná ve Valle di Cacies v Itálii
rodní organisací redaktorů skupinu 24 dětí čs. rodin
a postaralo
studentských
časopisů v Holandsku
o dopravu dalších dvou
“Quill and Scroll”, k před se
čs. dětí z Bruselu a tří
náškám o komunistickém dětí
z Cách v Německu.
tisku, jeho metodách a o
způsobech, jakými je ten — Bývalý čs.. legační ta
jemník v Bernu F. Masto tisk usměrňován.
TRAVEL SERVICE
PARCEL SERVICE
— Absolventka mistrovské sner zemřel po operaci v
školy na harfu na hudební Argentině.
Telefon MF 6681
Telefon MF 6178
konservatoři ve Fontaine- — Dr. J. Měšťan byl zno
bleu ve Francii Jiřina vu zvolen předsedou tisko
6 A ELIZABETH STREET, MELBOURNE, C. 1
Vrázová byla zvolena vé rady Bulletinu mezi
předsedkyní Spolku ab- národní YMCY.
solventů této školy v New — Čs. beseda v Daruvaru
obstará vše pro Vaše cesty do zámoří
Zasíláte dárkové balíčky svým příbuzným
v Jugoslávii oslaví letos
Yorku.
55. výročí založení.
—
Profesorka
španělštiny
LÉKY
—
POTRAVINY
—
TEXTILIE
?
nebo po Austrálii
a portugalštiny na univer — Čs. špion J. Borovička
Zašleme za Vás zboží nejlepší kvality
sitě v New York City byl odsouzen v tajném
LODÍ I LETADLEM
Věra Becková vyučuje v přelíčení (viz HD 15-XII)
za nejlevnější ceny, v nejkratší době.
letním kursu Harvardské v Západním Německu na
TÉŽ PENÍZE JIM MŮŽEME ZA VÁS POSLAT
university portugalštině a 31 roku vězení.
Hodláte-li přivézt do Austrálie své
přednáší o portugalské á — V melboumské nemoc
Vyžádejte si náš ceník.
nici v Mount Royal zem
brazilské kultuře.
příbuzné, spojte se s naší kanceláří.
—Vzdělavatelka Sokola ve řel pensista František
SVU/ČS/Č/G
Washingtonu, profesorka Šimáček.

Vtip je koření života a nejnižší druh literatury.
Proto máme tak málo humoristů a tolik žaludečnich vředů.
Bratr Paleček pravil králi Jiříkovi: "To bych
byl blázen, abych si někdy nezabláznil.’’
Díval se na své spodky s duchovní převahou
filka.
Povídalo se o něm, že je před ženami plachý.
Nebyla to pravda. Miloval jejich půvab, jejich
něhu. Nejvíce miloval jejich půvabné, napovída
jící, vzněcující, řídké mlčení.
V demokracii hledají filosofové výjimky, jež
potvrzují pravidlo. V diktatuře hledají pravidlo,
jež by potvrdilo všechny výjimky.
Novinářství je umění vydávat nedávnou mi
nulost za dalekou přítomnost.
Bez práce nejsou koláče, což by mělo teoreticky
zvýšit výrobu uzeného.
Nejeden otec vlasti byl popraven proto, že
příliš dbal o obecné blaho, aniž dbal o blaho
obecní.
V socialismu si lid vládne sám, kdežto v
demokracii je mu v tom zabráněno sbírkou zá
konů a nařízení.
Chce-li někdo sít proso na souvrati, ať vstou
pí do jednotného zemědělského družstva, je
likož tam jsou souvratě větší.
"Naše společnost trpí nadměrnou fluktuací’’,
pravila smutně čtvrtá žena Karla Čtvrtého.
Jádro generačního románu: "Co si mám po
čít?”, pravil smutně, otvíraje dveře komtesiny
ložnice.
Je radost pozorovat, jak komunismus pře
konává potíže, jež jsou, ale jež se stále pře
konávají.
Ranní ptáče možná dál doskáče, ale já ale
spoň mám jistotu, že v bytě nejsou štěnice.
Vydal se do exilu. Jeho knihy byly vydá
vány. Dokonce za knihy.
Nejpohodlnější je dneska být křesťanem.
Nepřekáží to dokonce ani v náboženství.
Mudrc mluví, když má co říci. Blázen mluví,
když se musí něco říci.
Samota je těžká. Ale co společnost?
Je-li svoboda vínem silných, potřebovali
buďto divizi těžkých atletů nebo víc notoric
kých alkoholiků.
Jedna a jedna jsou dvě. Jenže kde je logika,
když v manželství jeden a jedna tvoří týž součet?
Cizina není zlá. Ztrpčují ji krajané.
Za krále Holce bývala za groš ovce. To se
zachovalo v československém parlamentě.
Údělem novináře je psát. Píše, píše patnáct.
Ale jak začne psát třicet, třicet, pozor! Rodí se
nám spisovatel.

