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Evropská

debata

Kdo mluví za Evropu ?
Není tomu dávno, co se zrodil koncept sjednocené Evropy. Jeho "otco
vé” věřili, že změněním podmínek a vytvořením určité hospodářské zá
vislosti mezi svobodnými státy západní Evropy bude možno vytvořit jádro
budoucí spojené Evropy.
Nebylo mnoho lidí, kteří věřili, že je něco takového možné. Ale bylo
to možné, jádro jednotné Evropy bylo vytvořeno a dostalo jméno Ev
ropské hospodářské společenství.
Všechno se zdálo být na nejlepší cestě, optimismus stoupal a naděje
rostly.
Bohužel, jak už to v lidském podnikání často bývá, znovu se potvrdi
lo, že jeden člověk v klíčové posici dovede zmařit nejlepší plány a ales
poň na čas zadržet i tzv. "nezadržitelný” pokrok.
Bylo tomu tak i v ev lakonicky : de Gaulle:
Třetí síla
ropském případě. Rych
lík Evropského hospo
dářského společenství se
zastavil a nehýbá se z
místa. Ztratila se stará
jednota cíle, jak jeden
ze strojvůdců snaží se
přehodit výhybku na no
vou kolej.

Co je Evropa?

Ostatní členové "Spo
lečenství” by asi rádi řek
li na první otázku : nad
národní Evropa, a na
druhou prostě : Evropa
né.
V tomto bodě, v cel
kové koncepci příští for
my rodící se Evropy, je
de Gaulle úplně osamo
cen.

Evropská debata mezi
"gaullisty” a zástupci
"atlantické společnosti”
je nejostřejší tam, kde se
dotýká vojenské obrany
západní Evropy.
De Gaulle trvá na ne
závislé a soběstačné ev
ropské obraně, založené
na francouzské "nukleár
ní síle”. Stoupenci "at
lantické
společnosti”,
kteří jsou zatím ve vět
šině, trvají na integrova
né obraně západního svě
ta, v níž americké, ka
nadské a anglické síly

NEVĚRNÝ STRANÍK

Dnešní stav světa je znám jako studená válka.
tvoří jeden celek s mocí
Mluví se v ní o svobodném světě, Železné a Bam
západního
evropského busové oponě, o blocích a protiblocích, o armádních
kontinentu.
diktaturách a diktaturách proletariátu a o mnoha
K významným nefran- jiných politických seskupeních. Chce-li však někdo
celý ten zmatek zjednodušit, řekne, že je studená
couzským
stoupencům
válka soutěží mezi komunistickým a demokratickým
gaullistické koncepce pat způsobem života.
ří bývalý německý ministr
Je ovšem mnoho komunistů, kteří nevědí, co je
národní obrany Strauss, komunismus, a mnoho demokratů, kteří nevědí, co
v čele jeho odpůrců sto je demokracie.
Demokracie, jak už jméno napovídá, má být sys
jí kancléř Erhardt, jeho
tém, v němž si lidé vládnou prostřednictvím svých
ministr zahraničí Schroevolených zástupců.
der a berlínský starosta
V praktickém životě se vytvořily různé varianty
Btandt.
demokracie.

Věc

důvěry

Hodně lidí podezírá,
že jako všechno v gaullistické politice, i tato je
jí část je zaměřena k to
mu, aby udělala z Fran
cie dominující sílu v zá
padní Evropě.
Gen. de Gaulle má
ovšem jiné vysvětleni. V
zásadě je založeno na
americké "nespolehlivos
ti”.
De Gaulle nevěří, že
by Američani byli ochot
ni přivolat nukleární u(Pokračování
na str. 2)

"Co je Evropa, kdo za
Některé jiné části je
ni mluví”, ptal se nedáv
ho
politiky však mají své
no americký ministr za
stoupence i v ostatních
hraničí Rusk.
Odpověď zatím vlast členských státech Evrop
hospodářského
ně nikdo nezná a ve ského
společenství.
všech zemích "malé Ev
ropy” teď probíhá deba
"Přehodnocování” vzniku československé samostatnosti
ta, která má tu odpo
věď nalézt.

PO STOPĚ 28. ŘÍJNA

Generál de Gaulle by
na první Ruskovu otázku odpověděl : hrozen
V Československu se dnes počítá minulost na římské číslice komunistic
šesti samostatných ná kých sjezdů. Letos poprvé po dlouhé době se stala věc dlouho nevídaná.
rodních států, vedené Ticho kolem 28. října bylo přerušeno masivními úvahami o tom, co s daFrancií. A na druhou tem 28. října.
Už před rokem 1948 jen popis oficiálního hle
se snažili komunističtí diska. Ani v nejtemněiší
ideologové přetřít "bur- periodě kultu osobnosti
J.F.K. zavražděn
žoazně - nacionalistický” nepřestali ideologové a
nátěr národního svátku socialističtí kritýgři pouPo uzávěrce tohoto čísla
nálepkou "Dne znárod- kazovat na zhoubný vliv
došla 23. listopadu v ran
nění”.
legendy 28. října na poních hodinách do Austrá
Po roce 1948 se pak krokovost a bdělost pralie děsivá zpráva : presi
dent Spojených států John
28. říjen rychle dostal cujících mas.
Fitzgerald Kennedy se
do
černého
rámečku
První statečnější slova
stal v texaském Dallasu
všedního dne, pokud ne- padla při letošních oslaobětí atentátu. Ze zločinu
bylo výhodné, když při- vách Slovenského národje podezřelý Lee Oswald,
který uprchl před časem
šel na neděli, připome- ního povstání. Slovenský
do Sovětského svazu a te
nout pracujícím radosti novinář se pozastavil nad
prve nedávno se vrátil do
znárodnění další "dobro- tím, proč a jak zmizel
Spojených států.
volnou brigádou”.
28. říjen z českoslovenDailaská tragedie otřás
Když
pak
neomylná
ského kalendáře, ačkoli
la celým svobodným svě
strana skoncovala s kos- to je základní datum v
tem. President Kennedy,
který byl v úřadě necelé
mopolity a v našem ná- dějinách čessoslovenskétři roky, projevil se jako
rodě nikdy nezakořeniv- ho státu (HD 20/XIII.).
neortodoxní a inspirující vůdce, který věděl, co
Slovák O. Janeček se
chce. Málokdy čin jednotlivého muže tak ovliv šími živly, upadl i Den
nil dějiny světa jako atentát na Kennedyho. Je znárodnění v rozpačité přímo zeptal : "Je to jen
ho smrt lze srovnat se zavražděním Abrahama zapomenutí.
projev národního nihilisLincolna a s předčasným skonem F.D. Roosevel
Toto
všechno
je
ovšem
(Pokračování
na str. 2)
ta. Studená válka se jí dostala do zcela neočeká
vaného a nebezpečného stadia - pro obě strany.

Dvě hodiny po skonu presidenta Kennedyho
byl uveden v presidentský úřad vicepresident
Lyndon B.Johnson.
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Nikdy jsem nemoh’ vystát dé Gaullea. On.
je jistě náramně dobrý Francouz. Ale je zbrk
lý jako Cyrano, nerealistický jako don Quijote a reakční, jako kdybyste strčil celý Ku-kluxklan pod jednu kutnu. Je to takový středově
ký křižácký rytíř, s důrazem na ty horší vlast
nosti rytířů. Taky má o sobě trochu moc dobré
mínění. A nevidí dál než na špičku nosu. Což
v jeho případě náhodou je sice o pár centi
metrů dál než u jiných, ale je to pořád málo
pro někoho, kdo chce vést zemi jako je Fran
cie.
Jan Masaryk

by Fr. Váňa,
Richmond E. 1., Vic.
Bussau & Co.,
Nth. Richmond, Vic.

Jednu z nich jsme kdysi poznali doma, kde se vo
lila politická strana, a kde těch politických stran
bylo jako písku v moři. Výběr byl bohatý, pro
každého něco. Sedlák volil agrárníky, dělník dělnic
ké strany, katolík stranu lidovou, střední třídy ná
rodní socialisty nebo národní demokraty, živnostník
živnostníky atd. Byla to taková stavovská demokra
cie, pokrok od stavovského zřízení, a zaplať pán
bůh za ni.
Rozdíl mezi touto demokracií a poválečnou “de
mokracií” v Československu spočíval v tom, že po
válce už to nebyla ani stavovská ani jiná demokra
cie, protože “lidová demokracie” není vůbec žádná
demokracie.
Naše zkušenosti s demokracií doma tedy nebyly
nej šťastnější, a naše srdce zajásala ve chvíli, kdy
jsme hrou osudu přišli do styku s ryzí demokracií
dvou stran v nejlepších britských tradicích.
Nezkušené oko začalo se slastně rekreovat pohle
dem na demokratický systém, v němž strana (jak
jsme věřili) neznamená nic, ale kandidovaná osoba
všechno.
Zkušenost dlouhého pobytu a všední politická fak
ta ovšem už dávno způsobily černé probuzení z rů
žového demokratického opojení prvních dnů.
Dá se říci, že občanský výkon demokratického
práva v Austrálii, jako ostatně v tolika jiných ze
mích, spočívá v tzv. loajalitě straně voličových dě
dečků a pradědečků — jednou labourista, vždycky
labourista, a jednou liberál, vždycky liberál. Nezá
leží na tom, kandiduje-li v bezpečném liberálním vo
lebním okrese osel modrý a v bezpečném labouristickém okrese osel kropenatý, neboť o- jejich kvali
fikaci dávno už rozhodl odkaz předků.
Přirozeně, že toto není celý obrázek. Nedá se však
pochybovat o tom, že se demokratičnost mnohých,
možná většiny tzv. demokratů, vyčerpává mechanic
kým dáváním hlasu straně nevolené, ale vyvolené,
Z výkonu demokratického práva stal se podvědomý
reflex, z demokratů hlasovací mašiny.
Na oslavu věrnosti vlasti, ideálů, praporu i odkazu
předků byly už komponovány písně, skládány verše
a psány knihy. Věrnost je hezká vlastnost. Věrnost
politické straně však patří do jiné kategorie.
Vždyť jsou to “nevěrní straníci", kteří způsobí,
že volební výsledky nejsou závislé na okamžité porodnosti labouristů a liberálů.
Zmechanizovaná demokracie přestává být demokracií. Svoboda myslet a svobodné vyjádření myšlení patří k živé demokracii. Stáda tupých partajních
kroků, věrných jedné straně až za hrob, lhostejno,
vede-li ji Adolf Hitler nebo Gustav Fryštenský, jsou
mrtvými dušemi, znehodnocujícími demokracii.
V hlavě každého z nás je pověstná šedá hmota,
která prý z nás dělá rozumné tvory? Pravověrný
straník ji v době voleb klidně odloží v šatně, ne
boť se mu nezdá možné, že by jeho strana zastara
la, změnila se nebo nevyhovovala. “Nevěrný stra
ník” ji však svou šedou hmotou v takových do
bách zapne naplno, protože bez ní nemá naději na
lézt kapku poctivosti, kapku slušnosti a kapku schop
nosti, které, jakkoliv nepravděpodobně to vypadá,
se přece jenom někde skrývají pod nánosem předvo
lebních slibů a hesel.
“Nevěrný straník” si tak podržel demokratické
právo volby, které většina “demokratů” už dávno
obětovala na oltář vyvolené strany.
— kw —
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KDO MLUVÍ ZA EVROPU !
("Pokračováni se str. 1)
der proti vlastnímu tí
žemi jenom proto, aby
zachránili Evropu před
eventuelním
sovětským
útokem.

Někteří
Evropané s
ním ty obavy sdílejí, ji
ní tvrdí, že je evropská
vojenská
soběstačnost
mythus, který by pohř
bil evropskou prosperitu
pod svou nákladností.

