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Krize v Evropě a v Karibském moři

Os a Berl í n - H a vana
Téměř každá větší politická událost je nějak spojena se zápasem, který tuace ostrova se postupně
se dnes odehrává mezi komunismem a demokracií. Většina jich je jeho zhoršovala a Kubánci za
čali ochutnávat první opřímou součástí.
I nezasvěcenec už ví, že partyzáni ve Vietnamu nebo Laosu nepřed voce komunistického re
stavují nějaký osvobozenecký boj, ale jenom jeden díl světové komunistické žimu — méně v žaludku,
revoluce. Ví, dejme tomu, že odzbrojovací konference nemá za účel opravdu méně na sobě a méně v
odzbrojit, ale získat propagační zisky v témže zápase. Ví, že sovětské ta kapsách, ale zato více po
žení za svobodu koloniálních národů má více společného s podrytím licie, více brigád, více
schůzí, více poprav a vízápadních pozic než se svobodou.
ce politických vězňů.
Svět se zmenšuje před našimi zraky a co se děje na jednom jeho konci,
může být někdy částí akce, která je právě v chodu na druhém. Zkušenosti
Zdálo se, že v Moskvě
s komunistickou politickou technikou téměř vnucují podezření, že dvě sou i Pekingu existovaly váž
běžně probíhající události, ať k nim dochází kdekoliv, mají něco společ né pochybnosti o tom,
ného a mohou být částí téhož plánu.
stojí-li tak vysunutý sa
Nezáleží na tom, že Pozice obou stran zůstaly druhé světové války a vy telit za náklady a rizika
snad k jedné z nich do celkem beze změny. Zá hlazení ložiska nebezpe masivní podpory, která
chází v Berlíně a k dru padní mocnosti tvrdí, že čí, které ovšem sami způ jediná ho mohla zachrá
nit.
hé v místě tak vzdáleném jsou v Berlíně na základě sobují.
válečných dohod a že je
Tato linie je pro po
jako Havana.
Potom, jakoby přes
jich práva trvají, protože pulární spotřebu. Za zav noc, došlo k rozhodnutí.
V Berlíně
dosud nedošlo k celoně- řenými dveřmi se mluví Nezvykle velký počet lo
člověk nemusí být ani meckým volbám, z nichž o nesnesitelnosti západní dí z komunistického svě
znalec ani jasnovidec, by vyšla demokratická základny uvnitř komu ta začal přistávat v ku
aby viděl, že se připra celoněmecká vláda.
nistického světa.
bánských přístavech a vy
vuje nová "berlínská kri
kládat potraviny, stroje,
V
Hava
n
ě
Komunisté jednají ja
ze”.
Incidenty podél
Kubánská otázka byla zbraně a stovky "technic
"zdi” se množí úměrně s ko obyčejně "v zájmu
kých poradců”.
Chruščovovými proslovy lidstva”. Jde jim o odkli nějaký čas v poměrném
klidu.
Hospodářská
si

(Pokračování na str. 2)
o uzavření separátní mí zení posledních zbytků
rové smlouvy s Východním Německem. Sovětské
Děla propagandy se zaměřují na Berlín
velitelství ve východním
Berlíně bylo zrušeno a
jeho úkol byl převzat vý
chodními Němci, pokud
Jako sveřepé trvalky udržují se v tisku a ve zprávách diplomatických
ještě nějací zbyli. Tlak dopisovatelů pověsti o tom, kdy, kde a jak uzavře Chruščov separátní mí
se zvyšuje den ze dne a rovou smlouvu s Východním Německem. Tentokrát je po ruce nepřímé
nové změření sil je zřej svědectví z Československa i z ostatních satelitů, že na celém projektu přece
mě nedaleko.
jen bude hodně konkretního.
Široce založená propa nosti organizované ze
Robert Bruce Lockhart “75” gační kampaň, která vy západního Berlína proti
vrcholila letos v srpnu všem socialistickým ze
Začátkem září dožil se sir Robert Bruce Lockhart
tiskovou
konferencí v mím”.
pětasedmdesáti let. Většině z nás zůstal v paměti
jako páteční mluvčí britského rozhlasu v nejtemněj Berlíně, na níž zpravo
Dokumentaci vypraco
ších dnech druhé světové války, kdy jenom víra a dajské kanceláře všech
víra jedině mohla spasit demokraty na tomto světě. sovětských satelitů uve valy tiskové agentury so
cialistických zemí: bul
On a beromuensterský profesor de Salis byli dva
mluvčí svobodného světa, kteří měli bezvýhradnou řejnily "důkazy” o špio harská BTA, českoslo
důvěru posluchačů za tehdejší hnědou oponou na nážním charakteru demo venská CTK, maďarská
cismu. Společné jim bylo střízlivé a objektivní tlu kratických organisací v
močení válečných událostí, a v případě Lockhar- západním Berlíně, zdá MTI, německá ADN, ru
tově upřímně citlivé a poctivé podání, za nímž poslu se být součástí přípravné munská. Agerpress, pol
chač vždy vycítil osobní vztah komentátora k osu
ská AR a sovětská APN.
kampaně k uzavření se
du Československa.
Ve stylizaci ČTK do
Sir Robert byl naší týdenní spojkou se svobod- parátního míru mezi so
ným světem od tragických dnů roku 1940 až do doby, větským blokem a Vý kazuje materiál na "soukdy jsme opouštěli republiku. Nemůžeme soudit, chodním Německem.
sřeďování imperialistic
jaký vliv měly jeho pravidelné páteční epištoly po
kých rozvědek v západ
tom, když jsme odešli. Musíme mu však být vděčni
Důkazy podvratu
ním Berlíně, na zneuží
za jeho práci, jíž pomáhal nám víc jak před deseti
lety. Musíme být vděčni také za všechnu zákulisní
Podle Československé vání města k podvratné a
a nikde nezapsanou práci, jíž posloužil k prohlou tiskové kanceláře konala špionážní činnosti proti
bení Československo - britských styků před druhou
zemím,
se tato tisková konferen socialistickým
světovou válkou, za ní a po ní.
shrnuje fakta o hospo
ce
někde
ve
východním
Robert Bruce Lockhart byl a je pohotovým inter
pretem britské demokracie, někdy dýchavičné, ně Berlíně, a byly na ní dářské válce vedené ze
kdy nepochopitelné, ale vždycky solidní. Je na li odevzdány
veřejnosti západního Berlína proti
terárních kriticích, aby posoudili dílo Lockharta - "důkazy o podvratné čin
(Pokračování na str. 2)
- spisovatele. Jako čtenáři jsme vychutnali jak “Zá
pisky britského agenta” tak “Návrat do Malajska”,
jak “Zúčtování přichází” tak “Moji Evropu”. PětaPublished by Fr. Váňa,
sedmdesátku sira Roberta bychom měli oslavit ne
8 Moorhouse St. Richmond E. 1.. Vic.
jen přípitkem v pravé skotské, ale i nefalšovaným
Printers: Bussau & Co.,
československým blahopřáním: “Should auld acquain6
Elizabeth
St., Nth. Richmond, Vic.
tance be forgot..." HD

Ofensiva je v dohledu

EXTRÉM ČERNÉ A BÍLÉ
Ze současných obrazů J. F. Kennedyho by se dala
sestavit celá galerie.
Na jejím začátku by visel obraz “šedé eminence”,
která se snaží vpašovat do Bílého domu papežskou
stolici.
Hned vedle by mohla být umístěna “Večeře Pá
ně”, při níž starý Kennedy rozdává početné rodině
místo chleba a vína milióny dolarů. Je to obraz
zhýčkaného syna, který si za tatíčkovy peníze může
koupit, cokoliv ho napadne, včetně úřadu americ
kého presidenta.
Na dalším plátně natahuje kat Kennedy na skři
pec těla odbojných senátorů, kteří odmítli hlasovat
pro jeho program, na jiném bere z talíře vychrtlých
ocelářů poslední skývu chleba, a ještě na jiném před
hazuje ušlechtilá těla bílých žen davu “barevných
podlidí”.
Serie by mohla být zakončena obrazem Kenne
dyho, který rozhazuje úspory upracovaných Ame
ričanů po nepřátelských prostorech Asie, Afriky a
Latinské Ameriky.
Každý přehnaně černý obraz Kennedyho má při
rozeně svůj přehnaně bílý protějšek.
Bujná kštice neohroženého velitele torpédovky,
rozťaté okovy černochů, záře osvíceného myšlení a
ochranná ruka nad šedivými hlavami starých lidí,
soupeří s inkvisitory a milionářskými plutokraty na
protější stěně.
Tento světlý obraz, doplněný “Monou Lisou” Jacqueliny Kennedyové,. postupně nabýval vrchu nad
rembrandtovsky temnými výtvory malířů republi
kánské školy. Všechno šlo jako na drátku, možní
protikandidáti se začali veřejně zříkat svých presidentských aspirací. J. F. Kennedy se stal symbolem
amerického úspěchu a majákem, který měl vyvést
Američany z přítmí přítomnosti do světla budouc
nosti. Zkrátka — jako tolik národních vůdců před ním
— i Kennedy' se stal obětí extrému černé a bílé,
který neuznává žádnou barvu uprostřed. A jako v
mnoha případech před ním, pravda je, že obraz J.
F. Kennedyho není ani úplně černý ani úplně bílý.
Kennedy není ani “tatíček”, ani neschopný a bez
ohledný nezletilec.
Neselhal, jak tvrdí jeho republikánští odpůrci,
ale pouhá jeho existence také neodfoukla do nezná
ma všechny svízele, jak očekávali jeho nekritičtí ob
divovatelé.
Problémy, kterým musí čelit doma i -za hranicemi,
jsou příliš velké a složité, než aby je kterýkoliv člo
věk dovedl vyřešit v několika letech.
Doma se jeho programu příliš nedařilo. Tažení za
plnoprávnost černochů pokračovalo jenom pomalu,
a návrhy jeho pokrokových zákonů narazily na se
nilní odpor dědečků v senátě.
V zahraniční politice došlo ke kubánské botě a
na ztrátu Laosu byla neprávem přišpendlena visitka
s jeho jménem. Ve Vietnamu pokračuje zápas s pro
marněným časem, “spojenectví pokroku” pro Latin
skou Ameriku se nehýbá s místa, problém Berlína
nebyl vyřešen a nukleární pokusy trvají.
Proti tomu lze ovšem postavit řadu zisků. Anglie
stojí na prahu Evropského hospodářského společen
ství a Kennedyho zásluha na tom není malá. Vztah
k Asii a Latinské Americe je snesitelnější než kdy
koliv předtím. Americká armáda je lépe připravena
na úkoly dneška, zrychlení raketového programu při
neslo pozoruhodný pokrok. Rozhodným úspěchem
byly také zpočátku podceňované “mírové legie”.
Jak vypadá po tom všem Kennedyho prestyž?
Ve světě stojí stále poměrně vysoko. V samotných
Spojených státech prý klesla k nejnižšímu bodu od
jeho zvolení.
(Pokračování na str. 2)
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Osa Berlín-Havana
(Pokračování se str. 1)
Castrovo jednání se
stalo arogantnější. V jed
nom případě jeho lodě
ostřelovaly v mezinárod
ních vodách americké letadlo.
Ve washingtonském se
nátě vypukl obvyklý
chaos. Množily se "paniky” o vylodění ruských
a čínských jednotek. Ně
kteří horliví senátoři, s
jedním okem upřeným
na voliče a druhým na
blížící se volby, žádali
"resolutní akci”.
Proč?