ODRA

ČECHOSLOVÁCl v ZAHRANIČÍ
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DOMOVA

SPORT V AUSTRÁLII

Aforismy a fórismy
(Pokračování se str. 6)
Rád- bych se vrátil domů, ale nevím, jak bych
mohl líbat rodnou hroudu v dolech.
Koupil jsem si vzácného papouška, který
mluví. Stál tolik peněz, že jsem ho přemluvil,
aby byl zticha, protože bych jinak přišel o houf

peněz.
Ona byla tak krkavá, že říhala jenom doma
za záclonou.
Zcela rád bych založil početnou rodinu, ale
to zcela odporuje mé individualistické koncepci.
Je zajímavé, že se nejlíp píše o věcech, o
nichž nic nevíme. Ne samota, ale nevědomost
je chléb básníků.
Pocházel z bohaté rodiny, ale dnes mu z
dědictví zůstal jen dědičný hřích.
Byla to blondýna toho druhu, kterou přijme
te jako vedoucí knihy stížností, a která za chvil
ku začne místo toho vést knihu přání.
Základem generačního konfliktu je otázka,
zda-li jsou děti trestány rodiči nebo rodiče
dětmi.
Herodes král popravil nejdřív Jana Křti
tele a potom teprve dal povraždit nemluvňátka.
Nebyl to kruťas, ale držel se přísloví: nejdřív
práce, potom potěšení.
On byl tak vtipný, že se vám otvírala kudla
v kapse, až když už dávno odešel. '
jun

Staňte

se

členy

ČS. FILATELISTICKÉHO KLUBU
V
MELBOURNE
Schůzky se konají
každý druhý čtvrtek od 8. hod. več. v
EXCELENT CAFE, 109 Barkly St.. St. Kilda
Příští chůzka je 30. srpna tr.
Za přípravný výbor:
F. Vozábal (tel. BM 5618)
J. Nedomlel

KOPANÁ V SYDNEY
PRAHA — APIA 4:1 (3:0)
Praha, která se konečně dostala do formy, de
klasovala v tomto zápase vedoucí mužstvo tabulky
před dobrou návštěvou 6.500 diváků.
V prvním poločase APIA téměř neexistovala a
Praha zaslouženě nastřílela tři branky. (Hrnčíř a
Van der Gaag 2). Po přestávce se Baumgartnerovo
mužstvo vzchopilo a snížilo náskok na 3:1, ale více
nedokázalo. Konec opět patřil Praze, za kterou
Scheinflug upravil v posledních minutách výsle
dek na 4:1. Nejlepší hráči: Lord, Hrnčíř a Jeffrey.
PRAHA — BANKSTOWN 3:2
Vítězstvím nad silným mužstvem Bankstown se
Praha konečně dostala na čtvrté místo a zdá se,
že se stane účastníkem celoaustralského poháru.
Domácí vedli už v deseti minutách 2:0 brankami
Jeífreyho a Scheinfluga. Bankstown snížil po Lor
dově chybě na 2:1, ale Jeffrey opět zajistil dvoubrankový náskok. Čtyři minuty před koncem se
podařilo hostům opět snížit brankový poměr,
Nejlepším hráčem Prahy byl A. Jeffrey, který
je ve skvělé formě.