články zapadají jeden
do druhého.
Ve vztahu k evropské
jednotě postrádá vitální
složku, bez níž žádná ta
ková jednota není mož
ná.
Postrádá
ochotu
vzdát se alespoň částeč
ně národní suverenity.
Z toho nedostatku pak
vyplývají všecky ostatní
potíže. A jsou to potíže
nejen politické, ale ta
ké vojenské a hospodář
ské.
Gaullistická evropská
koncepce uzavřené spo
lečnosti šesti volně spo-

Spojenectví, říkají ti
to lidé, je také věcí vzá
jemné důvěry. Američa
ni tu důvěru zatím ru
čím nepodryli, což je více, než se dá říci o de
Gaulleovi,
vzpomene-li
si člověk na francouzský
(Pokračování se str. 1)
nářek v době kubánské
mu. nebo je to projev
krize.
nihilismu k dějinám (a
Evropský separatismus k přítomnosti) vůbec?
Na takovou, výzvu už
I z toho mála, co jsme
řekli, by mělo být patr nemohli mlčet ani pro
no, že de Gaulleova po třelí stalinisté v Praze.
V předvečer výročí
litika tvoří souvislý ře
těz.
Není dost dobře 28. října se rozepsal ideo
možné souhlasit s jed logický šejdíř Jan Štern
nou její částí a nesou v Práci o nově schvále
hlasit s druhou. Její ném pojetí :

jených národních států
by se snad dala nazvat
evropským separatismem
nebo regionálním nacio
nalismem, ale je v pří
mém rozporu s ideálem
tvůrců dnešního "Spo
lečenství”.
Profesor Erhardt, kte
rý by měl něco vědět o
hospodářských
problé
mech, řekl, že je "regio
nální nacionalismus hos
podářsky škodlivější, než
jednoduchý
nacionalis
mus”.
De Gaulle se brání
proti nařčení z rozbíječ-

PLAMÍNEK ZA NEOČISTĚNÉ

Desáté číslo literárhího měsíčníku Plamen pokra
čovalo v “kulturní ofensivě”. Jeden z článků byl
zaměřen proti stalinistům, kteří se propůjčili k denuncianství. Autor článku chválí “politickou vyspě
lost” kritiků a vládnoucích kulturních orgánů, že
“jsme nevyhrabávali na světlo boží průvodní zje
vy těchto přímých (kulturních - pr.) represí, je
jichž aktivními organizátory se bohužel stali i někte
ří kulturní pracovníci a literáti, kteří v dobách pro
cesů denuncovali... jiné spisovatele a kulturní pra
covníky ...”
Co dnes s tím, ptá se Plamen, co mají dnes dě
lat ti, kteří byli persekováni pro svoji tvorbu, vy
lučováni z literatury a “zbavováni všech pracovních
a existenčních možností?” Plamen říká: “Vyhrabá
vat tyhle věci dnes by znamenalo rozdmýchávat zno
vu jen nálady krevní msty ...”
Plamen však žádá spravedlnost pro “stovky živých lidí”, kteří se stali obětmi “kultu” a jimž do
sud nebyla dána satisfakce. Za příklad uvádí pří
pad divadelního režizéra T. Šeřínského, který byl
zatčen a vyslýchán, protože byl podezřelý z pří
pravy atentátu na Zápotockého. Po půldruhém ro
ce výslechů (“Šeřínský projevil tolik mravní a fy
zické odolnosti”) byl propuštěn, ale pak s ním byl
uspořádán “administrativní proces” pro hospodář
ské nepořádky v divadle. I v “administrativním pro
venska, což pochopitel- cesu” byl režizér Šeřínský osvobozen, ale “ani pak
nedostal trvalou příležitost k tvůrčí práci”.
FEC
ně znesnadňuje i chápání
dějinného významu 28.
DOMÁCÍ PEČIVO VŠEHO DRUHU
října 1918 ...”
české koláče, vánočky,
Bůh zaplať za ty pro
drobné
vánoční pečivo a cukroví
tiklady! Kdyby jich ne
o
b
d
ržíte u firmy
byla, nemusili by dnes
komunističtí ideologové
KARLA CAKES
znovu vysvětlovat správ
K. & A. Andrysíkovi
né názory, které se pod
576 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
statné liší od dřívějších
(blízko Auburn Rd.)
správných názorů.
Telefon 81-1026
Osvěžující a nadějné
Objednávky vánoček přijímáme již nyní
jsou výroky, vynucené
okolnostmi z komunistic
kých
písmáků.
Karel
Pichlík oznamuje, že je
ho kritika se liší od "dog
maticko - sektářského
pro domácnosti, hotely, restaurace
přístupu” hlavně tím, že
se musí připustit, že ČSR
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY
"existovala a že byla 28.
října 1918 vybojována."
Tímto prohlášením se
podstatně uchyluje od
verse některých přesvěd2 4 Mu r do c k? S t.. C 1 a y t o n, Vic.
čených demokratů (např.
Telefon 544 - 3311, mimo prac. dobu 97 - 2249
Masaryka, Beneše atd.)
Peroutka se patrné zdě
sí. Ale i tak je to opo
Provádíme veškeré práce optické
vážlivé tvrzení. Což Říj
přesně, rychle a za levné ceny
nová revoluce a ”Bez 7.
listopadu by nebylo 28.
CITY:
října"?
6 A Elizabeth St.
Ale vážně. Karel Pich
Melbourne, C. 1
lík oficielně přiznal, že
Telefon 63-3256
28. říjen byl základním
kamenem vývoje česko
HAMP T O N :
slovenského státu - stá
tu Čechů a Slováků - a
Telefon 98 -5756
je důvodné podezření,
Hampton, S. 7
že na ty Slováky dnešní
573 Hampton St.
vedení komunistické pro
pagandy trpce žehrá. vm

ství tím, že prý je, přes
svou "obtížnost”, se svý
mi partnery v "zásadní
shodě”.
Senátor Fullbright
však měl asi pravdu,
-když od de Gaullea před
několika
týdny
žádal
"méně zásadní shody a
více praktické spoluprá ce”.
Fullbright měl na mys
li západní spojenectví.
Totéž však potřebuje od
de Gaullea "jednotná”
Evropa, má-li být jed
nou opravdu jednotná.
- kw -

Po stopě 28. října

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A. A. INVISIBLE MENDING SER VICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

-Naše rovyVTIP O KÁVĚ ,
KTERÝ SE SKORO DOSTAL DO NOVIN
Že se káva stala českým národním nápojem,
se sice vypráví jako vtip, ale kolik je na tom
pravdy, dokazují čísla. Stojí za zamyšlení : jen
v Praze se denně vypije sto tisíc šálků a roč
ně se tu prodají téměř dva milióny kilogramů
kávy. Pražská správa Pramene se stará, aby ten
to oblíbený nápoj, nad nímž ve větším množství
lékaři vrtí varovně hlavami, byl opravdu kva
litní.
Svobodné slovo, 23. října 1963
Pražská káva je kvalitní, ale kvalitnější je
ten vtip, který se nenápadně vetřel na stránky
Svobodného slova. Takhle se to vypráví : "Přij
de v Praze do prodejny Pramene občan a po
vídá : Tak bych prosil půl kila čaje! Prodavač
ka se na něho podívá a ptá se : A jaký byste
si přál? Ruský nebo čínský? Zákazník se roz
hlédne a zašeptá : Víte co, dejte mi radši ka
fe!”
— HD —
THE

AMERICAN
TAILORS
★
50 Bourke Street

Melbourne, C. 1
Telefon 32- 2245
VEDOU V PÁNSKÉ MÓDĚ

"Pozítří máme 28. ří
jen. Je nám Čechům a
Slovákům vzácný ten den
nejen jako mezník v so
ciálním vývoji země (Den
znárodnění), ale též ja
ko milník národních dě
jin, jako den, kdy byla
před 45 léty vyhlášena
naše samostatnost . . .”
Nejvýmluvnější na té
to školácké pasáži je ur
čité ta závorka. Jak vy
soko je asi ceněn Den
znárodnění, jak hluboce
se vžil do duše lidu, když
je třeba v závorce při
pomínat, že 28. říjen
znamená vlastně v prve
řadě něco jiného, než co
si čtenář představuje?
S podivnou objektiv
ností (ve srovnání se slo
venským oceněním) Stern
zjišťuje :
"Dobré i zlověstné su
dičky stály u zrodu na
ší národní samostatnosti.
Stál u její kolébky so
cialismus . . . ale stál u
kolébky naší republiky i
stín mocných západních
čachrářů . . .”
Je to zrovna tak osvě
tlující závěr, jako když
si řekneme, že při zrodu
Říjnové revoluce asisto
vala tma carismu a zář
leninismu.
Dokonce i Rudé právo
přispěchalo k 28. říjnu s
rozsáhlou sofistikou Kar
la Pichlíka o "historické
omezenosti 28. října”.
Historická omezenost

Kovový nábytek

PETRAN STEEL PRODUCTS

Optical Service

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Straníci si zase početli:
Vás srdečně zve na
"Marxistická kritika buržoazního výkladu b y la
pak v podmínkách teore
tického dogmatismu spo
který se bude konat v patek 6. prosince 1963
jeného s kultem osob
V SÁLE DOMU "KOSCIUZSKO”, 313 LATROBE ST., MELBOURNE
nosti provedena nedů
Začátek v 8. hodin večer
Konec v 1.30 hodin
sledně a - nepřesvědčivě.
HUDBA
—
TANEC
—
LIKÉROVÁ
LICENCE
28. říjen byl sice úřed
Na programu budou kromě tradiční návštěvy Mikuláše i výstupy
ně škrtnut z kalendáře,
jednotlivců a krátká divadelní scéna
ale "dodnes žijí v pod
vědomí naší veřejnosti
Buffet — Tombola
Dárky se přijímají od 7. hod. večerní
Vstupné s 20/-.
Reservování stolů: tel. 48 - 7723
naprosto protikladná tvr
zení o vzniku Českoslo-

Mikulášský kabaret
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ČESKOSLOVENSKO
— Armádní rozkaz připo
mínal 46. výročí Říjnové
revoluce a 20. výročí osvobozeni Kyjeva česko
slovenskými jednotkami.
Slavnostní
shromáždění
na oslavu revoluce se ko
nalo na Staroměstském
náměstí. K dvěma stům
tisícům lidí promluvil mi
nistr zahraničí David a so větský velvyslanec Zimjanin. Sovětskou delegaci
na československé oslavy
vedl maršál Konev.
— Ing. J. Šimík byl jme
nován prvním náměstkem
ministra paliv a ing. V.
Boura a ing. J. Ryška
pouhými náměstky.
— Profesor Vysoké školy
chemicko - technologické
ing. dr. Josef Koritt dostal
od Novotného Řád práce.
Předal mu jej náměstek
ministra školství dr. B.
Kvasil.
— 4. listopadu zemřel ing.
dr. Z. Jiroušek, přední
odborník na stavbu vod
ních přehrad. Jeho dílem
byla konstrukce Oravské
přehrady a Přehrady V.
I. Lenina v Rumunsku.
— Od 31. října byla na
oficielním zájezdu v Ju
goslávii delegace čs. Ná
rodního shromáždění.
Vedl ji předseda NS Zde
něk Fierlinger. Čs. dele
gace bude moci odborně
posoudit
“parlamentní
systém SFRJ”.
— V Praze se konalo prv
ní zasedání nově ustave
né komise Rady vzájem
né hospodářské pomoci
pro lehký průmysl. Před
sedkyní se stala ministry
ně B. Machačová-Dostálová. Komise se dohodla
“o dalším postupu práce
na koordinaci plánů na
období 1966 až 1970”.