krucovačům faktů přímo
Důkladným využitím
nabízet.
tohoto srovnání se budou
snažit vyvolat podporu
Berlín — Havana
světa pro svou věc v BerKomunistický
argu
líně a tlak proti tamní
ment bude asi vycházeT
pozici Západu.
především z toho, že je
Za zavřenými dveřmi
každá americká akce pro
ti Kubě založena na tvr pak možná nabídnou Azení, že komunistický o- meričanům docela jednostrov, tak blízko americ duchý "kšeft”: americký
kých břehů, představuje ústup z Berlína za sovět
přímé ohrožení bezpeč ský ústup z Kuby.
nosti obou Amerik a saFalešné srovnání
motných Spojených stá
tů. Komunisté tedy mo
Američané takovou na
hou tvrdit, že berlínský bídku samozřejmě ne
ostrov uprostřed jejich mohou přijmout. Kuba je
východoněmeckého sate- nepříjemným trnem v
lita představuje neméně boku Spojeným státům,
Hlavní otázkou ovšem stejné ohrožení tzv. "Něale Berlín může být za
je, proč ten náhlý zvrat mecké demokratické re
určitých okolností jed
v myšlení Moskvy a Pe publiky”.
ním z hlavních pilířů
kingu, proč tak náhlá a
tak masivní podpora do
sud zanedbávaného satelita?
Je dost možné, že bu (Pokračování se str. 1.) východoněmeckých pode nejjednodušší vysvět NDR a o činnosti revan- hraničníků”.
lení nejsprávnější: že šistických a militaristicTento nový dodatek ke
se komunisté prostě roz kých organizací v západ staré písničce je zřejmě
hodli, že předmostí u a- ním Berlíně.”
reakcí na bouři rozhoř
merického pobřeží stojí
Tyto "důkazy” byly čení, která šla světem po
za nesnáze a náklady, shrnuty v knize "Fakta brutální vraždě východo
spojené s jeho udržehím. o Berlíně”, a i propagač německého
uprchlíka
Nedá se však také vy ní Prague News Letter Fechtera u berlínské "zdi
loučit, že v Kubě nejde přiznává, že kniha nepři hanby”.
jenom o Kubu, a že se zá náší nic nového.
- Porušování "státní su
pas kolem berlínské zdi
verenity” prý stojí UlReakce
přenesl až do ulic Ha
brichtovu vládu 3.500
na Fechterův případ
vany.
miliónů marek ročně,
Z nejnovějších důkazů hlavně v poplatcích, uTento záměr podporu
je jednak časování ku prý usvědčuje západoně- šlých pašováním.
bánské
akce,
jednak meckou vládu z inscena
Přednosta východoně
zdánlivá podobnost obou ce pohraničních inciden mecké zpravodajské služ
problémů, jejíž využití se tů v Berlíně, při nichž by W. Mueller prohlásil
musí komunistickým pře- "přišlo o život mnoho mj., že "všechny pod

bezpečnosti západ. Evro
py. Propagační využití fa
lešného srovnání berlín
ského problému s kubánským bude téměř určitě
účinné, protože jak mno
ho lidí si dá práci s od
straňováním dlouholeté
ho nánosu komunistických lží a polopravd,
které zakrývají pravý
stav věcí?
Jedno je jisté. Sovět
ská logika může být v
tomto případě správná
jenom tenkrát, připustíme-li, že má zloděj stej
né právo k ochraně na
kradeného majetku, jako
poctivý člověk k obraně
majetku poctivě nabyté
ho.
-kw-

EXTRÉM ČERNÉ A BÍLÉ
(Pokračování se str. 1)
Je ještě příliš brzo odhadovat, je-li Kennedy sla
bý nebo silný president. Mnoho lidí si však už přesto
předčasně vytvořilo své černobílé obrázky bez nejmenší stopy šedi.
Nám se zdá, že jeho místo v historii nebude asi
podmíněno ani tím,. jestli udrží nebo ztratí Berlín,
a Vietnam, ani kubánskou aférou nebo pošetilou
senátní kandidaturou jeho nejmladšího bratra.
Bude zajištěno prostým aktem jeho zvolení, kte
rý ukončil jeden nesmyslný úsek náboženské bi
gotnosti v USA. Podtrženo bude faktem, že Kenne
dy představuje mezník v základním myšlení Wa
shingtonu.
V tom smyslu nezáleží mnoho na tom, projde-li
jeho program kongresem ještě za trvání této vlády.
Důležité je, že se o těch nových myšlenkách začalo
mluvit, psát a přemýšlet.
Byl učiněn začátek, který znamená, navzdory všem
senátním zkamenělinám, že myšlenka přestává být
“neamerická” jenom proto, že je nová a nevznikla
v Americe.
-kw-

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
2. poschodí

6 A Elizabeth St.
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DAIRY PRODUCTS PTY. LTD.
720 Heidelberg Rd., Alphington,
tel. 492 752
Mléčné výrobky jako doma
Plnotučné sýry * Tvaroh * Tvaroh z odstř. mléka
Podmáslí * Kyselá smetana * Jogurt
K dostání ve všech potravinářských obchodech
a delikatesech

-Naše rovyMAGICKÁ

FORMULKA

Na základě získaných zkušeností se prověřilo
složení všech kolektivů Modrokamenských uhel
ných dolů a ukázalo se, že rozložení komunistů
i nejlepších odborníků - horníků není nejlepší.
Tak např. na stěině 1114 v závodě Bukovec
pracovalo 22 členů strany. V první směně jich
fáralo 13, v druhé 5 a v třetí jen čtyři. Takové
rozložení členů strany v 105členné osádce bylo
nesprávné, což se nakonec ukázalo tím, že když
na pracovišti nastaly jen trochu složitější pro
blémy, osádka v plnění úkolů začala pokulhá
vat a pracovní morálka poklesla. Po rozložení
členů strany do jednotlivých směn tak, aby
obsáhli všechny problémy, v osádce nastal pod
statný obrat a osádka plní plán výkonů i plán
těžby...
Michal Ondirko v Životě strany, Praha, č. 12.

ně, kam sovětský blok
míří s celou kampaní:
". . . Jejím účelem je
prokázat nutnost skonco
vání absurdní situace v
srdci Německé demokra
tické republiky . . .”
Stačí si připomenout,
že otázka západního Ber
lína je jednou, která je
stále v Chruščovově zá
pisníku zanesena na stra
ně nevyřízených účtů.
Sliboval likvidaci demo
kratického Berlína už lo
ni, kdy se zavázal, že ce
lý problém bude, vyřízen
"do konce roku”.
Z likvidace tehdy se
šlo, protože i Chruščov
pochopil, že západní vel
vratné organizace, vyví
moci považují hápor na
jející činnost v západním
západní Berlín za casus
Berlíně, připravují válku.
belli.
Od roku 1959 bylo na
Jsou-li naše předpově
území Německé demo
kratické republiky odha di správné, došel asi
leno 87 vysílaček, které Chruščov k závěru, že by
dodávaly zprávy západo. byl letos možný nějaký
německé, americké, brit berlínský Mnichov. Bu
ské a francouzské špio de proto vše záviset od
náži. Většina těchto vy postoje jak bonnské vlá
sílaček byla řízena ze zá dy, tak jejích evropských
spojenců a americké vlá
padního Berlína.”
dy samé. selže-li tento
Cíl kampaně
nový politický nápor na
rovnováhu
Komentátor v Prague evropskou
News Letter ukazuje jas- sil.
Č/PNL/vm
DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford. Víi.

Telefon

J A 6973
byt: JA 6701

Můžete si ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova

Melbourne - City

Telefon MF 3256

Optical Service

Přijímáme objed
návky také poštou

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Etaff,
MATRAVELLE, NSW.
Volejte 'večer FJ 7372

ZE DNE NA DEN
3. 9. Zemětřesení v Iránu — Sovětský špion dr. Ro
si vyžádalo přes 10.000 bert- Soblen se v Anglii
obětí na lidských životech. otrávil před deportací do
— V Singapuru se konal Spojených států, odkud
plebiscit, který rozhodl o před časem utekl.
připojení k nové fede 9. 9. De Gaulleovi se do
raci.
stalo v Mnichově nadšené
— V Alžírsku došlo ke ho přijetí.
srážkám mezi oddíly kon 10. 9. V Londýně byla za
trolovanými
politickým hájena konference minis
byrem a odbojnou vojen terských předsedů členů
skou skupinou.
Britského společenství ná
— Kuba a Sovětský svaz rodů.
podepsaly smlouyu o vo — Čínští komunisté se
jenské pomoci.
střelili letadlo typu U2,
— V Djakartě způsobil in- které bylo na výzvědné
donéský dav značné škody misi pro národní Čínu.
na indickém vyslanectví 11. 9. V Moskvě byla uspo
při demonstraci proti in řádána tisková konference
dickému
vicepresidentu pro zahraniční dopisova
organisace tzv. Asijských tele, při které sovětská
her Sondhimu, který ne vláda prohlásila, že jaký
souhlasil s tím, že zástup- koliv útok na Castrovu
cům národní Číny a Izrae Kubu by znamenal svě
le nebyl dovolen přístup tovou válku.
na hry.
12.9. Ghanské Národní
5. 9. V Alžírsku bylo po- shromáždění odhlasovalo
depsáno příměří mezi
nový politický systém
představitelem vládnoucí jedné strany.
ho politického byra Ben
Bellou a vůdcem vojen
ského povstání Willaya 4.
Děkujeme
— De Gaulle se sešel s
za včasné vyrovnání
německým kancléřem Apředplatného.
denauerem.

INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R, GPO Melbourne
mají na skladě též knihu “ČESKOSLOVENSKO”
která vyšla ve Washingtoně. Čs. exilové listy přijaly knihu velmi příznivě (viz též recensi v HD
č. 12 - XII. tr.: “Od slabikáře k čítance”). Cena
je £ 2/5/-.
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ČESKOSL0VENSK0
— Jugoslávské prameny
ve Vídni přinesly zprávu
z Prahy, že Antonín No
votný se prý chystá zúčastní se osobně příštího
zasedání Valného shromáždění Spojených náro
dů v New Yorku. Je
ovšem pravděpodobné, že
by se Novotný rozjel do
New Yorku jen v tom
případě, kdyby Spojeným
národům hrozila invaze
komunistických předáků s
Chruščovem v čele.
— Československá vláda
nabídla
prostřednictvím
Červeného kříže výměnu
několika v ČSSR vězněných
západoněmeckých
občanů za bývalého spol
kového poslance A. Frenzela, odsouzeného pro špio
náž ve prospěch ČSSR na
15 leť žaláře.
— Tajemník ústředního
výboru KSČ Vladimír
Koucký mluvil na konfe
renci stranických činitelů
se zástupci vysokých škol.
— Antonín Novotný na
vštívil na inspekční cestě
po Kladensku Koněvovu
huť a promluvil k osa
zenstvu. Na cestě byl do
provázen
tajemníkem
krajského výboru KSČ J.
Němcem, tajemníkem okresního výboru K. Bejčkem a ing. J. Krejčím,
ministrem hutního prů
myslu.
— Antonín Novotný uspo
řádal besedu s absolventy
vysokých vojenských škol.
Ve svém projevu zdůraz
nil, že “naše armáda je lé
pe než kdykoliv předtím
připravena chránit výsled
ky práce a bohatství, jež
naše společnost vytvořila.”
— V Sofii odevzdal své
pověřovací listiny nový
československý velvysla
nec J. Chrpa.
— V rámci světové výsta
vy známek “Praga 1962”
konal se v Praze kongres
Mezinárodní filatelistické
federace.
— Slet delegací: západo
německých hutníků, která
přijela na Ostravsko, za
městnanců
tabákového
průmyslu z Anglie, horní
ků z Francie, japonské vě
decké rady, Komunistic
ké strany Indonézie.
— Francouzský generální
ředitel zdravotnictví dr.
E. Aujaleau přijel do Pra
hy na. návštěvu a byl při
jat čs. ministrem zdravotnictví Josefem Plojharem.
— V procesu proti těm,
kdo zavinili katastrofu na
dole Dukla, při níž přišli
o život 104 horníci, byli
odsouzeni Š. Stařičný na
4 roky a ing. C. Bárfus
na 3 a půl roku žaláře.
— V Praze dožil se šede
sáti let přední divadelní
řežizér František Salzer.
— Antonín Novotný udělil Řád republiky ministru
dopravy Františku Vlasá
kovi.
— Na světový sociologický
kongres ve Washingtonu
odjela čs. delegace vedená
dr. Arnoštem Kolmanem.
Další členové delegace: dr.
A. Sirácký a doc. dr. J.
Srovnal.
— V Brně byl slavnostně
otevřen hotel International, určený pro zahraniční
turisty. Má 600 lůžek.
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— V Římě se konala kon
ference archeologů, jíž se
účastnila čs. delegace ve
dená doc. dr. J. Poulíkem.
— Na pozvání ministra
školství dr. F. Kahudy při
jel na jednu ze svých čet
ných návštěv Českosloven
ska francouzský spisova
tel a člen výboru komu
nistické strany Louis Aragon.
— Československá vláda
povýšila své kanadské vy
slanectví na velvyslanec
tví. Velvyslancem je nyní
dr. J. Tauber.
— Koncem srpna vedlo
Rudé právo štvavou kam
paň proti Velké Británii.
Londýnský Čechoslovák
se domnívá, že šlo o od
vetu za nevlídné přijetí,
jehož se ve Velké Britá
nii dostalo předsedovi čs.
Národního shromáždění Z.
Fierlingerovi. Fierlinger
prý prozradil britským
labouristům, že bývalý čs
sociálně - demokratický
ministr Bohumil Laušman
je naživu, ale je stále
vězněn.
— V Nezvěsticích u Plzně
došlo k dalšímu železnič
nímu neštěstí, při němž
bylo zraněno, podle zpráv
čs. tisku, “více cestují
cích”. K neštěstí došlo “vi
nou nedbalého výpravčího
a dvou signalistů”.
— Dr. Jiří Pinkava byl
jmenován čs. vyslancem
v Maroku, odkud byl od
volán dosavadní vyslanec
dr. Z. Jobánek.
— Z Itálie byl odvolán čs.
vyslanec dr. J. Pudlák a
na jeho místo byl vyslán
ing. J. Bušniak.
— Na Slovensku se letos
v létě léčil sovětský mi
nistr národní obrany mar
šál Rodion Malinovský s
rodinou.