KOPANÁ V MELBOURNE
SLAVÍA — HELLAS 1:2 (0:0)
Provádíme veškeré práce optické
Na sobotní zápas Slavie proti vedoucímu mužstvu
přesně, rychle a za levné ceny
ligy se přišlo na Olympic Park podívat 8.000 lidí
— největší návštěva, jakou Slavia dosud měla. Za
mužstvo poprvé nastoupil bývalý anglický ligový
hráč Doherty, který ukázal svou třídu, ale nebyl
2. poschodí
zdaleka využit. Obrana Slavie trpěla nepřítomností
6 A Elizabeth St středního záložníka Berryho a měla plné ruce
práce s výborným útokem soupeře, což mělo za náMelbourne - City sledek, že útok dostal málo příležitosti, aby se ro
zehrál. Vedoucí branku vstřelili Řeci teprve ve 22. mi
Telefon MF 3256
nutě druhého poločasu. Pět minut nato dostal Do
herty první dobrou přihrávku a skóroval přizemní
SUTTONS -PTY. LTD.
ranou z poměrně těžkého úhlu. Radost ve slavistic
105 Elizabeth St., Melbourne
Přijímáme objed
kém táboře však neměla dlouhého trvání, protože
Telefon 60- 1201
návky také poštou
Řeci skórovali hned minutu nato po chybě červeno
Hudební nástroje džezové
bílé obrany, a udrželi si náskok do konce.
a orchestrální
Nejlepší hráči: Barotajs, Doherty, Gross.
Piana * Harmonia * Kytary
SLAVIA — JUVENTUS 1:3 (0:0)
SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
Gramofonové desky
V
předposledním
mistrovském zápase hrála Sla
ZAŠLEME
JIM
UKÁZKOVÁ
ČÍSLA
HD.
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače
via opět bez Dohertyho, který representoval Vik
torii v Adelaide. Juventus byl oslaben o tři dobré
hráče a také nepodal uspokojivý výkon, ale měl štěs
tí. Po vyrovnaném poločase Juventus získal převahu
Dr. Felicia
a ujal se vedení ve 48. minutě. Asi po dvaceti mi
BRUNTONOVÁ
nutách se však konečně Slavia rozehrála a vyrovnala
MUDr. (Československo) v 78. minutě brankou Cooka, když předtím jednou
M. B. B. S. (Melbourne) soudce neuznal ,za gól nejasnou situaci, při které
se míč ocitl v brance Juventusu.. Slavia měla další
ordinuje
příležitosti vstřelit vítěznou branku, ale byl to
222, Barkly St. ,
Juventus, který v posledních pěti minutách dvakrát
ST. KILDA, Vic.
skóroval z ojedinělých akcí.
po 8. hod. večerní
144 Nepean Highway
O ASIMILACI
GARDENVALE
Zatím co příznivci melbournské Slavie jásají nad
tel. XJ 1872 - XM 2467 vydatnou posilou ve formě hvězdy anglického ligo
vého klubu Fulhamu, září na hřištích a na strán
Choroby vnitřní,
kách australských novin jasně nová hvězda ve hře
ženské a dětské
zcela neznámé mezi Šumavou a Tatrami, vlastně ne
známé všude jinde mimo pátý kontinent. V klubu
Geelong, jedním z vedoucích ligových teamů vikto
POUŽIJETE VRÁCENOU DAŇ...
riánského “Australského fotbalu”, daleko nejpopulár
Kompletní staré
nějšího sportu místních starousedlíků, se zvlášť vy
ročníky
znamenává Pavel Vinař, který přijel do Austrálie
s rodiči, čs. uprchlíky, jako 13letý chlapec. Je sou
1 DOVOLENOU?
NA
Hlasu domova
časně prvním a dosud jediným “Novoaustralanem”,
zašleme kamkoliv
který hraje za ligový klub v tomto sportu.
2 K ŠETŘENÍ NA NĚCO MIMOŘÁDNÉHO?
za. £1 (2.40$)

3

K OPRAVĚ DOMU?