— Zemědělská komise Ra
dy vzájemné hospodářské
pomoci, která zasedala v
Praze téměř současně,
poskytla bohaté výsledky:
“zařadit do plánu mezi
národní spolupráce zejmé
na srovnávací zkoušky
komplexních linek, sledo
vat komplexně mechani
zované farmy Skotu, pra
sat a drůbeže, a doporu
čuje sjednocení rozpětí
řádků okopanin a rozcho
du kol traktorů ...”
— Do ČSSR přijela dele
gace komunistických pra
covníků ve školství, vede
ná členem ÚV KS Polska
Krabowskim. Delegaci uvítal kandidát ÚV KSČ
Zdeněk Urban.
— V hlavním městě Ugandy Entebbe" podepsal
náměstek ministra zahra-

Chutný a výživný

Jogurt
PODMÁSLÍ &
KYSELÁ SMETANA
SÝRY
K dostání ve všech
potravinářských obcho
dech a delikatesech

“KEREN”
Dairy Products P/L.
Alphington, Vic.
Tel. 4 9-27 5 2
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ničního obchodu ing. J.
Kohout první obchodní
smlouvu mezi ČSSR a Ugandou. CSSR dodá stro
je a strojní zařízení, mo
torová vozidla, traktory
a výrobky spotřebního
průmyslu. Doveze bavlnu,
měď, kávu, tropické plo
diny a koření.
— Na oslavu Dne znárod
něni (28. října) byly vy
hlášeny mimořádné smě
ny horníků. Na dobrovol
né směny byli nakomandováni i vojáci. Na pod
poru celostátní směny
horníků se kolektivně při
hlásili i železničáři - za
městnanci dílen, kteří za
jeden den opravili 2474
vozů.
— Zdravotnické noviny oznamují, že “v péči o
zdraví horníků je vážným
problémem růst nových
onemocnění silikózou .. .
Na rozvoji silikózy se po
dílí důlní prach. V prů
měru za jeden rok odchá
zí do důchodu pro šilikozu 800 horníků ...”
— Na XIII. sjezdu sovět
ských odborů vedl čs. de
legaci předseda Ústřední
rady odborů František
Zupka. Prohlásil, že čs.
odbory budou všestranně
podporovat. boj Světové
odborové federace.
— Do Jugoslávie odletěl
ministr všeobecného stro
jírenství Karel Poláček.
Jednal s jugoslávským
státním tajemníkem pro
průmysl Bajkovičem a
místopředsedou Svazové
výkonné rady Krejgerem
o “možnostech rozvíjení
spolupráce ve strojíren
ství”.
— Čs. zahraniční a kul
turní výbory Národního
shromáždění jednaly o
činnosti čs. delegace u
Spojených národů na kul
turním poli. Referoval ná
městek ministra školství
ing. J. Grohmann.
— Novým čs. velvyslan
cem v Dánsku byl jme
nován E. Hršel.
— V ministerstvu školství
došlo k dalším “kádro
vým” přesunům. Z funkcí

náměstků ministra byli
odvoláni prof. dr. V. Křístka, ing. V. Pelíšek a ing.
arch. M. Hučka. Prvním
náměstkem se stal znovu
dr. F. Kahuda. náměst
kem ministra bude ing.
J. Havlín. Kahuda bude
řídil osvětu, školení pra
cujících a církevní otáz
ky. Náměstek Hendrych
řídi činnost škol 1. a 2.
stupně, náměstek Kvasil
činnost vysokých škol, ná
městek Grohmann řídí
styk se zahraničím a kniž
ní otázky. Náměstek Havlín spravuje odbor hospo
dářský.
— Čs. společnost pro ší
ření politických znalostí
pořádala za účasti odbor
níků besedu o “současném
stavu antikoncepce v ČS
SR”. Řada diskusních pří
spěvků však byla věnová
na i jiným otázkám, např.
problému
antikoncepce
mezi dospívající mládeží,
dále způsobu výroby, pro
deje, kvality a cen protikoncepčních prostředků.

— K státnímu svátku Al
žírské demokratické lido
vé republiky zaslali A.
Novotný a J. Lenárt bla
hopřejný telegram presi
dentu a předsedovi vlády
Alžírska Ahmadu Ben
Bellovil
— Na schůzi čs. vlády byl
na prvním bodu progra
mu příznačný problém le
tošní zimy : problémy roz
voje palivové a energetic
ké základny do roku 1970
a zabezpečení národního
hospodářství palivy v le
tech 1964 a 1965. Úřední
zpráva oznámila : “Složi
té problémy naší palivové
a energetické základny
bude možno vyřešit jen v
těsné spolupráci se SSSR
a ostatními socialistický
mi zeměmi.”
— Na kontrolu plnění čs.
montáží v Bulharsku při
letěl do Sofie ministr těž
kého strojírenství J. Pešl.
Na letišti ho vítal předse
da výboru pro energeti
ku a paliva Popov a čs.
velvyslanec v Bulharsku
J. Chalupa.
FEC/Č/S

Proces kolem zabití

ŽELEZNÁ OPONA
V MALÉM JE TRESTNÁ

elektrickým proudem

V říjnovém čísle Hlasu domova (22. - XIII.) jsme otiskli v krátkých
zprávách z ČSSR na str. 4 malý výňatek z pražské Práce s názvem "Malá
repríza pohraniční zdi”. Začínal takto : "Pobouření obyvatelé obce Rejdová a okolí v rožňavském okrese očekávají netrpělivě soudní proces s
Jánem Valkem z Rejdové. Cit pro soukromé vlastnictví a strach o to, aby
nepřišel o ovoce ze své zahrady, jej dovedly tak daleko, že sad obehnal
ostnatým drátem, do něhož zavedl elektrický proud.”
Pobouření občané na negativní stanovisko, a- třeba tak, jak miloval
Rožňavsko se konečně lespoň to tak říká ve svůj majetek, nenáviděl
dočkali. Ján Valko byl svém svědectví :
ty, kteří mu vzali mož
odsouzen na tři roky ža
"Já jsem. Valka hned nost dále ho rozmnožo
láře, protože byl vinen varoval. Řekl jsem mu, vat, a zašel proto až tak
smrtí "13letého cikánské že to může odnést zloděj daleko, že . . .
Ale tak to není. Valho chlapce Rudolfa Su i nevinný ... A jako člen
chého . . ."
trestní komise místního kův táta byl dělníkem,
národního výboru jsem dělníkem - a to dobrým
Otrávený pes
mu radil, aby nám řekl, - je i on sám, a pokud
V Rejdové se zřejmé které děti mu kradou jde o majetek? Na svůj
rozmohlo to, čemu se ve ovoce, že si jejich rodi starý dřevěný domek s
velkoměstě říká chuligán če zavoláme a bude-li tříarovou zahrádkou ani
ství, a co na venkově od třeba, dáme jim i poku kupce nemohl sehnat...”
jakživa platilo za večer tu .. .
Majitelé státního elek
ní zábavu mládeže : vý
Valko
neposlechl, a trického plotu nejsou ta
pravy na ovoce.
tak malý Rudolf, který ké kapitalisty, ačkoli ně
Ján Valko, který na dostal 13. srpna chuť na kteří z nich by nemohli
podobil státní formy há ovoce v jeho zahradě, prokázat dělnického ta
jení hranic, vypovídal o našel při pokusu při pře tínka.
celém případě toto :
lézání plotu smrt . . .”
Citové popudy
"Kluci mi chodili krást
Není to dojemné, že
Reportér Nováček uzeleninu a ovoce do mé i pouhý člen bezpečnost
zahrady . . . Když jsem ní komise místního ná soudil takto :
"Sobectví,
úzkostlivý
objevil mrtvolu svého rodního výboru si uvě
vztah
k
osobnímu
vlast
psa, tak jsem si řekl, že domuje,
že postavenínictví
tu
jistě
nemalou
tomu udělám konec.
zelektrizovaného
plotu úlohu hrály. Ale ValkoSel jsem za předsedou může odnést zloděj i ne
vo vystoupení před sou
kolonie, Ladislavem Fer- vinný?
dem ukazuje, že Valko
kem, a řekl jsem mu, že
Dělnický zločin
jednal převážně na zá
do plotu kolem zahrady
A není to strašné, že kladě okamžitých cito
zavedu proud, aby na to
vých popudů bez jejich
upozornil všechny rodi- nejvyšší funkcionáři stá
tu zřídili právě takový konfrontace s rozumem.
če.
Kradou
mu
ovoce,
Ján Valko nakonec u- plot na hranicích většího
uškrtili mu psa.
Pocit
dělal víc, než českoslo pozemku? Snad byli ve
zloby,
jdoucí
až
na
hra
venská vláda, která pře deni stejnými důvody,
nice
nenávisti,
pud
indi
ce neohlašovala všem ob jaké vyvodil zpravodaj
viduální
sebeobrany,
Práce
(26.
října
1963)
:
čanům, že má na hrani
"Kdyby byl Valko ně strach i zbabělost, to vše
cích svého pozemku drát,
jakým tím bývalým sou v něm přehlušuje slova
nabitý elektřinou.
kromým
podnikatelem, varování, rady a nepone
Negativní stanovisko
kulakem nebo jejich při- chává v mozku ani kou
Soudruh Ferko zaujal sluhovačem, byla by snad sek místa úvaze, že tu
jednodušší : jsou společenské orgány,
k návrhu Jána Valka odpověď
schopné zjednat nápra
vy bez násilné odvety..."
Tři roky za "kapita
listický” zločin se dají
vysvětlit jedině tím, že
Neue Zuercher Zeitung přináší některé po
zločinec je dělnického
drobnosti smlouvy : smlouva se vztahuje na 44,15
původu.
Nemohl
být
miliónů bušlů pšenice a zvláštnost úmluvy je
dost dobře souzen za to,
v tom, že dodávky budou provedeny v pod
že sí přisvojil státní mo
statně delší době než dodávky, které se usku
nopol na elektrizované
tečňují podle smluv s jinými zeměmi východ
dráty.
ního bloku. Jde o pětileté smluvní období, při
Je však jiná otázka :
čemž v prvním roce bude dodáno 12,86 mili
kolik by zasloužili ti,
ónů bušlů, v druhém roce mezi 11 a 14,7 mi
kteří postavili elektric
lióny a ve třech následujících letech dohroma
kou přehradu na státních
dy mezi 16,5 milióny a 20,1 milióny bušlů. V
hranících, když nejedna
žádném z těchto posledních tří roků nemají do
li z pohnutek a popudů
dávky činit méně než 4,4 miliónů bušlů. Plateb
citových, ale podle chlad
ní podmínky jsou pro Československo příznivé.
ného a kalkulujícího ro
zumu?
vm
V okamžiku naložení se zaplatí 10% a zbytek
má být splacen do tří let. Zpráva Neue Zuer
SWISS TRAINED
WATCHMAKEKS
cher Zeitung uvádí, že o ceně nebylo uveřej
K.
Ebner
něno nic podrobného, ale když se bere za zá
22 Hunter St. — Sydney
klad dnešní platná cena pšenice, která je asi
tel. BL 3970
dva dolary za buši, obnáší celková hodnota
19 York St
smlouvy něco přes 88 miliónů dolarů.
FEC
(vchod z Wynyardu)

Cudně o kanadské pšenici
3. listopadu se konečně rozepsalo i Rudé prá
vo o obchodní dohodě mezi Československem
a Kanadou, podle níž prodá Kanada ČSSR pod
statné množství pšenice. Verze Rudého práva
pochopitelně tlumí fakt, že se musí dovážet obilí z "kapitalistických” zemí :
"Splnění plánu nákupu obilí, který oznámil
v minulých dnech náš tisk, je nepochybně dob
rou zprávou pro všechny . . . Kromě vlastní pro
dukce jsme však odkázáni i na dovoz obilí,
zvláště pšenice. Je všeobecně známo, že pro za
bezpečení vnitřního trhu dovážíme značná množ
ství obilí, zejména ze SSSR. Dovozy se usku
tečňují i z jiných zemí. Dne 29. října bylo za
končeno jednání mezi delegacemi ČSSR a Ka
nady o dlouhodobou dohodu, podle které má
Kanada v příštích letech dodat několik set ti
síc tun pšenice. Kanadská pšenice je v ČSSR již
známa z dodávek v minulých letech. Nová ujednání o dodávkách pšenice nepochybně při
spějí k dalšímu rozvoji vzájemného obchodu.”
Potud Rudé právo.
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Další "snížení cen některých