— V Tatrách se konala
škola jaderné fyziky, jíž
se účastnilo “100 mladých
vědců z 28 zemí”, Mezi
přednášejícími byli ame
rický profesor Austern z
Pittsburgu a prof. Elliott
ze Southamptonu.
—Na oslavu osmdesátých
narozenin hudebního skla
datele Jaroslava Křičky
byl v Praze uspořádán
slavnostní koncert.
— Karikaturista a spiso
vatel dr. Adolf Hoffmelster dostal ke svým še
desátinám titul zaslouži
lého umělce.
— V letošní sezóně navští
vilo Československo 1150
krajanů ze Spojených stá
tů, 1.000 z Rakouska, 400
z Francie, další z Belgie,
Západního Německa, Ka
nady a Latinské Ameriky.
—Tajemník Ústřední rady
odborů Václav Koukol do
stal ke svým padesátinám
Řád práce.
— Destalinisace v Praze.
Stalinova ulice na Vinohradech byla přejmeno
vána na Vinohradskou a
a Žukovova v Dejvicích na
Velvarskou.
— V Praze byla podepsána
kulturní dohoda s Indo
nésií. ČSSR pošle do Indonézie učence především
z oboru geologie, vodo
hospodářství a jazykozpytu, a přijme 30 indonéských studentů. Vzájemné
návštěvy umělců, pořádá
ní výstav a půjčování filmů bude rozšířeno.
— W. R. Tolbert, vicepre
sident africké Liberie, na
vštívil Československo.
— Na porady přijel do
Prahy E. Fajeon, ředitel
deníku francouzské komu
nistické strany L’Huma
nitě.
Č/FEC

Potíže komunistické strany s "budovatelskou morálkou”

POLITICKY BEZSTAROSTNÍ
Nakolik zavinilo mizerné zásobování a ještě mizernější distribuce spo
třebního zboží letošní hluboký pokles morálky pracovní i občanské, je otev
řeno debatě. Nemůže být však pochyb o tom, že stížnosti, které komu
nističtí funkcionáři přednášejí na schůzích a větrají ve stranickém tisku,
se letos rekordně rozmnožily. A k obvyklým stížnostem přibyla stížnost
nová, mířená tentokrát do řad soudruhů: politická bezstarostnost.

Tak např. píše S.
Vlček, vedoucí tajemník
KSČ v Ústí nad Labem,
v stranickém měsíčníku
Život strany:
"U některých vedou
cích pracovníků se pro
jevuje jakási politická
bezstarostnost.
Mají
představu, jakoby všechny naše úspěchy byly dá
ny jednoduše "pokro
kem”, všeobecným vývo
jem.
Není všechno pokrok
Tito soudruzi si jednoduše neuvědomují, že
úspěchy, kterých jsme
dosáhli, nepřišly samy od
sebe, že jsou výsledkem
každodenní trpělivé organizátorské práce stra
ny s lidmi, výsledkem
obětavosti všech pracu
jících.”
Je to dost ošemetné
prohlášení. Je tedy ho
spodářský krach pětilet
ky také "výsledkem trpě
livé organizátorské prá
ce strany”?
A není také příznačné, že si tajemník strany
stěžuje na nízký stupeň
stranického uvědomění,
jemuž vlivem okolností

(a dodejme — pod vli
vem smutné zkušenosti)
propadají “vedoucí pracovníci"?
Článek S. Vlčka však
také odhaluje něco z to
ho, jaké svinstvo před
stavují tak zvané kádrovací komise a jejich výrobky — kádrové listy.
Soudruh Vlček píše:
"Mnozí vedoucí pra
covníci též hrubě porušu
jí dělnické zásady výbě
ru, výchovy a rozmísťo
vání kádrů. Nedbají ani
na názory základních
stranických organizací.
Často se snaží různým
způsobem obejít rozhod
nutí stranické organizace,
např. tím, že když na
vrhovaný odborník není
schválen základní organi
zací, přijmou ho jako řa
dového pracovníka a po
čase mu i tak svěří zod
povědnou funkci.

"Vážné nedostatky”
Není též ojedinělým
zjevem, že kádrové ná
vrhy, předkládané odpo
vědnými vedoucími pra
covníky stranických or
ganizací ke schválení,
obsahují nepravdivé úda-

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Dříve |nebo později budete kupovat něco pro svůj dům nebo domácnost.
Vzhledem k často chaotickému inzerování některých firem v denním
australském tisku, chceme Vás tímto upozornit na naši ZCELA ZVLÁŠTNÍ
NABÍDKU ZDEJŠÍ ČESKOSLOVENSKÉ VEŘEJNOSTI.

Ať je to cokoliv

z domácího zařízení, my Vám to dodáme

s největší

slevou

Například:
radia — televisory — pračky — ledničky a chladící
zařízení — kamna všeho druhu — psací a šicí stroje — všechny
druhy elektrických spotřebičů
—
jakýkoli nábytek pro dům, kancelář i
zahradu
—
koberce a linolea
— ložní prádlo
—
záclony
—
žaluzie — vany — osvětlení — kočárky — hračky — foto
aparáty
—
dalekohledy —
strojky na. sekání trávy
—
potřeby k
táboření —
hodinky —
různé nářadí a nástroje atd.
atd.
Vše různých značek a druhů, dle výběru zákazníka.

Ať jste kdekoliv

v Melbourne, zeptejte se na naši cenu, dříve než se roz

hodnete něco koupit. Dotaz Vás nic nestojí.

M. HÁJEK, majitel
PAISLEY

HOME

Telefon: 66 - 6968, večer 57 -6585

FURNISHERS

je a jsou v nich zamlčo
vány vážné nedostatky
jen proto, aby stranické
výbory a organizace daly
souhlas k přijetí.”
Sněť, která rozkládá
soustavu stranické kon
troly všeho života se však
nerozlézá jenom v prů
myslu, kde schopný od
borník stále platí víc než
slepě poslušný soudruh.
Dnešní stav rozkladu
je způsobován i apatií uvnitř aparátu strany a
vládních orgánů:.
Proti národním výborům

"Nedostatečnou . poli
tickou bdělost vedoucích
pracovníků v kádrové
činnosti, za kterou plně
odpovídají, charakterizu
je i nepořádek v kádro
vých evidencích.
Spisy jsou zastaralé,
nedoplňují se nebo chy
bějí vůbec. Při ověřování
situace v některých závo
dech řízených národními
výbory... se zjistilo, že
nejvíc nedostatků v kád
rové práci je na národ
ních výborech. Vedoucí
pracovníci v těchto orgá
nech kádrovou práci vů
bec nekonají . .."
Ze způsobu, jakým
straničtí
teoretikové
"zpracovávají” toto té
ma, je lehko přijít k dvě
ma závěrům, jež patrně
slavnostně vyhlásí pro
sincový sjezd Komunis
tické strany Českosloven
ska.
Budu znovu utužena
kontrola strany nad ob
čanem — prostřednic
tvím
zintenzevněného
špiclování "kádrováků”
— jak na pracovišti tak
v občanském životě.
A bude jistě (i když
třeba jen suchou cestou)
odstraněna "demokratická decentralizace” v čes
koslovenském hospodář
ském životě, jež prý ved
la k rozbujení "lokálpatriotismu”.
vm
Dr. Felicia
BRUNTONOVÁ
MUDr. (Československo)
M. B. B. S. (Melbourne)
ordinuje
222, Barkly St.,
ST. KILDA, Vic.
po 8. hod. večerní
144 Nepean Highway
GARDENVALE
tel. XJ 1872 - XM 2467
Choroby vnitřní,
ženské a dětské
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SUTTONS PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne
Telefon 60 - 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

DO NOVÉHO
ŠKOLNÍHO ROKU
Sentimentální pouto odporu váže mnohého z nás
k začátku září, kdy býval surovými rodiči vyhá
něn do školy, že aby z něho nebyl blbec. Z týchž
sentimentálních důvodů patrně otiskla redakce čes
koslovenského humoristického časopisu Dikobraz
autentické výňatky z prací československého žac
tva v loňském roce. Buďme vděčni. Z celého to
ho humoru to bylo ještě to nejlepší:

Mácha chtěl nahradit Čechům Waltera Scotta
Márinkou.
V rukopise Královédvorském jé zajímavá hi
storická skutečnost, když se pohanský biskup modlí
v hexametru.
Drůbež přichází na trh buď mrtvá nebo zabití.
Leonidas padl do posledního muže.
Spojnice dvou pólů se jmenuje polednice.
Hálek se narodil v Dolinku u Mělníka. Brzy se
zamiloval do dcery a vzal si ji za ženu.
Kramerius vydával “S. K. vlastenecké noviny”.
Mniši zprostopášněli a nakonec zanikli.
Píseň Sv. Václave se zpívala v dobách zlých,
např. když vjížděl biskup do města.
Palackého “Slávy dcera” je psána elegickým
štychem.
Rakúsko se skládá z Horních Rakús, Dolních Rakús a ze Syrakús.
Prusko vypuklo Francii válku.
Napoleon využil některých chyb francouzské
revoluce a dal se prohlásit za císaře německého.
Mnoho se stane ve světě, a nejvíce mezi lidmi.
Dědeček dýmaje z fajfčičky, přikusoval k tomu
bezzubými ústy chléb.
První pražský biskup byl Jan Třiadvacátý.
Pravý křesťan lituje jen sebe samého.
Hus byl navržen za kacíře.
Když pes okusuje trávu, pršívá. Proto není dob
ře bráti psy na louky o žních.
Modrý Nil se tak jmenuje, protože není modrý.
To se jen tak zdá.
Ačkoliv se Jan Lucemburský pouštěl vždycky
do boje, přece vždy vyhrával.
Položky splatné po uzávěrce se přepíší na opač
nou stranu tím, že se prostě vyškrtnou.
Když křižáci slyšeli u Domažlic, jak husité zpí
vají “Zachovej nám Hospodine”, zděšeně prchli.
Mezi italskými sýry vyniká gondola.
Slon je užitečné hospodářské zvíře, protože je
velký a snadno se prodírá podrostem.
Ve filosofii vynikl Sokrates a jeho žáci Saxofon
a Platon.
Čeští bratři udělali z tečky háček.
V jižní Evropě se již rodí teplejší ovoce.
Ještěři jsou tři: slepýš, chameleon a candát.
Babička se přestěhovala na Staré bělidlo se sta
rým kolovrátkem, jehož vrčení ji doprovázelo.
Na podzim umlká zpěv ptactva a místo něho
nás obveseluje už jen cvrlikání vrabců a fičení vět
ru po strništi.
Rodiče se skládají z otce a matky.
Žito se může stát člověku nebezpečným, pro
tože se z něho pálí kořalka.
V XVIII. století byla v Čechách zřízena katolic
ká restaurace.
Lavice vznikla, abysme seděli.
Výměnkář je, když dědeček nemá babičku a ba
bička dědečka.
Dikobraz, Praha
ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A !