4

JAKO VKLAD NA KNÍŽKU U
E.S. & A. BANKY?

Vyhráváte, odpovíte-li “Ano” na 4. otázku, protože ať chcete použít šek
na vrácenou daň jakkoli, je moudré — a vyplatí se to — uložíte-li ho
nejprve na vkladní kjnížku E. S. & A. Banky. Vklad u E. S. & A. banky
Vám umožní, abyste proměnil dnešní přání v zítřejší skutečnost.

E. S. & A. SAVINGS BANK LIMITED
(Incorporated in Victoria)

The English Scottish & Australian Bank Ltd.
(Incorporated in England)

Založena 1852

ŠETŘTE DNES NA ZÍTŘEK..........
...... UKLÁDEJTE U E. S. & A. BANK

REDAKCI DOŠLO:

ABSTRACTS — The First
Congress of the Czechoslovak Society of Arts and
Sciences in America, lne.,
Washington, D. C. April.
20 - 22, 1962. 40 stran.
A. HEIDRICH “International Political Causes of
the Czechoslovak Tragedies of 1938 and 1948”
(Part I). 28 stran. Vyydala Společnost pro vědy a
umění v USA.
F. C. ŠTĚRBA: “ČEŠI A
SLOVÁCI V LATINSKÉ
AMERICE” (Přehled je
jich kulturního přínosu).
Vydala Společnost, pro vě
dy a umění v USA. Stran
60, cena neudána.

MUŽI I ZENY
I BEZ ZKUŠENOSTÍ A PRAKSE
mohou vydělat £40 až £80 týdně
při plném nebo jen částečném zaměstnání
Zaučíme
zdarma
Vlastní vůz n e n i podmínkou.
Informujte seu
Mr. CHRISTOU

WILLMORE & RANDELL
First Floor, 150 Queen Street
Cnr. Bourke &. Queen Street
Melbourne — C i t:y
Denně od 9. do 6. hod. odp.,
v sobotu od 9. db 1. hod. odp.

-8-

HLAS
20. 8 1962

DOMOVA

INZERÁT
VE VOLBÁCH DO MĚSTSKÉ RADY V ST. KILDĚ,
(Victoria), které se budou konat ve čtvrtek dne
23. srpna 1962 od 8. hod. ranní do 8. hod. večerní
kandiduje
p. EDWARD C. MITTY,
který byl už dvakrát starostou této čtvrti.
Řídí K a r e l J a n o v s k ý,
Mnichov
V jeho programu zaujímá důležité místo péče
Generálka čs. lehkých atletů pro mistrovství Evropy v Bělehradě se nevydařila
o přistěhovalce, z nichž pak Čechoslováci se těší
obzvláštní přízni a důvěře.
Volební místnosti jsou buď přímo v radnici v
Carlisle Street nebo v Congregational School (vedle
52. mistrovství republiky v lehké atletice v Ostravě, které mělo napovědět, jaké šance mají pošty, Village Belle).

Mistrovství ČSSR v lehké atletice

čs. representanti na zářijovém mistrovství Evropy v Bělehradě, dopadlo přímo katastrofálně. Ve
většině disciplin (zvláště však ve skoku vysokém, v dálce a v oštěpu) dosáhli noví mistři ČSSR
jen slabších výkonů, které nedávají naději na úspěch. 460 atletů zde sice svedlo urputné boje o
tituly a jízdenky do Bělehradu, ale bez rekordů. Pravda, šampionát přinesl několik solidních
výsledků, ale i ty znamenají v současném vývoji evropské lehké atletiky jen málo.
Světlým bodem přeborů byl pouze skvělý výkon překážkáře Zháňala, kterému v nepříznivém
počasí a za silného protivětru, bez konkurence, stopli na 3.000 m překážek velmi dobrý čas 8:46,8
minut. V soutěži žen zaslouží opět povšimnutí Vlasta Přikrylová, ostatní naprosto neuspokojily.
Škoda jen, že nebyl povolen start nadějné čs. výškařce, 151eté Bernardové, která v letošním roce
skočila 167 cm.
NOVÍ MISTŘI REPUBLIKY:

100 m: Vilém Mandlík (Dukla Praha) 10,7 vt. —
— 200 m: Vilém Mandlík 21,6 vt. — 400 m: Trousil
(RH Praha) 46,9 vt. — 800 m: Odložil 1:51 min. —
— 1500 m: Salinger 3:46,6 min (oba Dukla Praha)
— 5000 m Jurek (Uherské Hradiště) 14:06,4 min. —
— 10.000 m: Kantorek (RH Praha) 30:18 min. —
— 110 m přek.: Černošek (Brno) 14,8 vt. — 400 m
přek.: František Mandlík (Dukla Praha) 53,7 vt. —
3000 m přek.: Zháňal (Zlín) 8:46,8 min. — výška:
Matějka (Slavie Praha) 195 cm — dálka: Molnar
(Bratislava) 715 cm — trojskok: Kálecký (RH Pra
ha) 15,14 m — tyč: Tomášek (RH Praha) 4,35 m —
— kladivo: Málek (Bohemians Praha) 63,56 m —
— koule: Skobla (Dukla Praha) 17,95 m — oštěp:
Vojtek (Dukla Praha) 69,69 m — disk: Petrovič (Nit
ra) 53,77 m — 4xl00m: Dukla Praha 41,9 vt. —
— 4 x400 m: RH Praha 3:12,6 min.
Ženy: 100 m: Přikrylová (RH Praha) 12,0 vt.
— dálka: Přikrylová 589 cm — disk: Němcová (RH
Praha) 52,87 m — 400 m: Soldátové (Bohemians
NEJLEPŠÍ PINGPONGISTÉ ROKU 1962

Evropská tabletenisová unie vydala 7. srpna žeb
říček nejlepších pingpongistů Evropy. V čele žeb
říčku mužů je Švéd Alser, který vyhrál v Berlíně
mistrovství Evropy, v čele žen pak je maďarská
exulantka Simonové, která žije v Západním Ně
mecku.
Žebříček mužů: 1. Alser (švédsko), 2. Berczik
(Maďarsko), 3. a 4. Markovič (Jugoslávie), Arno.t
(Německo), 5. Peterfly (Maďarsko), 6. Roszas (Ma
ďarsko), 7. a 8. Larson (Švédsko), Schoeler (Ně
mecko), 9. Miko (ČSSR), 10. Staněk (ČSSR).
Žebříček žen: 1. Simonová, 2. Foeldi - Kocziánová
(Maďarsko), 3. Roweová (Anglie), 13. Švarcova

NEJLEPŠÍ STŘELCI
ČS. FOTBALOVÉ LIGY

Českoslovenští žurnalisté vydali v posledních dnech
tabulku nejlepších střelců čs. fotbalové ligy, v jejímž
čele je stále ještě suverénně Josef Bican z pražské
Slavie (devětkrát vyhrál střeleckou tabulku!), kte
rý v roce 1940 nastřílel rekordní počet 50 branek.
Tabulka nejlepších střelců za posledních deset let
pak vypadá takto: 1952 Wiecek (Ostrava) 20 branek,
1953 Majer (Kladno) 13, 1954 Pešek (Sparta Pra
ha) 15, 1955 Pažický (Slovan Bratislava) 19, 1956
Kadraba (Sparta Praha) 14, 1958 Wiecek (Ostrava)
25, 1959 Wiecek (Ostrava) 20, 1960 Pucher (Nitra)
18, 1961 Kučera (Dukla Praha) a L. Pavlovič (Pre
šov) po 17 brankách, 1962 Šerer (RH Bratislava)
24 branek.
ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPTA!