The Barclay
RESTAURACE S LIKÉROVOU LICENCÍ
kde se dobře jí a pije

Znárodněná okase
aneb kotrmelce v cenách

výrobků” v Československu

Pryč jsou doby, kdy to vypadalo, že i československá cenová politika byla státním tajemstvím. Doby jsou pryč, ale naneštěstí v mnoha případech
zůstaly tyto "kultové” ceny proporcionelně nezměněny. Tím halasněji se
Reservování stolů : tel. 63 - 2775
hlásí československá vláda pokaždé, kdy "opět snižuje ceny některých vý
robků”. To je totiž konstantní fráze, když je státní sklad nucen uspořádat
rychlý výprodej neprodejného zboží.
Pražská Práce to ovšem vidí trochu socialističtěji a důstojněji : "Cenová
politika
doznala v poslední době řadu různých změn, které někdy zastihly
DALŠÍ STALINSKÁ “UMĚLECKÁ” SOUTĚŽ
naše
trochu
konzervativní myšlení nepřipravené. Není divu, vždyť v do
Ve výstavních místnostech Svazu slovenských umělců v Bratislavě otevřeli 3. listopadu výstavu ma bách ne tak dávno minulých jsme si jaksi zvykli na to, že cena je něco
lířských, sochařských a grafických děl a politických stálého, nehybného, na co se nesmí a nemůže sahat. A tak se stávalo, že
plakátů, zadaných do III. etapy soutěže “KSČ v bo cena mnohdy neodpovídala stavu produkce, trhu, nerespektovala bohužel
ji za socialismus a komunismus”. Tuto soutěž vypsal
odbor Slovenské národní rady pro školství a kultu ani zákon hodnoty...” (1. listopadu 1963).
ru a Slovenský fond výtvarných umění k 40. výročí
Tak i letos začala 1. budíkem, který se pro
"Nová úprava cen se
založení KSČ. Na výstavě je 144 uměleckých děl a
16 politických plakátů. Na slavnostním otevření ode listopadu další předvá dával za 900 Kčs, bude tedy vztahuje na někte
vzdal pověřenec dr. M. Lúčan ceny a odměny za ví noční okase. Podle ozná stát 710 Kčs, "P e r l a” ré výrobky, které měly
tězná umělecká díla. První cenu v oboru malířství mení ministerstva vnitř místo 900 bude za 700 charakter technických a
získal M. Laluha za soubor osmi obrazů, dvě třetí ního obchodu se od 1. Kčs.
módních novinek. Jejich
ceny udělili J. Želibskému za cyklus sedmi obrazů listopadu upravují "ceny
Nově byly upraveny původní ceny byly urče
“Slovenské národní povstání” a V. Žilinčanové za
obraz “Pochod tavičů”. Za plastiky “Padlý party některých výrobků”.
ny s ohledem na cirku
ceny radiopřijímačů.
zán’’, “Mangušovští družstevníci a družstevnice” uLidová demokracie je
Cena psacího stroje laci prodeje, protože jich
dělili první cenu V. Kopánkovi. Rudé právo, 4. 11.
vyjmenovává :
"Zeta Consul” se snižuje na trhu nebylo množství,
HOREČNÉ PODZIMNÍ PRÁCE
z 1770 Kčs na 1550 Kčs. které by uspokojilo pop
Co bude levnější?
Úsilí o co nejrychlejší svoz cukrovky pokračovalo
távku ...”
Dále se, podle Lidové
i o svátcích. Pomáhali při něm brigádníci, a tak
Z průmyslového zbo
jen za neděli přijaly cukrovary na celém území ČSSR ží se snižují ceny televiz demokracie, snižují ceny
Tedy ani exotické
1,820.595 metráků cukrovky. Celkem dodali od za
latexových barev o 28% "šlágry” nebyly vyprodá
ních
přijímačů
"Tempo
čátku kampaně 28. září zemědělci 47,885.867 metrá
ny, ať už pro cenovou
ků cukrovky, tj. 65% plánu nákupu. Je to nejlepší 6” ze 4000 na 3600 Kčs a některých kinematogranedostupnost nebo pro
fických
filmů
z
dovozu.
výsledek za posledních deset let.
a "Volno” z 3800 na
mizernou kvalitu.
Rudé právo, 29. října 1963 3500 Kčs.
Luxusní charakter
KLETBA KÁDROVÝCH POSUDKŮ
Práce z 1. listopadu
Tranzistorový magne
Z textilního zboží bu
Dělníkovi L. Kotoučoví bylo vytýkáno (v podniku
přiznala, že ke snižování
Motorpal ve Znojmě - pr.), že si přisvojil cizí zlep tofon "Start” slezl z 1900 dou levnější záclony z
šovací návrhy, oklamal svého spoludělníka a na je Kčs na "pouhých” 1550 polyesterových vláken v cen došlo proto, že je
ho úkor si zvýšil kvalifikaci a tím i platové zařa Kčs. I ceny tranzistorů průměru o 30% a někte jich ceny byly prohibi
tivní - a "některé výrob
zení, byl samozvaným vedoucím brigády socialistic budou sníženy. Tranzis
ré druhy tkanin. Lidová
ké práce, lže, když tvrdí, že ze závodu chce odejít
ky se znehodnocovaly ve
ze zdravotních důvodů, studuje na průmyslové ško tor "Luník” zlevnil z 900 demokracie uzavírá dost skladech”.
le z vypočítavosti, a vůbec, kdo ho do školy navrhl? na 600 Kčs, "Doris” s smutně :
Znehodnocení zásob
Prověřovali jsme tato obvinění a zjistili následující :
soudruh Kotouč zlepšovací návrh nejen přihlásil,
Malá ukázka: "Je zná
ale podal ho jako návrh celé kalírny. Rozhodně je
třeba odmítnout tvrzení o důvodech studia na prů
mé, že trh byl přesycen
myslové škole. Neobstojí ani obvinění, že lže, když
pračkami a jinými výrob
říká, že jeho zdravotní stav je nedobrý ... Podstata,
ky,
ale plynových lednína které bylo postaveno nesprávné hodnocení člově
122 Russell St., Melbourne - City
(proti kinu Barclay)

ČSSR zblízka

ka, se tedy zhroutila. Nesnesla konfrontaci s důka
zy .. .
Rudé právo, 25. října 1963
O ZKUŠENOSTECH LIDOVÝCH KONTROL
Jedním z úkolů soustavy lidové kontroly je pro
věřovat věrohodnost dat v plnění plánu v průmyslo
vých podnicích. Kontrola ukázala, že někteří hospo
dářští pracovníci porušují v tomto směru státní dis
ciplinu. Bylo zjištěno vykazování lepších výsledků,
než jaká byla skutečnost. Důvody jsou dvojí: jednak
nepřesný výklad směrnic - a na druhé straně úmysl
né zkreslování výsledků s cílem dosáhnout nezaslou
žených příjmů. Jednotlivé podniky zase vykazují
nižší plnění, než je skutečnost, aby si vytvářely re
zervy pro příští období...
R udé právo, 1.11. 1963

pamatovali svými dary

OSLAVA DNE LIDSKÝCH PRÁV
10. prosince uspořádá viktoriánská odbočka mezi
národní organisace “Amnestie” v Assembly Hall,
Collins St., Melbourne, obřad na počest politických
vězňů. Na pořadu je proslov Sira Johna Lathama,
recitace, zpěv a rozžíhání symbolického ohně býva
lými vězni. Vstupné 7/6. Výtěžek ve prospěch fondu
....................................................................................................
Driffield Crescent, Sassafras, Vic., tel. Sas. 252. Bliž
ší inf. též podá dr. P. Grossman, tel. 874-4278.

Nejmarkantněji se ta
kové jevy ukazovaly u
technických a módních
novinek . .
Ale i jiná anomalie
způsobila, že zboží zmi
zelo z trhu : "Některé
druhy výrobků byly tak
levné, že se je nevyplá
celo vyrábět (viz ramín
ka a podobné zboží), a
výrobci přestávali mít o
výrobu zájem.
A jindy opět šlo o no
vinku, jejíž cena zůstala
stejná, ačkoliv už dávno
o novinku vůbec nešlo
a trh byl takovým výrob
kem slušně zásoben . .."
Práce se zmiňuje o
případech naléhavějších
než jsou zaprášené tele
vize ve skladech :

Kazí se potraviny
"Na druhé straně je
u některých výrobků ce
na "doplácena” státní
pokladnou (intervenová
na) .
Kachny se od chova
telů vykupují za 17 Kčs
za kilogram a v obcho
dě je dostanete za 15 Kčs.
Podobně je tomu i u
jiných výrobků. Kdyby
chom v takovém případě
trvali tvrdošíjně na ceně.
(Pokračování na str. 6.)

CESTA K HVĚZDÁM

ASSOCIATION FOR THE BLIND
DÁVÁ V ÚVAHU, ABYSTE

nebo ve své poslední vůli na potřeby starých
a nemocných slepců
DOMOVY V BRIGHTONU, BALLARATU
A BENDIGU
Charita začíná DOMA
Darv jsou odčitatelné od daně z příjmů
J.W. WILSON, vedoucí úředník
7 Mair St., Brighton Beach, S. 7, Vic.
Telefon 98 1077, 98 3833
DOMOVY A POMOC
STARÝM A NEMOCNÝM SLEPCŮM

ček (a stejně tak jiných
žádaných druhů zboží)
bylo jako šafránu.

ÚSPORY ROSTOU ZÁZRAČNÉ,
ukládáte-li u

NATIONAL
SAVINGS

BANK
BANK

LIMITED

Hol l is Alpert
Za ty dlouhé časy si Hollywood vytvořil svůj vlast
ní folklór. Zemře filmový magnát, a už nad hrobem
se začínají rodit vtipy na jeho pohřeb. Zvláště me
zi scenáristy jsou oblíbeny rodinné vtípky. Jeden
takový vtípek, který jsem náhodou objevil, byl o
scenáristovi, který se ucházel u producenta o džob.
Jako každý folklór, tato historka má různé verze
a odměny, ale seznam otázek, dávaných uchazečům o
práci scenáristy, je neměnný.
Producent povídá : “Dám vám jisté otázky, které
souvisejí s typickými situacemi, s nimiž se často
setkáte při psaní scenária. Nejdřív vezmeme ty nej
lehčí. Jo?” — “Jo,” pravil budoucí scenárista.
“Tak si představte, že scéna se odehrává na ve
randě maloměstského domu. Je noc. Kluk zrovna po
líbil holku. Ta jde dovnitř, tiše zavře dveře. Co se
stane pak?” — “Jednoduchý,” povídá scenárista.
“Dívka vokouzlená vopírá se zasněně vo dveře.” Pro
ducent souhlasně přikývl. “Správně. Tak další ná
mět. Venkovský lékař je náhle povolán na osamělou
farmu. Farmářova žena je právě před porodem. Co
vykřikne ten doktor?” — “Horkou vodu! Spoustu
horkej vody!” — “Áno,” pravil producent, “ačkoli
jsme nikdy nezjistili, nač je potřeba spousta horké
vody. V našem studiu je to přijatelné řešení, i když
s ním lékařská věda nesouhlasí. Ale pokračujme.
Lékař sejde v další scéně se schodů se širokým úsmě
vem na tváři. Co to znamená?” — “Je to kluk.” —
“A co když se lékař nesměje?” — “Rodička naneštěs
tí zemřela. Ale kluk bude živ a stane se hrdinou
filmu.”
“Vidím,” pravil producent, “že jste studoval fil
my svědomitě. Zdravotnickou zkouškou jste prošel.
Ale musíme přikročit k další kategorii. My ještě po
řád děláme kovbojky, a je důležité, aby se v nich
scenárista vyznal. Ted’ máme například zrovna film,
je v něm silný, mlčenlivý hezoun, a všichni padou
ši ho třískají o sto pryč. Posmívají se mu, nadávají
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Revizionistická slovenská povídka Vladimíra Mináče

Místo květů na hroby
Československý literární měsíčník Plamen přinesl ve svém devátém čísle
pozoruhodnou povídku slovenského spisovatele Vladimíra Mináče "Místo
květů na hroby”. Je to ponuré a skličující líčení poměrů z doby "kultu
osobnosti”. Je to snad poprvé, kdy se dočítáme také o československých
koncentračních táborech, obehnaných ostnatým drátem, plných politických
vězňů, z komunistické publikace. "Jeden den ze života Ivana Denisoviče”
tu byl zřejmě vedoucím světlem. Ve formě deníku nás autor seznamuje s
provincionálním tajemníčkem Komunistické strany Československa, který
stále neústupně bojuje proti "zbytkům buržoazní reakce” a je plně nadšen
dobou, kdy se nikomu nedalo věřit a kdy bylo na denním pořádku prově
řovat třeba i matičku, když to žádal třídní boj.