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
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Post mortem
hospodářského krachu

Pětiletka, která trvala osmnáct měsíců

Současně s růstem výrobních sil rostla životní úroveň zvyšováním zaměstnanosti a výdělků
a též rozšiřováním zejména té části společenské spotřeby, která se poskytuje bezplatně. Zavedení
sociálního zabezpečení družstevních rolníků znovu dokázalo, že socialistické Československo stojí
v péči o člověka v čele světového pokroku.
Trvající nedostatky v řídící činnosti byly spolu s vnějšími a objektivními vlivy příčinou toho,
že v řadě odvětví nebyly zcela splněny plánované výrobní úkoly, nebyly splněny ani úkoly ve
zvyšování růstu produktivity práce a snižovaní vlastních nákladů, což se nepříznivě odráží v úsilí o
vyšší efektivnost národního hospodářství.
Nedodržování sortimentní skladby výroby v hutích a strojírenství, neplnění úkolů dopravou
byly jednou z hlavních obtíží v plnění plánovaných úkolů v ostatních průmyslových odvětvích a
zejména v invetiční výstavbě. Zaostávání zemědělské výroby bylo příčinou některých nedostat
ků v krytí rostoucí poptávky obyvatelstva ....
Ze zprávy Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky za 1. pololetí roku 1962.
Tato zpráva byla uve procenta, ministerstva vý- myslu a ministerstvo stroCharakteristické je při
řejněna koncem července stavby (výroba staveb jírenství patřily v plnění tom ovšem vysvětlení
a nic v ní nenasvědčova ních hmot) na 99.3%, plánu průmyslové výrobv "splnění plánu výstavby”
lo, že znamená hřebík ministerstva potravinář k nejhůře plnícím resor loni. Byl splněn tak, že
průmyslu
na tům.
do rakve třetí českoslo ského
"koncem roku 1961 byl
venské pětiletky.
98.4%.
Za hlavní potíže ozna odevzdán do užívání vět
A poloroční zpráva ne čilo ve svém komentáři ší počet bytů se značný
Vždyť před necelým
měsícem oznámila strana méně dodává: "Podniky ke zprávě statistického ú- mi kolaudačními závada
a vláda, že sice potíže ostatních ministerstev a řadu Rudé právo (28. 7. mi a nedostatky, které
jsou, ale že budou pouze podniky řízené národní 1962) "materálové po se odstraňovaly v prvých
provedeny menší úpravy mi výbory, jakož i pod tíže, neplnění subdodá měsících letošního roku”!
v krajských a oblastních niky družstevního prů vek, nedostatečnou kapa
Poloroční zpráva sta
myslu, plán překročily, citu, opožděné náběhy tistického úřadu také
plánech.
ovšem jen nepatrně”. Ve nových výrob a organi- kreslí obraz zhroucení v
Čísla blízko stovky
srovnání s prvním polo zační nedostatky.”
dopravě. Největší scho
Nic z číslic, předlože
letím roku 1961 se všude
dek byl u železnic (93.7
ných Ústředním úřadem ukazuje statistické zvýše
Pokud jde o investice
procenta), říční doprava
státní kontroly a statis ní výroby.
do národního hospodář
splnila plán na 94.6% a
tiky, nenasvědčovalo to
ství, přesáhly percentuelautobusy byly prý na tom
Čísla
na
pohled
mu, že je československé
ně o .2.3% investice v
nejlépe (96%).
Potíž je v tom, že ta 1. pololetí roku 1961.
hospodářství na pokraji
Železnice nepřepravily
zhroucení. Jisté potíže, to čísla lahodí oku potud,
Čísla hrozivá
asi
7 miliónů tun pláno
ano. Místní nedostatky, pokud o nic nejde. Tak
Ale i to bylo, podle vaného zboží. V osobní
zajisté. Ale jak to, že je např. výroba oceli byla
dopravě jsou poměry
třeba odvolat celou pěti splněna na 98.2% a vál přiznání stranických
katastrofální.
letku, když statistická covaného materiálu na národohospodářů, tragic zřejmě
Zpráva
neuvádí
ani pro
97.5%.
Ale
i
tato
impo

ky
málo.
Ivestiční
výroba
čísla hovoří jen o malých
úchylkách v procentech zantní a konejšivá čísla byla za 1. pololetí roku cento plnění a praví, že
"narušovala
dodávky 1962 provedena jen na (Pokračování na str. 6.)
plánu?
Vždyť poloroční zprá hutního materiálu národ 41.5% plánu. V bytové
POJIŠTĚNÍ
nímu hospodářství jak v výstavbě došlo k situaci,
va výslovně říká, že:
domů, bytů, podniků,
podniky ministerstva množství, tak i v kva která by v každém svo
Wark. Compensation,
bodném státě způsobila
paliv a energetiky splnily litě.”
aut, povinné ručeni
ŽIVOTNÍ,
To se prý projevilo v celostátní skandál. Proti
plán na 99.8%, podniky
minsterstva hutního prů plnění výroby plánované prvnímu pololetí roku úrazové a nemocenské
odborně provede
myslu a rudných dolů na ho sortimentu u strojí 1961 poklesla "výstav
R. C. KUGLER
renských
ministerstev.
nost” o 3.000 bytových
97.6%, ministerstva těž
(Melb.) XL 2421
kého strojírenství na 98.3 Ministerstvo těžkého prů jednotek.

Dvě ne zcela budovatelské
TŘI NEDĚLE ZA KRAMLI
Eduard Littman
Plaváček konzumoval salám. Chleba házel oknem
ptáčkům. Nevraživě hleděl na láhev Mirelky a tem
ně hučel: “Kdyby to aspoň podepřeli malým rumem!”
Latejz pokyvoval hlavou. Ležel na ponku a vyřaze
ným bajonetem si krájel špekáčky. Napichoval ko
lečka na špičku a bravurně je vkládal do úst. Byla
to pozoruhodná dvojice dohola osekaných hlav a až
vědecky zahloubaných tváří. Idylu přeťal mistr Šlehounek. “Tak do toho, kosmonauti!”, houkl na Latejze a Plaváčka. “Nebo mi vydřete díru do ponku!”
Latejz nadzdvihl tělo, protáhl koutky. "Pošli mu
avízo, ať si trhne . . .” Plaváček mávl rukou a suše
poznamenal: “Toho zvlčilýho budovatele bych rád
viděl detonovat!” Pak se naklonil k Latejzovi a za
šeptal: “Hele, amádo, kdy rozehrajeme tu šarádu?
Valí se horká atmosféra a my tvrdnem v dilně, ja
ko kdybysme měli pětiletku sami na krku. Nech to
masám! Loni toudle dobou jsme už dávno válcovali
trávu s rukou na kšandě!”
Latejz přikývl. Bajonetem se podrbal na čele a
prohodil: “Tak já se spustím, šampóne. Dneska si
namočím palec do mašiny a ty si zejtra proženeš
ruku kramlí. V pondělí se srazíme na Čukotce!” Mistr
Šlehounek ztrácel trpělivost. Švihl kladivem do kovadliny a zahřímal: “Tak bude to, mlíčňáci! Nebo

se mám plazit pro vás na kolenou?” Latejz zlikvi
doval posledního špekouna, zapíchl bajonet do pon
ku a smířlivě poznamenal: “Momento, ujče, již se
valíme do pracovního procesu. Já tady s Plavajzem
zajišťuju politiku pro ČSM.”
Mezitím Plaváček ztratil barvu. “Co to na mě
hraješ?”, vyhrkl. “Od kremle bude díra jak od buldozéru. Nestačil by šindelák jako posledně?” Latejz
se opovržlivě klepl do čela. “Neblbni, neblbni”, vy
kládal rozšafně, “šindelák je na tejden. Tři neděle
vyrazíš jen kramlí. Copak se musíš na tu díru kou
kat? Anebo řekni starýmu, ať ti na kramli uhodl
palicí.” Pak se otočil k mistrovi a povídá: “Pane Šle
hounek, vy jste prohnanej v tiskovinách, nemáte
doma ňákou materii na školení? My tady s Plavajzem
pronikáme do koloniální otázky”. Šlehounek odvrátil
tvář. “Podíváme se, podíváme”, mručel, “tak se od
poutejte, pracanti!”
Plaváček se naposledy obrátil k Latejzovi a zaprosil: “Nemoh bych si vrazit ruku pod autogen?”
— “Pánové, to nemůže bejt potomek nikoho chytrýho”, s odporem prohlásil Latejz. “Pod hořák si
nedá ruku ani primitiv, natož kvalifikovaná síla.
To se ti daj panenky na pochod bolestí. Neblbni, ne
blbni, a šlápni do toho kramlí. Vyzkoušená techni
ka!” Rozešli se. Latejz se postavil k mašině. Plaváček
chytil kladivo a čekal. Najednou se ozval bolestný
výkřik.
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14. září 1937 zemřel Tomáš Garrigue Masaryk

Myšlenky TGM po 25 letech
Masarykův hrdina jest hrdinou přesvědčení, bojovníkem za poznanou
pravdu, člověkem přemýšlejícím, bojujícím proti falešným předsudkům,
proti povrchnosti v životě. Při tom ovšem zůstane starým hrdinou nebojác
ným, rytířem čestným, vojákem přísným: v boji duchů jako ve fysickém
boji smí se využíval všěch čestných prostředků. Duchové a vojíni mužní a
zdatní vždycky vyznamenávají se rytířskostí — bojují mužně, odkrytě, čest
ně. Jen duchové menší a vojíni slabší snadno berou útočiště k podskoku
a k prostředkům nečestným. Bojování za práva a za uznání hrdiny sta
tečného, čestného, přímého jest velkou částí Masarykova bojování. Vzpo
meňte si na jeho činy a slova: vždyť vlastně pořád a pořád nám stavěl na
oči jen duchovního rytíře, který nic tak nenávidí jako zbabělost, úskočnost,
vzdychání... Masaryk ukazuje, jak opravdový hrdina je hrdinou sám v
sobě, nikoli skrze uznání jiných. Největší hrdinství záleží v tom, zříci se
slávy: žena v domácnosti, jež vychovává děti, dělník, učitel, každý tichý
pracovník, konající svou povinnost, jest pravým hrdinou, hrdinou před
svým svědomím.
Emanuel Rádl

Socialism, v ten mohu
věřit. Nynější kapitalis
tický společenský řád a
každá
jednostrannost
musí dříve nebo později
končit. Mohu si docela
dobře představit socialis
tický stát se socialistickým hospodářstvím, ale
při tom musí být pečlivě
dbáno
individuálních
vlastností jednotlivců a
národů.
Z presidentského poselství
*
*

s mučedníky! Pracovat,
to znamená odpírat zlé
mu a důsledně. Všude,
vždy a zejména zlému v
jeho zárodku. To nezna
mená být radikální, ale
vytrvalý. Nemít strach,
řekl bych. Ze strachu se
lidé dopouštějí násilí, ze
strachu lhou. Tyran a
Vím, dnes se zásady
lhář má strach, a otro
kem je i ten, kdo Zná demokracie často dovo
zují z materialismu. Masilňuje.
terialism
je sice vědecky
Ideály humanitní
*
*
*překonán — jen se po
dívat do moderních věd,
Byli jsme a dosud jsme co říkají o té materii —
politicky málo vzdělaní, — ale trvá přeceňování
nepoměrný náš politický hmotných podmínek žitemperament
postrádá vota. Vím, byl a je útlak
pevného vzdělání. Po hmotný, ale ten je částí
staletí jsme byli ovládáni útlaku mravního.
cizí vládou. A teď neHovory s TGM
umíme ani řádně pano
vat ani řádně poslouchat.
Česká otázka
Já pro svoji osobu na
*
*
*
prosto nemohu komunis
I v politice jde o rov mu duševně přijmout,
nováhu rozumu a citu. I protože komunism umrt
když jde o sebe vzruše vuje každou individuali
nější politickou situaci, tu, a já stojím výslovně
musíme pozorovat a na stanovisku individuál
kombinovat, co a jak, s ního lidského vývoje ve
čím musíme počítat, to všech oborech. Komu
musí být přesné jako ma nistu mění lidstvo v ka
Z interviewu
thematika, cit nesmí mý- sárna.