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME léky všech druhů
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

Listárna

ZPRÁVY OSOBNÍ

Josef J. Nykodým s chotí
J. J. Vídeň: Díky za 2 Marinou roz. Cordoba
čl. “Berlín” došel bohužel
pro toto číslo pozdě. — slavili sňatek v sobotu
K. J. Cicero: Díky za vý 18. srpna 1962 v Old
St. Mary’s Church v San
střižky. — M. H. Chicago Franciscu.
8: Dopis jsme odeslali
Gratulujeme HD
adr. — E. B. Montreal:
Hledanému jsme sdělili
Vaši adresu 5. 4. tr. Upoz. — K. Š. Moonee Ponds:
Praha) 56,6 vt. — 80 m přek.: Stolzová (RH Praha) ho znovu. — B. A. W. Díky za zpr. — J. S. Clif11,2 vt. — výška: Vítková (Zlín) 160 cm — 4x100 Perth: Díky za výstřižky. ton Hill: Díky za adresu.
metrů RH Praha 47,8 vt.
NOMINACE PRO BĚLEHRAD
— Na 650.000 gramofonových desek s přesným po
Na návrh tzv. trenérské rady schválilo předsed pisem finálového střetnutí mistrovství světa v San
nictvo čs. sekce lehké atletiky, aby representací na tiagu ČSSR - Brazílie se prodalo v posledních 4 týd
mistrovství Evropy v Bělehradě (12. - 16. září) byli nech v Brazílii. Jen v Rio de Janeiro má prý kaž
pověřeni tito závodníci: Mandlík (100 a 200 m), Trou dá rodina- dvě tyto dlouhohrající desky, pro případ,
sil (400 m), Salinger (1.500 m), Kantorek a Chu- že by se jedna rozbila.
domel (maratón), Bílek (chůze 20 km), Moc (chůze — Na jezeře Malta u Poznaně došlo k mezistátnímu
50 km), Tomášek (tyč), Skobla (koule), Petrovič veslařskému troj utkání ČSSR - Východní Německo (disk), Matoušek a Málek (kladivo), Přikrylová — Polsko, které bylo přípravou všech tří representačních teamů na blížící se 1. mistrovství světa v
(dálka) a Němcová (disk).
K těmto 14 nominovaným lehkým atletům mo Luzernu.. Nejlepší připravenost zde ukázali čs. ves
hou přistoupit ještě další borci, kteří se osvědčí v laři, kteří zvítězili nad Polskem 22:16 b., a Němce
mezistátním lehkoatletickém troj utkáni ČSSR - Ma porazili při rovnosti bodů 22:22 v rozhodujícím střet
ďarsko -Ukrajina, ke kterému dojde na maďarské nutí osmiveslic. Suverénními vítězi ve své katego
rii byli zvláště olympijští vítězové Kozák — dr.
půdě.
Schmidt, kterým odborníci dávají velké šance na
mistrovství světa.
SOVĚTŠTÍ ŠERMÍŘI
— Zatímco 1. ligové mužstvo pražské Sparty bojuje
ZTRATILI SVĚTOVÉ PRVENSTVÍ
několik sezón o záchranu v nej vyšší soutěži, vedou
V hlavním argentin- prvenství, získané před ro- si znamenitě jeho dorostenci, kteří se letos stali
mistry republiky. Přeborník ČSSR ročníku 1961-62
ském městě Buenos Aires kem v Turíně.
sehrál v uplynulé sezóně 48 utkání, ve kterých jen
se koncem července sešla
světová šermírská elita,
Mistry světa pro rok čtyřikrát remisoval a dvakrát byl poražen. Celkový
aby tu bojovala uz po 26. 1962 jsou: FLERET: muži poměr branek 200:23 hovoří jasně o umění mladých
o tituly mistrů světa. Svě- Svešnikov (SSSR), ženy: Spart’anů.
tový šampionát měl vel- Orbanová
(Rumunsko); — Na II. mistrovství světa v letecké akrobacii v
mi pěknou úroveň a skon- KORD: Kausz (Maďar- Budapešti získali čs. representanti dvě bronzové me
čil velkým neúspěchem sko): ŠAVLE: Horvath daile: Hůlka obsadil třetí místo v soutěži jednotliv
sovětských representantů. (Maďarsko). Družstva že- ců (absolutním mistrem světa se stal Maďar Joset
kteří tu sice získali dvě ny Maďarsko, muži - fle- Tóth) a čs. družstvo skončilo třetí v soutěži teamů