Mináčův tajemníček
vzorně vykonává všechny
příkazy, o ničem nepo
chybuje, vždyť je přece
doba, kdy se zákeřný
imperialismus pokouší o
poslední bezmocný úder
na tábor socialismu.
Jednou se však, v
rámci stranických funk
cí, naskytne i návštěva
komunistického koncen
tračního tábora pro po
litické vězně.
Je otřesen tím, co vi
dí, a do deníku si zapi
suje :
"Právě jsme chtěli vy
jít, když po směně vy
cházeli trestanci. Strážný
u vchodu kontroloval.
Soudruh V. zavolal ahoj, kontra. Ale nikdo
z trestanců se neozval.
Zvedl se jen jeden obli
čej a pokusil se o úsměv.
Snažil jsem se na něj
nedívat. Vím, že to jsou
nepřátelé. Ale byl jsem
sám vězněn. Znám pach
nesvobody.
Když vidím vpadlé oči,

svěšená ramena, shrbená
záda, a to všechno ne
jednotlivě, ale souvisle,
jaksi masově, masový
výskyt zoufalství, zloby
a beznaděje, když sly
ším, jak strážný vyvolá
vá jména, známý rytmus,
jímž kráčejí vězni, vždyc
ky se mne to dotkne
tam, kde cítím svoji pod
statu ...”
Největší otřes však
Minářův tajemníček za
žije, když mezi vězni po
znává svého kamaráda z
občanské války ve Špa
nělsku, Edu.
Byl s Edou za nacistů
vězněn a byl mu velmi
blízký. Eda byl v kon
centráku jeho nejlepším
přítelem. Tajemníčkovi
se zdá skutečnost, že i
dnes je Eda vězněn ja
ko zrádce a nepřítel li
du, neuvěřitelná.
Slibuje Edovi všemož
nou pomoc. Jde za okresním tajemníkem stra
ny, ale tím, že se zaru
čuje za Edu a že za ně-

mu zbabělců a vchrstávají mu do obličeje whisku.
Proč on netáhne pistoli?” — “Jednou už zabil svýho muže.” — “A co se dá ještě dedukovat?” — “Je
to nejrychlejší pistolník na celým Jihozápadě.” —
“A půjde později po pistoli?” — “Půjde po pistoli?
člověče, ten prostřílí všechny padouchy jak víno,
přivede na buben zloděje dobytka, zabezpečí celej
vokres pro slušnýho přistěhovalce, zavede klid a po
koj do města a - ...” — “Pomalu, pomalu,” řekl
producent, “vy mi berete otázky, které mají přijít
až pak. Ale to vám říkám, že příští otázka je obtíž
ná. Jaké zaměstnání mají americké ženy na Dale
kém západě?”
“Prostituci.”— “Nemohl byste to říci jinak?” —
“Samo. Vona je zpěvačkou v šantánu a má licenci
na gotesa.” — “To je lepší,” povídá producent. “A
zase jedna těžká. Co se stane, když přijede na Di
voký západ slušná dívka? Odkud je ta slušná dívka?”
— “Z Bostonu.” — Producent byl oslněn. “Výbor
ně, výborně. Ale jak je oháknuta? Je připravena
čelit nesnázím a strázním života na divokém pohra
ničí?” — “Přirozeně že ne,” pousmál se scenárista,
“dyť musí bejt navlíknutá v posledním skřeku mó
dy z roku 1872.” — “A jak vypadá, když vystoupí
z dostavníku?” — “Eležantně, nonšalantně, jako
dyby zrovna vylezla ze salónu krásy.” — “A co když
se na cestě střetla s Indiány a bandity?” — “Ani
vlásek nezkřiven, ale z jejího kufru může čouhat
smrtelnej šíp.”
“Prima,” povídá producent. “Se mi zdá, že by
chom vás mohli potřebovat na kovbojky. Ale my
máme rádi, když naši scenáristé se dovedou vypořá
dat s každou situací. Což tahle : máte kancelář, a v
ní jsou samé moc parádní sekretářky - s jednou
výjimkou!” — “Popelka,” zamumlal scenárista. “To
je ono,” vykřikl producent, “ale vy pořád předbí
háte. Tak tahle výjimka nosí jednoduchý, leč nic
méně elegantní kostýmek, drdol a kostěné brýle. Co
je to za charakter?” — “No”, povídá scenárista,
“jistý je jenom to, že muší mít nohy, aby s nima
pobláznila i kongres slepejch.”

ho oroduje, stává se v
očích stranických funk
cionářů podezřelý.
Aby sám sebe nakonec
zachránil,
bezvýhradně
přijímá stranickou tézi
Edovy viny a nakonec i
s jeho vězněním souhla
sí, neboť "strana má
vždycky pravdu”.
Uplyne řada let, věz
ňové se vracejí z kon
centračních táborů, ale
nevinně odsouzený Eda
věznění nepřežil. Komu
nistický tajemníček dostá
vá výčitky svědomí a cí
tí se spoluvinen na Edo
vě osudu.
Říká : "Dnes se už ne
dá mnoho dělat. Eda je
mrtev. Nepůjdu na jeho
hrob. Ale jestli má zku
šenost nějakou moc, jest
li nás zkušenost přece
nějak formuje, přestože
častokrát hryžeme její udidlo, je pro mně ta zku
šenost s Edou rozhodu
jící,
To znamená : už nikdy
víc ani na chvíli nepři

pustit, aby nade mnou
vládla lež. Jakkoli za
maskovaná. Vždycky
jsem byl a pravděpodob
né vždycky zůstanu prak
tikem. mužem prakse a
činu.
V životě nejsou jed
noduché pravdy. Jistě se
mi ještě často zatočí hla
va. Ale právě v této je
diné věci budu neústup
ný.
To - jestli to nezní sen
timentálně - bude něko
lik květů pro Edu . . .”
Mináčova povídka nu
tí k zamyšlení. Edův osud není ojedinělý - ani
když probíráme jenom osudy bývalých Španěláků. Tisíce podobných
případů se stalo - straní
kům a hlavně nestraní
kům. A o těch nebude
psáno nic.
Doufejme však, že Mináčův hlas přece jen po
hne svědomím těch, kte
ří všechno tohle utrpení
zavinili. Mají však tihle
lidé svědomí?
M. Zvára, USA
Elektrotechnické práce
všeho druhu

spolehlivě provádí

V. JÍLEK
752 Warrigal Rd.
CHADSTONE, Vic.
Tel. 56-8547

Producent se na něho ostře zadíval : “Můžete mít
pravdu, ale tuhle odpověď tu nemám zaškrtnutou.”
— “Aha,” povídá scenárista, “už mi to došlo. Jak
sundá brejle, je to úžas, údiv, útok.” — “To je
lepší odpověď’,” vece proďucent. “A kdo by to tak
nejlíp seknul?” — “Muší to bejt hvězda. Ze štégrajfu bych řek, že by to měla bejt Shirley McLaine
nebo Doris Day.” — “To je nápad!” zajásal produ
cent. “To by šlo. A to nás přivádí k problému lásky
na scéně, ačkoliv dneska je láska u kasy na nejnižším stupínku. Tak jak byste například znázornil,
že hrdinka se zamilovala do hrdiny?” — “Muší bejt
jasný, že si myslí, že by si ho nevzala, dyby to
byl poslední muskej na světě. A taky si ho neveme,
i když to je poslední muskej na světě.” — “A proč.”
— “Páč ho miluje.”
“Dobře, ale kdybychom chtěli ukázat zrovna opak?
Co když hrdina se zamiluje do hrdinky. Tak příklad
ně, co udělá Rock Hudson?” — “Ani si jí nevšim
ne.” — “Cary Grant?” — “Líbačka.” — “Jack Lemmon?” — “Strach, děs, úprk.” — “Yul Brunner?”
— “Peklo.” — “Marlon Brando?” — “Válenda.” —
“Perfektní skóre,” pravil producent. “Ale teď mu
síme vidět, jak jste na tom s velkofilmy. Z těch na
konec dneska žijeme. Nejlepší téma?” — “Bible.”
— “Jaký přístup?” — “Hluboce náboženskej.” —
“A ... ?” — “Vášnivěj, brutální, sadistickej, a aby
v tom byly votrokyně.” — “Co konec?” — “Ukři
žování.” — “V našem studiu nikdy,” pravil produ
cent ostře. — “Tak to jo,” pravil scenárista, “už je
mi to jasný. Obrácení na křesťanství.” — “A co ob
sazení?” — “Charlton Heston a moře italskejch statistů.” — “Bitvy?” — “Točéj se ve Španělsku, Franco dodá tři divize.” — “Systém?” — “Panavision,
Todd-AO, Supercolor a stereofonickej randál.” — “A
proč natáčíme takové velkofilmy?” — “Poněváč pro
ducent hluboce věří v tohlencto poselství všeobec
ný lidský platnosti, co v tom fláku je.”
“Ohromné, ohromné,” liboval si producent. “Položim vám poslední otázku, a říkám vám rovnou,
že s odpovědí všechno stojí a padá. V našem studiu

Co nás více chrání?
František

Branislav

Procházím dálnou krajinou.
Moře zdá se bližším,
jeho šumot slyším,
jde vlna s vlnou pro jinou.
Leť z hlubin, vlno křídelnatá,
běž dálkou, vlno štíhloboká!
Zda tíže bude mi dnes vzata,
zda vlny zachytí má sloka?

Učím se moři nazpaměť,
jeho dávné písni.
Moře ve mně zpřísní.
Za obzor, střelko, loď mou veď!
Od hvězdy k hvězdě pluli plavci
na moři nikdy neztišeném,
kde vlny za vystěhovalci
truchlivě zněly po dni lněném.
Stokrát se mořem potácím.
Rozumět se snažím
plavbě, kotvám, pažím.
Stokrát se k moři navracím.
Jsou u nás hory bílých sněhů,
do moře řeka vbodla dýku,
už ztrácíme se křivce břehu
v lákavou dálku námořníků.

Jsou váhy času : noc a den,
odvaha a pýcha.
Noc že neutichá,
to poznal lodník nejeden.
Baladu drsně přeříkanou.
Je moře měnící se maskou,
kronikou věčně listovanou,
zná smích a klam, co žalem, láskou . . .