“Je to hotový”, zamumlal Plaváček a odložil ná
řadí. “Mě to teprve čeká. Jen aby mu to vzalo dost
kůže...” a pomalu se šoural k Latejzovi. Držel si
ruku a skákal na jedné noze. Plaváček ho vzal okolo
ramen a táhl ho do ordinace. Teprve když Latejza
odvezla sanitka, přitočil se k lékaři a zvědavě se
otázal: “To budou tři neděle, co? Já jen tak, kvůli
plánu. . .” Lékař se na něho vážně podíval: “Nej
míň čtyři, hochu. A v nemocnici!” Plaváček se vy
tratil. Třásla se mu brada. Neodvážil se hloubat o
tom, kolik by mu to mohlo vynést třeba za kramli.

zrovna jemu. Vystrčil hlavu na chodbu a povolal
zřízence, aby přinesl kladívko se skobami, jelikož
police byla míněna jako visací kus inventáře. “To
je rozum, polici”, brumlal si znechuceně. “Radši ji
hned pověsit, ať se člověk nerozčiluje.” Zřízenec při
nesl objednané věci. Nikdo v místnosti nepromluvil
ani slovo, jelikož byli všichni zvědavi, co se bude
dít dále. Cvilinger si ohleduplným pohybem vytáhl
kalhoty, aby si nevytlačil puky, a sklesl do podřepu.
Bylo patrno, že jeho veškeré pohyby ovlivňuje zášť
ke kusu nábytku, jehož zavěšení se podjal. Bez velkého měření zatloukl skoby do dřevěné přepážky, která zčásti nahrazovala stěnu. Snaha zavěsit polici by
la však bezvýsledná, bránila v tom lišta na dřevěné
přepážce.
“Aha”, usoudil Cvilinger. “Vadí tam tady ty růžky
a tyčka v přepážce”. Dvojím klepnutím kladívka
urazil příslušné kousky police, jež ulétly jako nic, a
na jejich místě zasvítilo bílé dřevo. “To se hravě
zalakuje”, poznamenal Cvilinger a zápolil s tyčkou,
která byla mnohem vzdornější. Dala si říci, až když
ji přerazil vpůli. “Ty tomu, panečku, dáváš kapky”,
děl Fuksa. “To já jsem se vším hotov jedná dvě”,
zvolal sebevědomě Cvilinger a několika poklepy kla
dívka naštípl boční stěnu.
Jiný referent, Kruliš, hleděl strnule do okna a čím
dále více rudl. Pak se však obrátil do místnosti a
řekl: “Jen kdyby to bylo tvoje — to bys s ní dělal
jinak!” — “Koni”, děl opovržlivě Cvilinger. “To
bych rovnou ten aušus vzal a hodil do kamen.” Nyní

*

*

OSUD KRÁSNÉ POLICE
Milan Šedý
Právě když referent Cvilinger pobýval mimo bu
dovu, přišla do kanceláře jeho žena a vlekla zbrusu
novou polici. “Řekněte, prosím vás, manželovi”, pra
vila, “ať ji večer nějak dopraví domů. Já jsem to
sotva dotáhla z krámu sem!” Cvilinger hned po ná
vratu zočil polici, která trůnila na jeho psacím sto
le, a tázal se, co to je. “A to nám sem dal podnik
do kanceláře, každou chvilku dostaneme něco nového”, pravil referent Fuksa. Měla to být narážka,
že nemá ještě ani nový stůl, neboť stolní desku mu
Cvilinger rozštípl, když na ni skočil z okna, a koš
zapálil odhozeným nedopalkem.
Avšak Cvilinger pojal Fuksova slova s veškerou
vážností. Hrozně ho zlobilo, že ten krám dali na stůl

Vladimíra Holana

lit v pozorování a od
hadování. Prostředky má
stanovit rozum, ale podle
svého cíle můžeme situaci
změnit, vložit do ní něco
nového, něco svého. To
je tvoření, to je ta ži
votní poesie.
Hovory s TGM
*
*
*

V theorii Marxově ne víme. Ale vyjeté koleje,
ní místa pro cit. Marx to není ještě tradice. Travytheoretisoval z člověka dice je společné dílo ge
cit, a tím vrhl přes pa nerací, společná a samo
lubu jako marnou ideo zřejmá kázeň. U nás se
logii ethiku, s ní umění, často začíná od začátku,
skoro také filosofii, a místo aby se navázalo na
vůbec všechny činnosti dílo předchůdce. Proto je
lidské - jen hospodář u nás tolik programů a
ství našlo u něho milost. tolik ovčinců.
Hovory s TGM
Naturalistický hegelovec
věřící v objektivní pro
Kdo se podívá pozor
tivy upadá pro samoů něji na náš život veřej
logiku — teorii v paro- ný, neuvidí pouze to sla
xysm praxe: Pravda je bošské žebráctví, ale pot
moc.
ká se se zvláštním typem
Otázka sociální, 1898 intrikánů. Intrikánství to
*
*
*to otravuje však všecek
Praktický primitivism náš pospolitý život —
spokojuje se s politikou — protože nedovedou
a la minute, s politikou být lvové stávají se liš
pro den. Taková politika kami, protože nedovedou
je bez výhledu do bu být hodinové, stávají se
Česká otázka
doucnosti a do minulosti. lokaji.
*
*
*
Málo jednotného, málo
velikého — parlamentní
Nemějme záliby v mu
a administrativní příštip- čednictví. Nemějme záli
kářství.. Otázka sociální by ve smrti. Je to divná
*
*
*věc: lidé chtějí žít a ne
Na mladých lidech si dovedou se odtrhnout od
tak nejvíce uvědomuju smrti. Chceme-li tedy ži
ten náš nedostatek tradi vot, nechtějme mučedce: Což o to, u nás se nictví. Jestliže se dosud
jezdí ve vyježděných ko volalo: pryč s mučiteli!
lejích až až, víc než sami musíme také říci: pryč

*

Z nových veršů
ZASTÁVKA

KURÝRA

Kdyby byl sníh, zůstala by po mně stopa
zde, kde se na chvíli opírám
o zeď pazderny. . .
Ale je teple a zelenavě,
i ženy jsou nalíčeny malachitem,
žito už zamlečuje, oblaka těžknou
a rybník se zrcadlí jako morfium
pod kůží...
Papyrus z Oxyrhynchu je vlastně
příliš mladý
ve srovnání s tím, co nesu já ...
Bude zase válka?

Jak tiše pije kůň!
PUKÁNÍ

*

LEDU

Je dávno po hostině a návštěva
teprve přichází.
Nevědouc si rady s tvým úlekem,
kterému venku za okny
sotva pomáhá řev pukajícího ledu,
ráda by se vcítila do určitější podoby.
Ale zatímco dělá ústupky duchům,
jde ti neúprosně vstříc —
a ty pojednou a jaksi svěřené
začínáš chápat,
že nesmíš milovat, abys byl milován,
že nesmíš milovat a být milován,
že nesmíš milovat, protože miluješ,
ale že musíš milovat nemilujícího ...
HRST

Na mechu, kde jen zeleň vane,
spí hoch, tak jak ho červen svlék.
Má kolem sebe rozsypané
broky borůvek.
Veverka nad ním ořezává
za tužkou tužku borovic.
Vždyť ruka větru - vlavě plavá
chce črtat v blankyt skicu skic.
A černozlaté víly blednou,
když pot mu sají, sladký tak:
vosy, jež přilepí se jednou
na jeho rakve čerstvý lak.

vylezla poněkud do strany pravá bočnice poličky,
takže nábytek vyhlížel, jako kdyby se nadýmal. Cvi
linger pěkně pádně udeřil pěstí do police z obou
stran, vzal do ruky kladivo a zahrozil jí, jako aby už
byla hodná.
Písařka Koláčková nevydržela s nervy. Zvolala:
“Páni inžinýři!” a začala se smát, což strhlo i Fuksu.
Také Kruliš povstal, aby se mohl lépe plácat do ko
len. Cvilinger se rovněž neudržel smíchy, protože
pokládal všeobecné veselí za hold vtipnosti. svého
počínání. Vykřikl: “Je to jak filmová groteska” a
rozjařen všeobecným veselím usedl nahoru na po
lici. Chtěl odtud pokynout na znamení, že práce je
hotova. Z police však zůstala jen zadní stěna, jinak
všechno šlo na zem.
Cvilinger vyčkal, až se všichni dosyta vysmáli, na
sadil vážnou tvář a řekl skoro přísně: “Tak legrace
jsme užili dost . . . Ale vážně — ono to půjde spasovat zase dohromady — případně se to přiklepne
hřebíčkem”. Zazvonil telefon a Cvilinger zdvihl
sluchátko. V několika okamžicích zesinal. Žena se
tázala, co říkal jejímu nákupu. Blesklo mu hlavou,
zda by přece jen neměl Fuksu zavraždit. Avšak v
tomto okamžiku nemohl.
Schvátila ho děsná, ochromující lítost, když ho
žena nabádala, aby polici vezl opatrně a dokonce ji
snad neodřel. Jasnilo se mu v plné míře, jaký to
byl vlastně překrásný kus nábytku, který už v žád
ném případě nepůjde opravit, aby byl aspoň trochu
co k čemu.
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MUŽ NA MĚSÍCI
Peter
(Pokračování)
Ohromená Veronika se cítila hrozně vinna, že se
před okamžikem zmiňovala o takových maličkostech
jako jsou účty a balení, když se její skromný před
městský pokoj zaplnil slavnými osobnostmi, které
do něj dříve nahlížely jen z plátna televize. “Asi
se divíte, proč jsem tady”, zamumlal ministerský
předseda. John znovu zatoužil říci ne, ale otázka
ministerského předsedy byla čistě řečnická a on po
kračoval slavnostním a odměřeným tónem: “Když
mne dnes sir Humphrey informoval o úspěchu va
šeho pokusu, svolal jsem okamžitě schůzi vlády, kte
rá skončila před půl hodinou. Je nepochybné, že váš.
pokus je nejslavnějším a bez debaty nejrozhodněj
ším mezníkem v historii vědy — ba co dím, v histo
rii lidstva. Buďte ujištěn, že cokoli může pouhá vlá
da pro vás udělat, že bude vykonáno.” — “Bez Billa
by to . nebylo možné -”, řekl John. “Ano, ano, vy
oba, vy oba”, pokračoval ministerský předseda se
známkou netrpělivosti. Byl zvyklý být přerušován
poslanci, ale přerušování amatérem považoval za impertinenci.
“Musí vám být zřejmé”, pokračoval, “že to, co
jste objevil, ovlivní politiku různých národů, našeho
národa zvláště. Vždyť Rusové mohou každou minu
tu vyslat na měsíc psa. Říká se, že Američané se
připravují vystřelit na měsíc myš. A my, bez všeho
řečnění a fanfár, pominuli jsme všechna tato mezistadia a jsme hotovi vyslat na měsíc člověka. Snad
si ani neuvědomujete, co to znamená.”
John se usmál a skromně řekl: “Měl jsem velké
štěstí, že jsem stál v čele kolektivu, jenž možná
spíš náhodou než prací toho docílil. Samozřejmě se
hrozně těším na cestu do Washingtonu, kde budu
moci všechno povědět všem americkým přátelům”.
John se trochu sám na sebe hněval, že mu byl vnu
cen ten protivný formální tón, ale když člověk mluví
s ministerským předsedou, pak nemluví, ale pronáší
řeči.
Backworth se na Johna zadíval a usmál se. “Mohl
byste přijít ke mně na večeři na 10 Downing Street”,
pravil. — “To nepůjde, to budu už ve Washingtonu”.
— “Ale kdepak”. — “Cože?” Ministerský předseda
pokynul siru Humphreyovi, který si pročistil hrdlo