zlaté medaile, ale nedoká- ret SSSR, kord: Francie, za Maďarskem a SSSR.
— Čs. parašutisté, kteří se na letišti v Chrudimi při
zali obhájit své světové šavle: Polsko.
pravují na blížící se mistrovství světa, vytvořili zde
nový světový rekord v kombinovaném seskoku z výš
ky 1.500 m. Tříčlenná skupina přistála v průměrně
vzdálenosti 0,67 m od středu cílového kruhu (Jeh
lička 0,97 m, Kaplan 1,22 m a Vrábal přímo do
— Už 31. srpna se sejdou vybraní čs. hokejisté na středu kruhu).
opavském, ledě k prvnímu soustředění, které má — Ve Slaném se jelo mistrovství světa družstev na
napovědět, jak se jednotlivci v létě připravovali na ploché dráze, které skončilo očekávaným vítězstvím
bohatou sezónu 1962 - 63, ve které se čs. národní teamů Švédska před Velkou Británií, Polskem a
mužstvo střetne ve dnech 27. - 28. listopadu v Praze Československem. Nedostatky členů čs. družstva se
se Švédy, v prosinci s SSSR, a v únoru pák s re ukázaly nejvíce po startu jednotlivých jízd. Mnohdy
presentanty Kanady, kteří přijedou na mistrovství se čs. závodníci v první zatáčce dostali do čela jezd
světa do Stockholmu. — 1. hokejová liga bude za ců, ale ještě než ji dokončili, byli už poslední. O
hájena 11. řijna a jako obvykle bude mít hrací ter perně vybojované místo po startu se připravili ne
míny středu a neděli. Titul mistra republiky obha taktickou jízdou a často tak skončili v poli pora
juje ZKL Brno (dříve RH Brno), nováčky nej vyš žených.
ší soutěže jsou Tatra Kolín a Sparta Brno.
— Tenisovou juniorskou soutěž o tzv. Galeův po
— Švédské tenisové družstvo se stalo po osmi le hár vyhrálo družstvo Francie, které ve finálovém
tech opět vítězem evropského pásma Davisova po boji ve Vichy zdolalo mladé tenisové naděje SSSR
háru, když v Baastadu porazilo obhájce evropské 3:2. Čs. junioři prohráli ve skupině v Nieuportu s
zóny Italy přesvědčivě 4:1. Přední evropští teni tenisty Belgie 2:3, a byli tak vyřazeni ze závěreč
soví experti zastávají názor, že velký podíl na tom ných. bojů. V této kvalifikační skupině obsadili tře
to triumfu měl čs. exulant Drobný, který letos tré tí místo, když v rozhodujícím utkání zvítězili nad
nuje švédské representanty. O jeho trenérské prá juniory Západního Německa 3:2.
ci se pochvalně vyslovil i švédský král Gustav Adolf,
který pečlivé sledoval finálové střetnutí v Baastadu.
HLAS DOMOVA
Mimo jiné řekl: “Naši tenisté hrají letos účelnější
tenis než předešlá léta. Hlavní zásluhu na tom má
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
jistě Jaroslav Drobný, který na půdě Švédska pro
Adresa: Hlas domova,
kázal, že je nejen skvělým tenistou, ale i vynikají
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
cím pedagogem!”
Telefon: 42 - 5980
— Do finále Československého poháru v kopané se PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
kvalifikovala mužstva Dukly Praha a Slovana Bra
jednotlivý výtisk s 2/-.
tislavy. Zatím co Pražané po dlouho nevídaném vý PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
konu deklasovali v semifinále fotbalisty Bohemians platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $ 5.- nebo
7:0 (!), hrál jejich finálový soupeř v semifinále s ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
RH Bratislava nerozhodně 3:3 a o jeho postupu roz
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
hodly dodatečně pokutové kopy.

- - Ve zkratce - -