Terč slunce visí nad přídí,
přeletují jarem
ptáci nad stožárem,
kde zemi prvně uvidí.
Do proudu vlny vod se valí,
vichřivá dálka rozesílána.
Kam až se plavci zadívali,
kde na břeh jednou hodí lana.
Křídlatá vlno, bezkřídlá,
co nás více chrání,
domov, vzpomínání,
či ruka znalá kormidla?
Růžice zvaná po větrnu
dálkami jenom rozkvétává.
Má růže, růžičko má z trnů,
co jen chce poblouzená hlava!

se přirozeně pevně držíme mravnostních nařízení.
Jenomže zralost naší filmové produkce si vynucuje,
že tam semtam musíme vrazit nějaký ten sex, přísně
vzato jen pro naše umělecky založené diváky. A teď
mi řekněte, jak to udělat trojím způsobem, aby umě
lecky vyspělé publikum hned poznalo, že hrdina byl
s hrdinkou v posteli, ač zákonně nesezdán?”
“Kliďánko,” odvětil scenárista, “buďto jsou vokna
ložnice potažena hustou clonou šedivýho deště, ne
bo polena v krbu náhle vzplanou divokým vohněm.
Pak máme eště vlny vosudu, co se v právej chvíli
tříštěj vo skalnatý útesy vodlehlý a užitečný plá
že.” — “A jak naznačíme ráno, že se v noci něco
stalo?” — “Kamera najede vostře na dva zválený
polštáře.”
“Jak ukážeme vzdělanému publiku, že hrdinka je
štěťulka?” — “Hrdinka muší bejt překrásná, báječ
ně vohozená, blahobytná, chytrá, vtipná, kouzelná a furt tam muší zvonit telefon.” —“A co hrdinka
bez patřičné pohlavní znalosti?” — “Právě navopak.” — “Nezkušený hrdina?” — “Neleze do poste
le.” — “Co se stane s hrdinkou tím pádem?” — “Je
znásilněná, porodí, přijde do cvokárny a veme si
něžnýho psychiatra.” — “A takovému filmu se ří
ká... ?” — “Film pro dospělý publikum.”
A tady vtípek končí. Scenárista byl přijat, za
městnán, využit. Nakonec dostal Cenu filmové aka
demie.
Z knihy “Sny a snílci”, Macmillan, New York,
přeložil - jun -
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Faunovo
ČECHOSLOVÁCl V ZAHRANIČÍ
značně pokročilé odpoledne
JIŘÍ BR D E Č KA

(Pokračování)
Zkušební kámen toho posledního byl vyhlédnut
dnes odpoledne na plovárně. Měla metr sedmdesát,
nohu číslo čtyřicet, věk devatenáct. Postava, klade
ní chodidel a půvabná hranatost pohybů prozrazo
valy zarytou sportovkyni. Kterýžto odhad potvrdi
lo bližší konverzační ohledání: dívka, jménem Gita,
plavala závodně, ale poněvadž plavectvi jednoho ne
uživí, byla ošetřovatelkou- Jako obvykle, již navá
zání prvých dotyků vyžádalo si rychlé rozhodnutí
o nadcházejícím postupu. Pan Kobliha v podstatě
pracoval dvěma metodami, z nichž jedné říkal sólo
a druhé sajdkár. Podstata sóla tkvěla v přímočarém
nájezdu, neskrývaném přiznání svého zájmu, ovšem
zájmu delikátně kořeněného citem. Dovolovala, ba
přikazovala mluvit o sobě — jak příjemné: — a
obešla se bez pomocných systémů. Odtud sólo Byla
praktikována především v pozdně večerních a řeč
ních hodinách, kdy duše jsou přístupny důvěrným
sdělením a uvědomují si, že maji tělo. Sajdkárem
se sice ztrácelo mnoho času, nicméně převážná vět
šina denních případů vyžadovala si právě tuto tech
niku a žádnou jinou. Samoúčelný erotik zde zprvu,
vystupoval zcela neosobně, nemluvil o sobě, tím mé
ně o své sympatii. Vlastně jako by ani nebyl. Tim
poutavěji a zasvěceněji však hovořil o věcech, kte
ré zajímaly vyhlédnutý objekt a jejichž důvěrná zna
lost probouzela respekt k osobě informátora. Zkrát
ka slovem sajdkár bylo třeba rozumět onu nezbytnou
zátěž tlachů, které sice zpomalují jízdu, ale záro
veň podmiňují dosažení cíle. Jestliže nenastaly kom
plikace, jezdec se zbavil ve vhodném okamžiku sajd
káru a pak už svištěl výše zmíněné sólo.
Nuže, přívěsný vozík páné Koblihův byl napě
chován velmi atraktivním sortimentem. Tento pří
jemný a vzhledný muž smějčil již po řadu let v zá
kulisí oněch kulturních odvětví, která vyzařují v
jakémkoliv společenském zřízení svůdné, vzrušující
světlo. Veřejnost vůbec a socialistická zvláště pova
žuje tyto oblasti za střediska sladkého života, kde se
bez přestání odehrávají kádrově neúnosné příběhy.
Díky svým přátelům pohyboval se pan Kobliha v
tomto záviděníhodném světě zcela nenuceně. Prochá
zel bez překážek zadními vchody několika mladých
scén, měl volný přístup do svazových klubů jako
“jimi uvedený host” a navštěvoval — ne zcela le

gálně — promítání veřejně nepromítaných zahranič
ních filmů. Zkrátka — byl kulturní kibic.
Silně očtené číslo polského filmového časopisu
Ekran, spatřené v rukou pozoruhodné ošetřovatel
ky. vytyčilo před panem Koblihou trasu dalšího postupu
— Hele. Andrey Hepbum! — pravila Gita,
napichujíc dosud mokrý prst do fotografie. Pan Ko
bliha nakoukl a zívl: — Snídaně u Tiffanyho. . .
To jsem viděl. — Dyť to tu nehráli! — —Nehráli.
Jelo se to jen pro tvůrčáky.— —Tvůrčáky?— —
Tvůrčí filmové pracovníky — vysvětlil - shovívavě a
Gita se samozřejmě zeptala : — Vy jste od filmu? —
Pan Kobliha vždy zodpovídal tuto předem očekánou otázku velmi obezřele, a to z několika důvo
dů. Především pohrdal banální krátkodechou lží, a to
mavně pro její krátkodechost. Kromě toho věděl ze
zkušeností, že dívky jeho vkusu obvykle vycházejí
vstříc jen zvučným jménům naší kinematografie, za
to však dvojnásob nedůvěřuji anonymnímu barrandovskému planktonu. Zkrátka panu Koblihoví ani
nenapadlo. aby se vydával za filmaře. Pro tento pří
pad dával přednost hladce přičísnuté pravdě : ačkoliv
je vývozním expertem, svět filmu pro něho nemá
tajemství. Načeš ježto výmluvnost provedla Gitu filmařskou džunglí, kterou prosvítila několika ostrými
reflektory zasvěceného znalce. Pak s ní navštívila
posvátné háje nastupující generace, kde Suchý byl
familiérně nazýván Jírkou a Šlitr Šlitříkem. Eva —
rozuměj Pilarová je výborná kamarádka. Při
všech těchto důvěrných údajích ustupovalo páně
Koblihovo Ja diskrétně do pozadí, nicméně bylo jas
no, že ten muž mimořádných kvalit mohl získat přá
telství tolika významných umělců. Pan Kobliha se
nemýlil : až vývozní expert, během svého vyprávění
vzrostl v Gitiných očích do té svůdně a vzrušující
reality, která neměla nic společného se světem noč
ních služeb, bažantů a všedního umíraní. Přikývla
jako ve snu, když ji podivuhodný Kobliha pozval
k sobě na kávu. Ošetřovatelka Gita ihned pochopila
význam takové nabídky a také pan Kobliha ihned
pochopil, že byl pochopen. Nepřeceňoval však svůj
úspěch, neboť věděl, jak nevalnou důležitost přiklá
dají dnes Gity milostnému dobrodružství tohoto ka
libru. Jeho ješitnost, korigovaná střízlivou osmatřicítkou, spokojila se zjištěním, že je dosud i pro dva
cetileté přijatelným partnerem galantních her. Ano,
pak Kobliha byl rozumný muž.
(Dokončeni příště)

DODÁME KAMKOLI
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :
Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE
“CR O WN CHARTER"
75% skotská whisky
48/6
29/6
70% importovaná
“C ORTEL”
francouzská brandy
27/3
19/6
70% importovaná
“CORTEL-GOLD MEDAL”
francouzská brandy
28/9
21/70% importovaná
“ C OMBE A U”
francouzský cognac
47/29/“COMBEAU”
70% importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9
31/“ O LD S T U R T ”
jihoaustrlská brandy
'
21/16/9

ZNÁRODNĚNÁ
OKASE

(Pokračování se str. 4 )
která by obsahovala nut
né přirážky (manipulace
s dopravou a jiné nákla
dy) mohli bychom způ
sobit vážné ztráty - kach
ny by byly v mrazírnách
tak dlouho, až by nebyly
žádoucí.”
Pružnost není všechno

Třebaže Práce pochvá
lila ministerstvo vnitřní
ho obchodu za nově na
bytou "pružnost”, přece
jen přiznává, že jádro
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do "potíží” je jinde :
"Cenová politika, tvor
dáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet ba a regulace cen není
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší jistě jednoduchá věc.
účtujeme 3/6 za dovozné.
Může podstatné ovlivňo
vat v dobrém i v opač
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ném smyslu problémy
ve Viktorii a po celé AustráliiVolejte 314 - 6281
kvality, množství a sorti
mentu zboží, může lec
cos, co se nepovede ve
J. KINDA & CO. PTY. LTD.
výrobě, zachránit, ale zá
sadně nemůže za výro
Wine & Spirit Merchants
bu řešit všechny těžkostí,
104 Millers Rd., North Altona, Vic.
které se vyskytují . . .”
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
— tp —
Jméno : ........................................................................

Adresa : .................................................................. ...

ČTĚTE
EXILOVÝ TISK

— Lída Baarová hraje
hlavní roli ve hře “Dobrou
noc, Patricie” v divadle
v lázních Godeberg v Ně
mecku.
— Čs. hokejista J. Nepomucký, který žil v USA,
se stal trenérem S. C.
Riesersee v Garmischi v
Německu.
— V Bernheimově galerii
v Paříži se konala verni
sáž malíře Bruna Berana,
rodáka z Brna. Je malí
řem figurativním, hlavně
portretistou.
— Při opouštěni lodi v
Southamptonu zemřel ná
hle 52letý Jan Šural, tlu
močník Cunařd Line. V
Londýně zemřel po krát
ké nemoci člen Královské
akademie umění Jaroslav
Dub.
— Bývalý čs. konsul v Lu
cembursku a chmelařský
odborník ze Žatce Pavel
Weiner oslavil v exilu
pětasedmdesátku.
— Dr. M. Kohák z Rozhlasu svobodné Evropy a
bývalý povereník ing. P.
Blaho se dožili v USA šedesátky.
— Redaktor Vídeňských
svobodných listů J. Jonáš
byl pověřen čs. zpravodaj
stvím pro US International Press Service.
— Prachatický rodák Jan
Nepomuk Neumann (1811
— 1860), který byl biskupem ve Filadelfii, byl prohlášen v chrámu sv. Petra
v Římě za svatého.
— Čs. novinář Lubor Zink
měl v kanadské televisi
rozpravu s poslancem D.
Fischerem.
— V Západním Německu
požádal o asyl 331etý dr.
Jan Foustka z Prahy.
Vracel se s manželkou a

čtyřměsíčním dítětem do
Československa z Ghany,
kde působil 2. léta v ne
mocnici. Smlouvy o pra
covních závazcích čs. ex
pertů v nevyvinutých ze
mích, které uzavírá čs.
vláda prostřednictvím ná
rodního podniku “Polytechna” z Prahy, označil
za způsoby novodobého
otrokářství.
— Ústředna Moravských
spolků v Chicagu zakon
čila oslavy 25. výročí za
ložení zdařilou premiérou
veselohry
“Moravěnko
milá” od Jaromíra Hor
ského.
— Čs. národní rada ame
rická vydala protikomu
nistické nálepky.
— Příští sjezd čs. sportov
ců v zahraničí se bude
konat 5. - 7. září 1964 v
Clevelandu.
Předsedou
přípravného výboru je F.
Wolf a tajemníkem Lu
boš Hromádka.
— Výkonný výbor ČSNS
v Kanadě se usnesl, aby
bylo vypracováno zvlášt
ní podání Královské ko
misi, jednající o koexis
tenci kultur v Kanadě.
Podání mají připravit: dr
B. Čelovský, dr. ing.
J. Bouček, O. Hora, dr.
J. Škvor a dr. Valenta.