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Do Rakouska uprchl čs.
voják v plné zbroji J.
Rachfalík.
— Slovenský řád “Těšitelia Božského Srdca” v
Sami, Ont., v Kanadě staví “Malý seminář P. Ma
rie Sedembolestnej”.
— V Chicagu se konal
“Slovenský den”, jehož
výtěžek je věnován na
fond pro postavení sloven
ského domova pro pře
stárlé.
— Starosta čs. obce so
kolské v zahraničí dr. A.
Hřebík dokončuje knihu
“Století sokolstva — Jubilejní oslavy 1962”.
— Na výroční schůzi oblastního výboru Čs. národní rady americké v
New Yorku byli zvoleni:
předsedou A. Valušek,
místopř. M. Václavková,
rev. J. Šefl a D. Višňovský, jednatelem V. Bušek,
poklad. J. Redecha, revsory Tkaný a Mařas.
— Rafael Kubelík řídil v
Lucernu při tamním fes
tivalu kurs dirigování.
— V paláci “Olympia” v
Londýně byla zahájena 10.
září Mezinárodní informační a propagační výsta
va ADEX. Je na ní též
stánek Mezinárodní fede
race svobodných novinářů.
Čs. část připravil redaktor
Čechoslováka J. Josten.
— Krátce po úmrtí man
želky Ludmily zemřel v
pařížské nemocnici ve věku 69 let Alois Brzický,
předseda Sdružení čs. do
brovolníků z obou světových válek, rytíř řádu
Čestné legie, nositel fran
couzské válečné medaile a

válečného kříže 1914 — 1918. Pohřeb se konal z
kostela Sainť Pierre de
Chaillot na hřbitov v Ivry.
— V Oetzu v Tyrolsku, ne
daleko místa, na němž tra
gicky zahynul dr. M. Tyrš,
odhalila Americká obec
sokolská pamětní desku.
— V Sables - ďOlonne vy
stavuje své obrazy Josef
Očadlik, čs. malíř usedlý
ve Francii.
— Michal Šumichrast byl
promován na doktora fi
losofie na universitě státu
Ohio.
— V Paříži zemřel ve vě
ku 58 roků čs. sochař J.
Vlach, ve Folkestone v
Británii 56letý Karel Zby
tek, bývalý příslušník čs.
zahraniční armády a v
Londýně odborný lékař
dr. Haber.
— Město New York posta
ví v brzké době novou
čtvrť činžovních domů,
kterou
pojmenuje
na
návrh Slovenského Sokola
“Masaryk Towers”. Sprá
vou těchto “Masarykových
domů” bude pověřena
zvláštní korporace, v je
jíž čele bude starosta Slo
venského Sokola v USA
Andrej Valušek.
— Příští valný sjezd Spo
lečnosti pro vědy a umě
ní se má konat v září 1963
v Montrealu. Vědecký
sjezd s přednáškovým se
minářem pak má být uspo
řádán v září 1964 v New
Yorku.
— Washingtonská skupina
Společnosti pro vědy a
umění zvolila předsedou
dr. M. Kybala, místopřed
sedou dr. J. Drábka ml.,

Post mortem krachu

Ustimov

a promluvil. “Na schůzi vlády bylo rozhodnuto - a
já sám jsem byl schůzi přítomen - že do Washing
tonu pojede místo vás Gwatkin - Pollock. My vás
potřebujeme tady.” — “Ale Gwatkin - Pollock nemá
ani páru o meziplanetárních letech!” vykřikl John.
“Pak alespoň nic neprozradí”, řekl ministerský před
seda přívětivě. “Ale to je svinstvo! Já chci jet!”
vykřikl John a uchýlil se ke konvenční obraně kaž
dého zmateného demokrata. “Žijeme ve svobodné
zemi!” — “Správně”, prohlásil ministerský předseda
slavnostně, “a musíme ji udržet svobodnou.” Jeho
prohlášení mnoho neznamenalo, ale každý politik ví,
že je daleko důležitější řečnit než mluvit rozumně.
Ministerský předseda se usmál, aby zmírnil napětí
v pokoji. “Myslíte si doopravdy, že jsme klesli tak
hluboko, abychom chtěli omezovat vaši osobní svo
bodu?” John se cítil jako dětina. “Když já se těšil
na Washington”, řekl. — “Vy vědci měříte všechno
v takových perspektivách, že my prosťáčkové vám
musíme otvírat oči na svět. Samozřejmě že jste za
pálen nadšením z úspěchu. Samozřejmě si přejete
ohlásit svůj úspěch vašim kolegům. To je jen lidské.
Jenomže vaši kolegové jsou vám sice velmi duševně
blízcí, ale mají také platné pasy a mluví různými
jazyky a chovají své vlastní předsudky. Nemůže být
čisté přátelství mezi vámi a, dejme tomu, sovětským
učencem, protože oba máte odlišné povinnosti, ať
už je váš osobní vztah nad šálkem kávy sebesrdečnější. Vy teď skrýváte ohromné a nebezpečné ta
jemství. Máte však zkušenosti, jak je udržet, víte vů
bec, jak na to bez naší pomoci? Leží na vás nelidská
zodpovědnost, ať jste jak chcete loajální. To jsou
otázky, k nimž musíme nalézt odpovědi v příštích
týdnech.”
“A jak to chcete udělat?”, zeptal se John, příliš
překvapen, než aby se mohl zlobit. “Zaměstnáme vás”,
prohlásil ministerský předseda vážně. “Pozítří máme
čtvrtek. Prosím, abyste přišel na večeři, kde bude
sir Godfrey Toplett, náčelník generálního štábu.” —
— “Vždyť my dva nemáme nic společného”, namítl
John. “Před večeří asi ne. Ale po večeři, myslím,
že ano”, prohlásil ministerský předseda chladně.
— “Předpokládám, že mi je dovoleno navštěvovat,
koho chci”, zeptal se John se silně ironickým přízvu
kem. Ministerský předseda ironii ignoroval a řekl:

jednatelkou dr. Z. Pro
cházkovou a pokladníkem
dr. Jansu.
— Nakladatelství Rutgers
University Press, New
Brunswick, N. J. vydalo
knihu prof. dr. F. Dvorníka “Slované v evropské
historii a civilisaci”. Kniha
má 736 stran a zabývá se
historií slovanských náro
dů a kultur až do poloviny
devatenáctého století.
— Dr. Josef Pluhař byl
vyznamenán čestným diplomem za žurnalistickou
propagaci “'Elektricko - nukleární výstavy”, po
řádané v Římě Akademii
věd a umění, Akademií
Tiberina a Legion ďOro.
— Předseda čs. komitétu
papežské komise v Římě
dr. František Planner byl
jmenován konventuálním
kaplanem řádu Maltézských rytířů. Převyšuje
to hodnost monsignorskou.
— Do Rakouska uprchli
dva 25letí čs. občané: Jiří
Skobla a Eduard Řehulka.
Skobla byl při přechodu
drátěnými
překážkami
zraněn.
— V Santiagu de Chile
zemřel 4. července ve vě
ku 82 let dr. Václav Vondrák, tvůrce České družiny a čs. brigády na Rusi
za první světové války.
— List australského mi
nisterstva přistěhovalectví
“The Good Neighbour” pí
še o patentu Čechoslováka
Frant. Maříka ze Sydney
na zámek se 100.000 kom
binacemi. Australská od
bočka americké firmy má
začít hromadnou výrobu
tohoto patentu.
Č/ČS/H/GN

(Pokračování se str. 4 )
se tato doprava snížila
proti 1. pololetí 1961 na
96.8%. Kultura v cestování je nízká. Nebyl za
veden pořádek v hospo
daření osobními vozy.
Práce na čištění a opra
vách nejsou prováděny
včas a v plném rozsahu.
Čísla vážná
Tolik říká statistická
zpráva (o výsledcích v
zemědělství HD refero
val v minulém čísle). Jak
tedy srovnáme statistická
čísla s náhlým výbuchem
upřímnosti hlasu Komu
nistické strany Českoslo
venska. Rudého práva,
které ve svém rozboru
situace přiznalo, že "váž
nost situace je zřejmá z
toho, že neplněním plá
nu se vyznačuje naprostá
většina výrobních hospo
dářských jednotek”.
Vysvětlení je zcela
prosté. Komunistická čís
la zdaleka neodpovídají
skutečnému stavu národ
ního hospodářství, ani se

nesnaží přiblížit se sku
tečnosti. Jsou to čísla, ja
ká si přeje mít Ústřední
výbor strany, čísla, která
musí dokazovat stálý
"vzestup” a "zvyšování
životní úrovně”.
Jak to ve skutečnosti
vypadá, a kde leží oprav
dový zájem strany a vlá
dy, prozrazuje zcela otev
řeně i nadpis kritiky v
Rudém právu, který na
plno hlásá, že "I nadále
je důraz na základních
odvětvích”.

V praxi to znamená
nadále přednost těžkému
průmyslu, a výrobě spo
třebního zboží je i v bu
doucnosti přisouzena úlo
ha druhotná, úloha Po
pelky komunistického
hospodářství.
tp

CHCETE, ABY SE VAŠE
děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE. (Melb.).
5 1 - 7.0 1 2
A. CHROMOVSKÝ

“Částečně”. John pohlédl na Olivera de Vouvenaye,
jenž se slabomyslně usmíval. Bill vstal. Neřekl ani
slova, ale byl zřejmě znechucen. “Když mi promi
nete...”, začal. “Nedělejte si starosti, kdybyste měl
pocit, že jste sledován”, poznamenal ministerský
předseda. “Poněvadž budete”. (Pokračování příště)

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 knížku 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
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HLAS DOMOVA

17. 9. 1962

Dopisy redakci:
TAJNOSTI MELBOURNSKÉHO PODSVĚTÍ
Nepovažuji se za zvláštního experta v tom oboru,
ale přece jsem ochoten provést pana Kadlíka (HD
17 - XII. str. 4 - 5, pr.) nočním Melbournem, o němž
snad nemá nebo nechce mít ani zdání. Je tu mnoho
podniků s dobrou hudbou a dobrým programem,
spousta klubů, v nichž se může s klidem napít nej
lepších alkoholických nápojů. Striptýz veřejný i
“privátní” to taky, — to taky patří k nočnímu životu
velkoměsta. Až pak v ranních hodinách vyjdeme z
posledního podniku naší noční tury, ujišťuji p. Kad
líka, že nespatří bungallowy z vlnitého plechu, ale
obchodní mrakodrapy, moderní obytné domy nebo
přepychové vily. Každý tu může vidět, co chce vi
dět — jako v každém velkoměstě.
M. N.
Pozn. red.: Kadlík má zájem. Přihlaste se plným
jménem.
HD.
20. 8. byl uveřejněn v HD skutečně vtipný fejeton.
Můj milující manžel se směje ještě dnes, když mi
při tradičním čaji připomene “goticky vlněné ple
chové střechy”. Pan Kadlík jistě musel jíst doma
hodně vtipné kaše, jak říkala naše babička o dovo
lené v Pohrabicích: “Děti jezte tuhle kaši, to je po
lenta. Váš dědeček se ji naučil vařit a jíst v Srbsku,
když tam za císaře pána ještě vojákoval”.
L. B., Surry Hills

LETOVISKO “ŠUMAVA”
Locke’s Way, blíže Belgrave South
pořádá v neděli dne 30. září 1962

NÁRODNÍ POUŤ

SPORT V AUSTRÁLII
KOPAN Á V

SYDNEY

PRAHA — BUDAPEŠŤ 2:4 (1:1)
V
posledním
a nejdůležitějším zápase sezóny na
k uctění svátku sv. Václava
razila Praha na vedoucí mužstvo ligy a byla vyřa
Ve 2.30 hod. odp. průvod ke kapličce Pražského
zena z účasti na finálových zápasech nej lepších 4
Jezulátka, kde bude promluva a modlitba za
mužstev a na celoaustralském turnaji.
domov
Zápas, kterému přihlíželo 10.500 diváků včetně pre
Národní kroje vítán y
sidenta FIFy sira Stanleye Rouse, byl velmi dobré
Od 3.30 hod. taneční zábava
úrovně, ačkoliv obě mužstva začala nervosně. Praha
se ujala vedení v 15. minutě brankou Scheinfluga,
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
ale pak skórovali Maďaři čtyřikrát, než se Praha
Pouťové koláče a různá jídla a pití
zmohla na druhou branku 7 minut před koncem za
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
pasu. Autorem byl E. Ninaus, který byl nejlepším
Na farmě již můžete obědvat
hráčem mužstva.
Konečné pořadí v tabulce: Budapešť 30, Hakoah
ČS. KLUB V ADELAIDE
29, APIA 29, Yugal 28, Praha 26, Bankstown 24,
Pan Hellenic 22, South Coast United 22, Auburn 16,
— srdečně zve všechny —sbírka na “Sociální fond Gladesville 14, Canterbury 13, Polonia 11.
(dospělé i děti) na svě pátera Maňáka” pokraču
kqpan Á v melbourne
telné obrazy dvou českých je. Z fondu budou zakou
děvčat z Adelaidy, Evy a peny náhrobní desky zem
SLAVIA — HELLAS 2 : 1 (0:1)
Hany Stehlíkových, z ces- řelým krajanům a podpo
V prvním zápase Dockerty Cupu se Slavií podařilo
ty kolem světa. Budou rováni nemocní v ústa
před 10.000 diváky zdolat ligového mistra tvrdou,
promítány v Čs. národním vech,
domě (51 Goglin St., — pořádá 7. října výlet do houževnatou hrou. Hellas se ujal vedení v 37. mi
Brompton) v sobotu 22. neznáma. Sraz všech ú- nutě. Za Slavii vyrovnal v 10. minutě druhého po
září v 7.30 hod. večer,
častníků v 7.30 hod. ráno ločase Cook z krásné přihrávky Dohertyho a vítěz
MŠE SVATÉ ZA TRPÍCÍ DOMOV BUDOU
nou branku dal v 22. min. Angstenberger z penalty.
v Národním domě,
slouženy v Melbourne v neděli 30. září 1962: od —23. září ve 2.30 hod. odp. — v sobotu 20. října se ko- Hra se zvláště ke konci, kdy se Řekové zoufale snažili
10 hod. v St. Patrick College, od 11.30 hod. v Beth- bude odhalen na hřbitově ná v Národním domě vel vyrovnat, zvrhla a po jedné srážce byl vyloučen
ve Springbank pomník pá- ká taneční zábava. Přijď Doherty a obránce Hellasu. Po zápase zasáhla po
lehem Hospital, 476 Kooyong Rd., Caufield.
Duchovní správa teru F. Maňákovi,
te si pobesedovat s přá licie, když diváci vtrhli na hřiště. Hellas protesto
teli při pěkné české mu val proti výsledku, ale protest byl zamítnut. Doherty
byl diskvalifikován na jeden týden.
zice,
— v neděli 28. října se ko
ná v Národním domě
ODBORNĚ SCELOVÁNÍ LÁTEK
vzpomínka na svátek svo
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
body. Současně tam bude
otevřena malá hala a no
Naše neobvykle nízké ceny jsou možné jen proto, že všechny kožešiny
D. G. Lupínková
vá kuželna.
V. J.
jdou zákazníkům přímo z našich vlastních dílen. Prohlédněte si náš závod.
393 GEORGE ST., SYDNEY
Přesvědčíte se, že ušetříte spoustu
Telefon BX 2318
peněz, koupíte-li u firmy
H l edáme
ŠVADLENY (stroj.)
Poptávka po našich plavJEDNA Z ČESKOSLOVENSKA
kách vzrůstá takovou měVenkovský
děda si prohlíží Prahu. Náhodou
rou, že jsme nuceni zvy
majitel O. Malinovský
šovat počet zaměstnanců. se dostane do prodejny TUZEXU. Rozhlédne
(dříve Praha II.)
Přijmeme zkušené švadle se a hned se diví: láhev whisky 15 korun. Bez
ny (stroj.), jakož i dívky rozmyšlení poručí: "Zabalte mi čtyři lahve a
NEJMODERNĚJŠÍ
16. - 17. leté k zaučení.
Výborné podmínky, prá tady je 60 korun!” — "Ale, dědo, tady musíte,
KOŽEŠNICKÝ ZÁVOD
ce po celý rok. Továrna platit dolary!”, vysvětluje zřízenec. Děda se
V MELBOURNE
je právě vedle nádraží zarazí a pak se diví ještě víc: "A sakra, sakra!
Richmond.
Američani tu ještě nejsou, a už tu mají kantinu!”
Koupíte-li u firmy ARCTIC FURS,
ADA OF CALIFORNIA
získáte skutečně tučný bonus,
protože —
41 Stewart St., Richmond,
(Victoria)
* používáme jen prvotřídní kůže
DALŠÍ SPORT VE ZKRATCE
* přebíráme všechny látky pří
(Pokračování se strany 8)
mo z továrny
— V kalifornském Los Altos byly zlepšeny světové
Pletaře
—
pletařky
* všechny kožešiny zhotovujerekordy na 800 m volný způsob mužů i žen: Australan
řetízkovače (“Overme ve vlastních dílnách
Murray Rose zaplaval trať za. 8:51,5 min. a Ame
lockers”) a střihače
přijmeme k výrobě ričanka Carolyn Houseová za 9:51,6 min.
Prohlédněte si sklad našich
— Odbijenkáři Slavie VŠ Praha vyhráli v Palermu
pleteného zboží
prvotřídních, luxusních kožeši
Hlaste se pouze zapra pohár presidenta Gronchiho, když po velmi pěkném
nových přehozů, bolérek a kožichů
cované síly. — Stálá výkonu zvítězili nad Palermem 3:0, armádním tea
v ceně již od 8 gns.
místa ve zcela moderní mem z Neapole 3:0, nad Spartakem Budapešť 3:0
továrně. — Výborné a nad representačním mužstvem Itálie 3:1.
Prodáme za hotové, na splátky nebo
— V americkém městě Orange ve státě Massachussets
podmínky a mzdy.
na Lay - by. — Specielní objednáv
probíhá VI. mistrovství světa v parašutismu, na kte
Du
Monde
Textile
s
ky na míru vyřizujeme za VELMI
rém si vedou znamenitě čs., representanti. V soutěži
73
85
Langridge
St.,
mírné ceny.
družstev mužů ve skupinovém seskoku z výše 1.000
COLLINGWOOD, VIC. metrů
s výdrží do 10 vteřin získali Čechoslováci ti
Příkazy poštou vyřizujeme C. O. D.
tel. 41 - 4188
tul mistrů světa, když dostali 2.266,779 bodů z 2.400
Nevyhovující zboží možno vrátit
možných. 2. Francie 2.248,692 b., 3. USA, 4. Kanada,
do 24 hodin po obdržení.
5. Bulharsko, 6. Západní Německo, 7. Španělsko, 8. Ru
munsko, 9. Anglie, 10. Polsko. V soutěži družstev žen
PŘEDĚLÁVKY A OPRAVY
Kompletní staré
zvítězily poprvé v historii šampionátů Američanky
Vaše staré kožešiny opravíme, sty
ročníky
před Polkami. Čs. ženy obsadily páté místo. V sou
lově upravíme a přebarvíme v na
Hlasu domova
těži jednotlivců v seskoku na přesnost přistání z
šich dílnách odborně a velmi levně.
výšky 1.000 m získala světové prvenství čs. parašuzašleme kamkoliv
ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA:
tistka Dagmar Kuldová před druhou čs. represenza £1 (2.40$)
tantkou Stančíkovou a Bulharkou Vasilevovou.
Vyčistíme látku na Vašich kožešinách nejnovější americkou plně zaru
čenou metodou ZCELA ZDARMA. — Všem Vašim příkazům věnujeme
— Přední brazilské mužstvo FC Santos se stalo ví
péči, na jakou jste byli zvyklí doma a to za ceny, v nichž nemáme v
tězem Poháru jihoamerických mistrů, když v rozhoDesinfekce
balíčků
Melbourne konkurenci
dujícím utkání na neutrální půdě v Buenos Aires
porazilo obhájce trofeje Penarol Montevideo 3:0,a
PACIFIC
zajistilo si tak účast v závěrečném boji o Světový
FUMIGATING CO.
pohár, ve kterém se střetne s vítězem Poháru evrop
113, Sussex St.,
ských mistrů Benficou Lisabon.
SYDNEY
— Na brněnském okruhu se jel už 12. ročník mezi
BX - 2491
národních motocyklových závodů o Velkou cenu
ČSSR, který za nádherného počasí sledovalo přes
Vystavujeme po
120.000- diváků. V soutěži nejsilnějších strojů do 500
tvrzení, event. i ba
ccm zvítězil. F. Šťastný na stroji značky Jawa, který
líček sami odešleme.
jel průměrnou hodinovou rychlostí 143,78 km.

Uvažujete o koupi kožešiny ?
Arctic Furs

3. 9. 1962
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George Paloczi - Horvath : Neporažení (The Undefeated), Secker & Warburg, Londýn

Intelektuální výchova
Po "Sentimentální výchově’’ a "Evropské výchově” dostává se nám do
ruky "výchova intelektuální” z pera maďarského uprchlíka George Palo
czi - Horvatha, který uprchl po zhroucení maďarského povstání na Západ
a který dnes žije v Anglii. Palocziho případ je typický případ evropského
intelektuála mezi dvěma světovými válkami. Obdařen statky i vzděláním,
pocítil náhle sociální weltschmerz, který ho zavedl až do komunistické
strany a jejího inferna vinných a nevinných. Je kupodivu, kolik místa
naivitě a poblouznění zbývá ještě vzdělanému Evropanovi v duši, když již
objal jak vědy tak umění. Jakoby intelektuálství přinášelo kletbu romantis
mu: vzdělanec se ve jménu vědy stane komunistou a jde za mythem lidu.
Je pak příznačné, že nevěří všemu tomu, co se naučil, že nevěří ani své
vlastní zkušenosti. Slyší-li však "z úst lidu” totéž, na co sám už dávno
přišel, ale čemu se bál uvěřit, jeho myth se rozplyne. Buržoazní levicoví
intelektuálové let dvacátých a třicátých trpěli kolektivně jak nezhojitelným
romantismem tak komplexem méněcennosti.
Palocziho knížka sle
duje tuto intelektuální
výchovu svědomitě a upřímně. Autor měl ostat
ně alespoň v něčem
štěstí. Do komunistické
strany vstoupil až po dru
hé světové válce, takže
jeho soudružská ka
riéra byla velmi krátká.