JOGURT
Smetana
(nezahušt.)
Sýry - Tvaroh
Vždycky žádejte
jen to nej lepší:

Farrall - Hayward
Irrewarra Co. Pty. Ltd.
85 City Road,
South Melbourne
Tel. 62 - 4682

Právě došla dlouho očekávaná zásilka
5.000 yds. nového téměř zázračného dekoračního materiálu,

vyrobeného ze skleněných vláken,

FIBREGLASS
KOLEKCE

1964

Výhradní representanti pro Austrálii !

Exquisite Furnishings Co. Pty. Ltd.
la Carters Ave., Toorak Village, Vic.
Telefon

24 - 2044

FIBREGLASS způsobil revoluční změny v dekoraci
moderních
amerických
bytů,

protože je dekoračně nejkrásnější, nesráží se, nehoří, neplesniví,
je odolný molům, nevsakuje špínu, usměrňuje světlo a záření, kon
troluje teplotu a tlumí zvuk a hlavně — nepotřebuje nikdy žehlit!
Lze jej dostat v mnoha barvách a vzorech.
Přijďte si prohlédnout tento i jiné druhy materiálu do našich
výstavních
místností

Provádíme dokonalou dekorační službu ze všech druhů
importovaného i místního materiálu
Vyžádejte si naši odbornou poradu a rozpočet.
Obojí je zcela nezávazné a zdarma.

!!

NEZAŘIZUJTE DŮM NEBO BYT DŘÍVE,
NEŽ SE PORADÍTE S NÁMI!

!!

ZÁCLONY — ŽALUZIE — ČALOUNICKÉ ZBOŽÍ — PŘIKRÝVKY —
KOBERCE — LINOLEA
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Dopisy redakci:
K CESTÁM DO ČESKOSLOVENSKA
Rada svobodného Československa se dovídá, že
nebylo všude přesně porozuměno jejímu stanovisku
ve věci cest československých politických exulantů
do Československa. Rada svobodného Československa
z důvodů mravních, politických i z důvodů osobní
bezpečnosti takové cesty nedoporučuje a pokládá je
za nežádoucí. — Vyslovila jen porozumění pro zce
la výjimečné případy osobní naléhavosti, jež musí
posoudit jen exulant sám.
RSČ, Washington
O ODVOLÁNÍ NATURALIZACE
Melbournský list (Herald, pr.) uveřejnil v těchto
dnech nepřesný a zastaralý článek, týkající se naturalizace. Článek nevzal na vědomí změny zákona o při
jímání občanství z 8. října 1958 a nesprávně uváděl
mezi platnými důvody, pro něž může být naturalizace odvolána, i několik důvodů, zrušených zmíně
nou změnou zákona z roku 1958. Protože podstat
nou část článku z melbournského deníku přetiskl nej
méně jeden cizojazyčný list (Neue Welt, pr.),
považuji za vhodné sděliti jasně, že zákon o
národnosti a australském občanství po změně z 8.
října 1958 má pouze jeden důvod k zrušení naturalizace
Holt Boardman, Director - Information,
Department of Immigration, Canberra

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Českého ochotnického divadla v Melbourne se ko
ná v pátek 13. prosince 1963 od 8. hod. večerní v
St. Michael Hall., Brougham St., North Melbourne.
Podle platných stanov bude předložena valné hro
madě kandidátní listina, sestavená odstupujícím vý
borem. Voleni budou : předseda, místopř., jednatel,
pokladník, 6 členů výboru a 2 revisoři účtů. Zá
jemci o jednotlivé funkce hlaste se a návrhy na
příští činnost podávejte písemně na adresu jedna
tele : J. Voborský, 3 Parslow St., Malvern, Vic.
VALNÁ
HROMADA
Vzhledem k tomu, že Australská federace kopa
né nevyhotovila zprávu a nevyúčtovala zápasy “Au
stralského poháru” v daném čase, byl výbor Spor
tovního klubu Slavia v Melbourne nucen odložit
svou řádnou valnou hromadu o dva týdny, aby
mohl podat přesnou zprávu o činnosti a výsledcích
v minulém období. Valná hromada bude se konat
30. 11. 1963 o 3. hod. odp. v restauraci Barclay, 122
Russell St.,City. Nesejde-li se v tuto dobu dosta
tečný počet členů, koná se valná hromada o hodi
nu později za každého počtu přítomných. Návrhy k
projednání zašlete písemně nejméně 24 hodiny před
zahájením valné hromady na adresu sekretáře : J.
Pick, 137 Argyle St., St. Kilda, Vic.
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ČESKOSLOVENSKA ŠKOLA V MELBOURNE
zve všechny děti i dospělé na
UPOZORNĚNÍ
ČTENÁŘŮM
PRVNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKU,
která se bude konat v sobotu 14. prosince 1963
Poslední dvě čísla letošního ročníku vyjdou - po
ve 2 hod. odpoledne v Technical Teacher’s College, dobně jako dřívější léta - současně a to 16. prosince
11 Glenberview Rd., Toorak.
V tomto dvojčísle uveřejníme Vaše
Pořad obstarají děti. Ukáží v něm, jak se za krát
blahopřání k vánocům
kou dobu naučily vánoční básně a české koledy. Mi
kuláš s andělem podarují všechny přítomné děti.
A
K
NOVÉMU
ROKU,
Přijďte se určitě podívat.
Čs. škola
zašlete-li objednávku a poplatek s 5/- do 12. prosin
ce tr. Pod společné přání uveřejníme buď Vaši plnou
Z ADELAIDE
adresu (telefon), event. adresu Vaší firmy, neb dle
— Oslava 45. výročí čs. samostatnosti se konala 27. přání jen Vaše jméno bez plné adresy.
října v Národním domě. Hlavní proslov měl J. GruNEPROMEŠKEJTE TUTO NEJVÝHODNĚJŠÍ
lich a po něm promluvila paní M. Krutšká, která
PŘÍLEŽITOST BLAHOPŘÁT NEJVĚTŠÍMU
přijela nedávno z Československa. Byl uveden bo
POČTU KRAJANŮ
hatý hudební program. Před oslavou si přítomní
prohlédli výstavu obrazů čs. umělců, kterou uspořá
dal R. Folber.
SOKOL SYDNEY
— Tuto výstavu, uvedenou pod názvem “A to je ta
krásná země” si též prohlédli návštěvníci divadla, — V sobotu 30. listopadu pořádá Mikulášskou zába
které sehrálo 9. listopadu veselohru “Tatínek šel na vu v Maccabean Hallu, Darlinghurst. Přijímání dár
zálety”.
ků již od 4. hod. odpolední.
—17. listopadu pořádal Čs. klub “Výlet do nezná
—
Dětská mikulášská nadílka pro všechny krajan
ma”, který skončil za zpěvu národních písní na bře
ské děti je připravována na sobotní odpoledne 14.
zích řeky Onkaparínga.
— Příští taneční zábava v Národním domě bude se prosince od 2. hodiny odp. v sále radnice v Glebe.
— Každé nedělní odpoledne trávíme hraním volej
konat 30. listopadu.
— Mikulášská nadílka se bude konat tamtéž v ne balu na palouku Fiddens Wharf, Lane Cove River
děli 8. prosince. Před nadílkou bude sehrána pro Reserve.
— Lhůta k upisování půjčky na sokolovnu pro na
naše děti loutková hra.
— Silvestrovská zábava se bude konat 31.prosince ší jednotu se krátí. Nezapomínejte na nás s příspěv
Sokol Sydney
rovněž v Národním domě.
V. J. kem. Děkujeme.

V Melbourne koupíte nebo vyměníte nejlépe

FORD FALCON
obrátíte-li se na I. Herzoga
v COMMERCIAL MOTORS
110 Commercial Road, Prahran
Telefon 51 - 1535, večer 94 - 4247
Zaručujeme nejvyšší ceny na protiúčet
V
sobotu
zavřeno

S U T T O N S PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne
Telefon 60 - 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

slyšel i jste o paní Brownové ..
. . . víte, té paní z domu na rohu?

Democratic Labor Party je jediná politická strana v Austrálii,
která bojuje za SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST pro všechny Austra
lany a za VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ BEZPEČNOST ZEMĚ.

Nemůžete věřit A. L. P. ve věcech australské bezpečnosti a obrany.
Sociální politika Liberální strany je pak příliš konservativní.
D. L. P. bojuje zato, aby byli Australané oprávněni k plné sociál
ní službě ihned po naturalizaci.

V

SOBOTU

3 0.

LISTOPADU

Tak paní Brownová mi říkala, že platí všechny
došlé účty šekem. Ušetří si běhání a ušetří čas,
protože jednoduše pošle za vše poštou svůj šek
E. S. & A. Říkala, že nemá ráda doma moc pe
něz. Raději má jen něco málo v hotovosti a tím
jí odpadnou mnohé starosti. Říkala, že je to mno
hem bezpečnější. A kromě toho platí-li účty še
kem E. S. &C A., má vše zaznamenáno na šekovém
útržku - komu, kdy a kolik platila.

Udělejte to, jako paní Brownová z domu na rohu.
Zeptejte se ředitele místní pobočky E. S. & A.
Banky, jak snadné je otevřít šekový účet a mani
pulovat s nim. S radostí Vám vše vysvětlí.

VOLTE PRO BEZPEČNOST AUSTRÁLIE

Založena
a řiďte se pokyny lístku D. L. P. "How - to - vote”.

Autorizoval F. M. Dowling, 560 Lonsdale St., Melbourne

1852

THE ENGLISH SCOTTISH & AUSTRAUAN BANK LTD.
Šetřte dnes na zítřek.

Ukládejte v bance E. S. & A.

HLAS

-8-

25.11.1963

DOMOVA
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Jiřího Přerostu z Prahy VII. (odjel do Austr. v r.
1950), Satrana (Stuttgart?) - dopis v red., Frant.
Kubovce a Jiřího Bartoše z Prahy.

Mnichov

ZPRÁVY OSOBNÍ

Špatný závěr chabé sezóny čs. fotbalistů

VIOLETA A PAVEL
ANDRYSÍKOVI
oznamují, že se jim
19. listopadu 1963
narodila dcerka.
O jméno se zatím
dohadují.