Paloczi - Horvath byl
zřejmě jedno ze zázrač
ných dětí, které si ucho
vají normálnost jen zásluhou starostlivých rodi
čů. Naučil se šesti ja
zykům, měl zájem jak o
vědy tak umění, stal se
předním evropským no
vinářem, autorem několi
ka románů a za druhé
světové války členem
britské organizace pro
propagandu a ideologic
kou válku. Přes všechna
protivenství se zdál být
dítětem štěstěny.

Poprvé ucítil osudný
weltschmerz, když náho
dou přičichl k životu ma
ďarských zemědělských
podruhů, jejichž posta
vení až do konce druhé
světové války bylo posta
vení nevolníka. Pohnutky
byly vznešené, logika
však nízká.
Weltschmerz se mu ne
vyplatil. Když se vrátil
do Maďarska po válce,
stal se jedním z "nekomunistických” hlasatelů
maďarské Národní fron
ty. Odtamtud vedla ces
ta jen k bolševikům, když
už jako "nestraník” ztra
til pro ostatní kavky při
tažlivost.
Rozpaky z komunismu
vyřešila mu strana sama,
když ho dala zatknout
jako spiklence, který prý
napomáhal Lászlo Rajkovi k velezradě. Palocziho
zatčením také začíná pro

TRPKÉ HUMORESKY
Jaroslav

Putík

SLUŠNÝ ČLOVĚK

Svoji životní dráhu začal u vdovy, která inzero
vala v novinách, že přijme slušného pána na byt
a stravu. Potom už byl vždycky slušný. V tramvaji
pouštěl sedňout starší ženy. Slepcům pomáhal pře
cházet ulice. Odpadky házel do košů. Nešlapal po
trávnících. Pravidelně si čistil obuv a domovnice
ho měla ráda. Dívku, kterou svedl, si vzal za ženu.
Za okupace se choval jako slušný Čech, ale žádné
protiněmecké činnosti se neúčastnil, neboť tu byla
rodina. Po roce 1945 volil stranu, která nebyla ani
příliš napravo ani příliš nalevo. Později nechal po
litiky. Nikdy nikomu nic špatného neudělal a také
se nikdy nikoho nezastal. V práci není ani netečný
ani příliš hrr. Není v nemilosti ani příliš oblíben.
Posudky má dobré. Daří se mu znamenitě. Říká:
slušný člověk může žít v každém režimu.

NEVYLÉČITELNÁ VADA
Měl zvláštní zvyk: neustále pokyvoval hlavou. V
kanceláři se mu pro to smáli, ale na schůzích si ho
oblíbili referenti. Přitahováni kývavými pohyby je
ho hlavy, adresovali mu všechny výzvy a pokyny.
Na jeho kývavou hlavu pršela chvála i hana, patřící
celému kolektivu, u něho hledali podvědomě záchra
nu, když je zradila paměť, anebo když padli do pasti
nastražené záludným tazatelem. Na něm si ověřovali
sugestivnost kladených otázek a správnost svých od
povědí. Jeho kývavá hlava zaručovala pochopení,
povzbuzení a úspěch.
Původně sedával vzadu, aby mohl klidně spát anebo utéci, kdyby měl nějaké neodkladné povin
nosti. Potom ho začali volat dopředu, ptali se Kde
je ten ... nakonec sedával pravidelně v prvních řadách, mohl přijít i pozdě, nechávali mu vždy volné

nás zajímavější část je
ho knihy.
Ne že by měl cokoli
nového říci čtenáři, který
si přečetl Koestlerovu
"Temnotu o polednách”
nebo Weissbergovo "Ně
mé spiknutí”, abychom
jmenovali jen ty nejzná
mější knihy, které líčí po
měry v komunistických
vězeních.
Její zajímavost spočí
vá v tom, že autor kreslí
portréty jak žalářníků tak
svých spoluvězňů. A tak
nám předvádí jak život
Rakosiho, Kadára, Geroea a Petera, ale i mi
niatury Losonczyho, Ignota a jiných, kteří pak
stáli v čele povstání.
I Palocziho vystřízli
vění na pryčně vězení,
uprostřed zástupců děl
nické třídy, kteří mu vy
světlí na příkladech "ze
života”, že "všechno je

švindl”, zní pravdivě a
otevřeně."
"Jednou ráno jsme
měli na chodbě dozorce,
který byl skoro slušný,
takže jsme mohli hlasitě
mluvit. Najednou jsem
se přistihl, že mluvím
jejich (dělnickou - pr.)
řečí a že v jejich termínech napadám sovětský
systém a Dějiny bolše
vické strany zvlášť. Ce
lou celu to strašně za
jímalo.
Pověděl jsem jim o
Leninově zfalšované zá
věti, o systematickém pa
dělání dějin, o tom, jaká
obluda musil být Stalin
v mládí.
Šedivec, který tu ještě
s námi byl, mne přerušil
jenom jednou. Zeptal se,
jak dlouho jsem už tohle
všechno věděl. Automa
ticky jsem mu řekl prav
du: že už dlouho.
A pak jsem přestal
mluvit. Velký bože! Co
znamená slovo "vědět”?
Vždyť jsem docela jasné
tohleto všechno věděl, a
přitom zase nevěděl. Co
to bylo? Šílenství? Idiot
ství?
Ano, samozřejmě jsem
věděl, že je historie pa
dělána. Samozřejmě jsem
věděl o masových čist
kách v Sovětském svazu.
Samozřejmě že mezi ti
síci jiných faktů byly v

místo. Tak to šlo po léta, až se někdo zeptal Kdo je
ten člověk v první řadě? Dostalo se mu odpovědi,
kterou chtěl slyšet: že je to svědomitý, dobrý a roz
vážný pracovník. Vyžádaný kádrový materiál potvr
dil naprostou správnost těchto údajů.
Tím začal životní vzestup dobrého muže, stiženého
kývavostí.. Byl zvolen do komisí a výborů. Ač o to
nijak neusiloval, získával si přízně předsedajících,
referentů a vůbec mluvčích. Všichni se shodovali v
názoru, že je to správný člověk na správném místě.
A potom se to stalo. Zvolili ho předsedou. Jakmile
začal předsedat a mluvit, všichni viděli, že má ne
vyléčitelnou tělesnou vadu,
SLOVA NA TRNUTÍ
Slyšel jsem onehdy dámu, která pravila: Nevěřil
byste, jak je to všechno ošidné. Zatrnul mi zub, a to
mě podnítilo, abych vyzkoušel, jak působí jiná slo
va. Vyšlo mi, že trnu ještě při slovech nepřestajné,
skálopevně, vůčihledně, nuže a ve psí. Objevil jsem
také, že existuje přímá souvislost mezi některými
slovy a žaludeční labilitou. Cítím lehkou nevolnost
při rčení je to opravdu krásné nebo je třeba si bedli
vě všímat. Nesnáším Achillovy paty ani zapálené
postoje.
Duševní skleslost vyvolávají tvrzení nikdy se ne
zalekneme hrozeb nebo vždy s rozvahou a také
půjde o to a jemu na roveň postavené nelze se nedivit.
Zato slůvka čacký, jarý, košatý, střelhbitý a kadlub
jsou neškodní stařečkové, které tělu nejen nepůsobí
škody, ale dokonce trochu hřejí, jako arciť nebo
mlynářovo tisíc láter. Jednou se do té kategorie
také dostane bezpochyby i ošidnost a všecka ostat
ní. Jenomže to už budu starý a bude mě bolet všecko.

PRAVDA O CYNIKOVI
Nekrmil ptáčky, jednou dokonce nakopl důvěři
vého kosa, který chtěl žrát z ruky. Po něžné žebravé
veverce hodil kamenem a tvrdil, že je degenerovaná.
O tlustých dýchavičných psíčcích prohlašoval, že by
se měli do jednoho vystřílet. Zasloužilé stařeně od

MOST
Jiří Kavka

Má řeka dere hebké peří
a od pramene k ústí měří
své lože svatební
Je nedočkavá, prudce dýše
hruď se jí zvedá výš a výše
až čas se zatemní
Čas už je temný. Černá řeka
netrpělivě, marně čeká
Zvoní zvon měsíce
zvoní tak, jako zvoní hrany
když hroby žen jsou otvírány
(v srdci jen tesknice)
Zlatý prach voda smýká po dně
(ach, mrtvé zlato za povodně
— zář utopených soch)
Kdybych šel jednou po tom mostě
mohl bych věřit dětsky prostě?
Nevěřím, že bych moh

mé paměti také fakta o
likvidaci celých národů
v Sovětském svazu. Sa
mozřejmě že jsem to
všechno věděl.
Co jsem byl? Vzděla
ný blbec? Jaký - druh
schizofrenie mne zachvá
til? Jaká obludnost mne.
nakazila? A jakou oblud
ností jsem pomáhal na
kazit svět?
Té noci se mi zdálo,
že plaňky mé pryčny by
ly rozžhaveny. Převalo-

val jsem se a rušil souse
dy ze spaní. Musil jsem
se přemáhat, abych ne
začal povykovat a zuřit.
Chtělo se mi utéci. Utéci
ze světa. Zmocnila se
mne netrpělivost, největší
nepřítel vězně.
Můj dosavadní uspo
řádaný svět se proměnil
v chaos . . . Šedivec za
volal dozorce. Měl jsem
horečku. Bylo mi povo
leno ležet i přes den, a
(Pokračování na str. 6.)

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.
mítal nosit květiny a místo, aby ve shodě s ostatními
se radoval, jak stále pěkně vypadá, říkal nahlas Ta
bába je stále škaredější. Spolupracovníkovi, který
byl povýšen, poklepal na rameno a zašeptal, aby to
všichni slyšeli Tak se ti to přece povedlo, podvod
níku, pošli pro láhev.
Starému, ale vynikajícímu spolupracovníkovi s
mnohými zásluhami neustále doporučoval, aby šel
do penze a nepřekážel. Pozván nedopatřením na
slavnostní oběd, ptal se kolemsedících, kolik si toho
berou domů pro rodinu. Ó vlastním dítěti tvrdil, že
je hloupé a že je patrně po něm. V biografu při
cituplném programu hlasitě zíval. Při slavnostních
projevech vyrušoval a s oblibou vykládal neslušné
anekdoty.
Celé okolí se shodovalo v míněni, že je cynik. Když
se dožil zaokrouhleného výročí, nezbylo než uspo
řádat na jeho oslavu večírek. Předem instruovaný
mluvčí v přípitku zdůraznil, že oslavenec je mezi
spolupracovníky oblíben pro syoji zmužilou nesentimentálnost. Několika lidem napadlo, že je to vlast
ně pravda.
V Ů N Ě

Měl mnoho lásek. Každá mu voněla jinak. Dívka
s modrýma očima, světlými vlasy a tmavým obočím
voněla rezedou. Copatá voněla po karamelových
bonbonech. Po jedné krátké a krásné lásce mu zůsta
la vůně rozetřené máty. Jedna voněla po mléce.
Druhá po lýkovci. Třetí po čerstvém sněhu. Bylo
jich hodně. Jakmile se mu však zdálo, že ucítil
třeba jen slabounký zápach naftalínu, byl konec.
Nezlob se, říkával, nechtěj, abych ti něco vysvět
loval, nemělo by to cenu. Zkraťme to, netrapme se.
Potom potkal dívku, která voněla rezedou, kara
mely, mátou, mlékem, lýkovcem i čerstvým sně
hem. Velice ji miloval. Jednou mu řekla Miláčku,
necítíš, že tu někde páchne naftalín? Cítil rezedu,
karamely, mléko, lýkovec a čerstvý sníh, ale při
svědčil, že ano. Řekla Nečekala jsem, že budeš tak
rozumný.