Řídí

Karel

Janovský,

Jugoslávie - Československo 2:0 (0:0)

Čs. fotbalové národní mužstvo, které šlo letos od porážky k porážce, dovršilo sérii neúspěchů
letošní sezóny v Záhřebu, kde první listopadovou neděli podlehlo Jugoslávcům zcela zaslouženě
0:2, a tak po loňském triumfu v Čile bude pro změnu rok 1963 patřit k nejslabším v historii
čs. kopané. Vždyť Čechoslováci nedovedli v šesti mezistátních zápasech ani jednou vyhrát, pouze
Malý oznamovatel
dvakrát hráli nerozhodně (s Východním Německem 1:1 a s Maďarskem 2:2), a čtyřikrát pro
hráli (s Rakouskem ve Vídni 1:3, s Anglií v Bratislavě 2:4, s Bulharskem v Sofii 0:1 a nyní s POKOJ PRO PÁNA
k pronajmutí.
Jugoslávií), a mají tak velmi špatný pasivní brankový poměr 6:13.
80 Sackville St.,
Collingwood (Melb.)
Záhřebské mezistátní utkání, které bylo už 28. čilo nerozhodně; score je 88:47), mělo bezpochyby
vzájemným střetnutím fotbalistů obou států (17-krát dva velmi rozdílné poločasy. V prvních 45 minu
S TŘEDISKO
vyhrála ČSR, šestkrát Jugoslávci a pět zápasů skon- tách hráli domácí rozháraně, jejich, akce byly neu CHCETE, ABY SE VAŠE
PÁNSKÉ MÓDY
celené, a tak zadním řadám čs. teamu se poměrně děti naučily hrát na kte
snadno dařilo je likvidovat. Po změně stran však rýkoli hudební nástroj? 164 Acland St., St. Kilda,
Vic.
tel. 94 2250
POHÁR EVROPSKÝCH MISTRU Jugoslávci předvedli moderní kopanou a rychlosti
VOLEJTE (Melb.)
i přesností přihrávek předčili čs. fotbalisty, kterým
Nejvhodnější vánoční
51-7012
GORNIK ZABRZE — DUKLA PRAHA 2 : 0 (1:0)
také v rozpětí necelých dvou minut mezi 7. - 8.
dárky pro pány
A. CHROMOVSKÝ
Ve vřícím kotli stadiónu průmyslového polského minutou 2. poločasu vsítili obě branky. Jugoslávský
města Chórzova před zraky 110.000 fanatických di representační team zvítězil naprosto zaslouženě, ne
váků prohrál čs. fotbalový mistr Dukla Praha v boť si dovedl v 2. poločasu vypracovat řadu bran
ZLOBÍ VÁS OČI?
prvním utkání 2. kola 9. ročníku Poháru evropských kových příležitostí a kromě dvou branek nastřelil
mistrů s přemožitelem vídeňské Austrie, Górnikem i břevno a tyč Koubovy branky.
Bolí Vás hlava?
Zabrze 0:2 a dostal se tak do situace ne zrovna záNoste brýle od OPT A!
viděníhodné. Pražané, chtějí-li postoupit do další
PŘEKVAPENÍ V POHÁRU NÁRODŮ
ho kola této nejpopulárnější fotbalové soutěže Evro
V prvních dvou listopadových týdnech došlo py, musí v pražské odvetě vsadit vše na útok.
kromě utkání ČSR-Jugoslávie - k dalším 13 mezi
V chorzowském utkání, které se hrálo 13. listopa státním utkáním. Největší zájem byl pochopitelně
du za umělého osvětlení, měli Poláci velký nástup o střetnutí Poháru evropských národů a o kvalifi
a už v 5. minutě se octl míč z kopačky Mušálka za kační utkání pro olympijský turnaj v Tokiu, která
Capitol House, 109 Swanston St.
zády brankáře Kouby. Čs. přeborník pomalu pak se neobešla bez překvapení. O největší se postara
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
vyrovnával hru v poli a v 41. minutě centreforward li fotbalisté Lucemburska, kteří -po remise v 1. zá
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
Kučera prošel "slalomovým" stylem obranou domá pase 1:1, porazili v Rotterdamě Holanďany 2:1, a
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
cích, ale jeho prudká střela skončila jen na břevně postoupili do čtvrtfinále PEN. Representační team
polské svatyně. Po změně stran přišli zřejmě čs. Albánie zvítězil v Tiráně nad Dánskem 1:0, prohrál
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
hráči na hřiště s příkazem trenéra Vejvody, aby však 1. střetnutí v Kodani vysoko 0:4, - východoně
v nutných případech telegraficky
hráli obrannou hru. Ta se jim dařila však jen pět mecké mužstvo remisovalo v Budapešti 3:3, bylo
minut, neboť v 50. minutě největší hvězda v ději- však přesto vyřazeno z další účasti, neboť ve vý
Hokejová liga
nách polské kopané, teprve 16-letý útočník Luban- chodním Berlíně podlehlo Maďarům 1:2, - a do čtvrt
ski, prokázal svou perfektní techniku a velký stře- finále postoupili i fotbalisté SSSR, kteří po moskev
Ačkoli nejvyšší čs. hokejová soutěž byla zaháje
lecký talent, když obešel několik zadáků pražské- ském vítězství nad Itálií 2:0 hráli v Římě se Squad- na teprve počátkem října, sehrála už všechna muž
ho teamu a z velmi těžkého úhlu vsítil druhou rou azzurrou 1:1.
stva po 12 zápasech. V těch si vedli nejlépe obháj
branku svého mužstva. Ve zbývajících 40. minutách
V boji o letenky na olympijské hry v Tokiu vy ci mistrovského titulu ZKL Brno, kteří ztratili pou
musela Dukla zcela otevřít hru, mocné útočila, ale hrálo Dánsko nečekaně v Bukurešti s Rumunskem ze dva body těsnou porážkou v Jihlavě 2:3. Uvá
Poláci hráli velmi opatrné, aby si udrželi tento 3:2. - španělští fotbaloví amatéři po curyšském ví žíme-li, že v druhé třetině 1. čs. hokejové ligy bu
dvoubrankový náskok do pražské odvety. I o třech tězství nad Švýcarskem 1:0 porazili tohoto soupeře v dou hrát brněnští většinu zápasů na domácím le
útočnících však dovedli několikrát ohrozit pražskou Palmě na Mallorce 6:0, - a v africké skupině Ha- dě, pak nemáme nejmenších pochyb o tom, že i ten
branku. Górnik Zabrze zvítězil zaslouženě, neboť beš vyřadila fotbalisty Kenye 1:4 a 7:1.
tokrát poputuje titul mistra republiky do Brna. jeho hráči měli rychlejší start na míč, přesnější
Skvěle si letos vedou i hokejisté Kladna, naopak
kombinaci a také tvrdou hrou si sjednali respekt u
poměrné slabší výkony než v minulé sezóně podá
čs. mistra. Pražské Dukle zahrála velmi dobře zálo
vá Bratislava. Svůj standard si udržela pražská Spar
ČESKÉ KNIHY
ha Pluskal - Čadek - Masopust, ale útočné kvintě
ta, Jihlava i hokejisté Pardubic.
NEJLEPŠÍ
DÁREK
K
VÁNOCŮM
še předhánělo v zahazování brankových šancí.
Vesele o sportu 6s, Bass: Čtení o roce 48 - 24s,
Další tři střetnutí PEM: v Bukurešti zvítězil Real
— VE
ZKRATCE —
Madrid nad Dynamem Bukurešť 3:1, v Plovdivu Rais: O ztraceném ševci (2 díly) 37s, Nilson Piraten: — Fotbalisté Slovana Bratislavy zvítězili v GoeteKozel
zahradníkem,
(hum.)
Ss,
Čapek
:
Válka
s
mlo

prohrál bulharský přeborník Spartak Plovdiv s ho
borgu nad místním Oergrytem Goeteborg 1:0, a v
landským mistrem P. S. V. Eindhoven 0:1, a Benfi- ky 16s. du Gard: Starosvětská Francie 11 s, Sienkie- odvetě doma hráli 1:1, a postoupili tak do závěreč
vricz:
Ohněm
i
mečem
(2
d.)
35s,
Drda:
Městečko
na
ca Lisabon zdolala západoněmeckou jedenáctku Boných bojů mezinárodní letní soutěže o tzv. Rappadlani 23s, Světlá: Nemodlenec 16s, Mathesius: Zpě nův pohár. Také druhý bratislavský team Slovnaft
russie Dortmund 2:1.
vy staré Číny 12s, Nezval: Manon Lescaut 17s, Bratislava se už probojoval do semifinále. Prohrál
Jirásek : Temno 23s, Hašek : Švejk (4 díly) 33s, Ča sice v italské Modeně 0:2, doma však porazil Ita
— FOTBALOVÁ LIGA —
V neúplném 11. kole 1. čs. fotbalové ligy vyhrála pek : První parta l0s, Bass : Klabzubova jedenáctka ly 4:1.
pražská Dukla doma nad mužstvem ZJŠ Brno jen lis. Rais: Pantáta Bezoušek 13s, Schwartz-Bart: Po — V HD 28. 10. jsme oznámili, že nejlepšímu čs.
s velkou námahou 1:0, a tak se už zdá více než slední spravedlivý 17s, Syrovátka: Bajky dětem 14s, sportovci r. 1961, brankáři hokejového mužstva Vít
pravděpodobné, že Pražané se stanou podzimními Jirásek: Filosofská historie 13s. Laufer: Hokej můj kovic a representačního mužstva, Josefu Mikolášo
mistry ČSR. K překvapení došlo na Kladně, kde osud 17s, Cibula: Hrdinské legendy staré Francie vi, byla do 31. prosince zastavena činnost. Jelikož
domácí podlehli Bohemians vysoko 0:3, - AC Sparta 25s. Traven : Ta bílá růže 11s. Lustig: Nikoho ne však vítkovičtí diváci při mistrovských utkáních há
ponechala oba body v Ostravě (0:4), - Trenčín zví ponížíš 11s, Twain : Tajemný cizinec 18s,- Baar : Ha- zeli po jeho náhradníkovi Salusovi shnilá jablka,
tězil v Praze nad Spartakem Motorlet 1:0, - Tři- nýžka a Martínek 28s, Otčenášek: Romeo, Julie a tma papíry, utkání co utkání ho vypískávali, chodili na
nec nad jedenáctkou Hradce Králové 2:1, - a VSS 11s, Neruda: Dětem 16s, Čech: Ve stínu lípy 26s, stadión se standartami “My chceme Mikoláše“ apod.,
Košice po sérii velmi pěkných úspěchů prohrály na Zátopkovi vypravují 32s, Nezval : Šípková růže museli funkcionáři Vítkovic kapitulovat, a trest Mi
10s. Baar: Skřivánek l0s, Maupassant: Mont-Oriel kolášovi změnili na podmíněný. .
vlastní půdě se Slovanem Bratislava 1:3.
13s, Verne: Ledová sfinga 24s, Jirásek: Husitský — Tradiční, už 67. ročník slavných “Běchovic”, vy
král (2 d.) 32s, Hašek: Dědictví po panu Šafránkovi hrál Josef Tomáš z Hradce Králové v novém tra
SUKOVÁ MISTRYNÍ ARGENTINY
17s, Neff: Veselá vdova 17s, Klosterman: Mlhy na
Několikanásobná čs. pře 6:4, a spolu s touto hráč blatech 18s, Oskarson: A nad úžinou mráz 17s, John: ťovém rekordu za 29:43,4 min. před Jurkem z Uh.
bornice Věra Suková, do kou
vyhrála
dámskou Večery na slamníku los, Hlavsa: Praha očima sta- Hradiště (30:09,8 min.) a Balšánkem z pražské Duk
sáhla pěkného úspěchu na čtyřhru finálovým vítěz letí 39s, Mann: Doktor Faust 24s, Maupassant: Slečna ly (30:11 min.).
mezinárodním mistrovství stvím nad britsko-němec- Fifi 17s, Česká kuchařka 49s
Argentiny v Buenos Ai kým párem TrumanováHLAS
DOMOVA
a mnoho jiných
res, kde získala dva pře- Schulzeová 6:2, 3:6 a 6:4.
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Uvedené ceny jsou včetně poštovného
bornické tituly. Zvláště Spolu s Australanem A.
Adresa: Hlas domova,
Vyžádejte si nový předvánoční katalog.
cenné je její vítězství v Lanem se dostala Suko
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
dámské dvouhře, ve kte vá až do finále smíšené
Telefon: 42 - 5980
ré startovala řada před čtyřhry, kde byli poraže
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-.
ních světových hráček. ni manžely Darmonovýjednotlivý výtisk s 2/-.
Box 1888 R.G.P.O. Melbourne
Ve finále zvítězila nad rni (Francouz P. Darmou
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
svou loňskou přemožitel- s bývalou mexickou replatné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $5- nebo
kou Normou Baylonovou presentantkou Reyesovou)
Hlasu domova
Telefon 42-5980
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
z Argentiny hladce 6:2 a 5:7 a 3:6.
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
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