Registered at the G. P. O. Melbourne for transmision by post as a periodical

HLAS DOMOVA
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
Ročník XIV.

FREE CZECHOSLOVAK NEWSPAPER
Melbourne 30. listopadu 1964

Číslo 24.

Odveta proti Severnímu Vietnamu?

Za pět minul dvanáct
Náboje minometů vybuchovaly mezi americkými letadly na "neprodyšně” ky se všemi dalekosáh
chráněném letišti Jižního Vietnamu. A bylo jasné, že v té nešťastné části lými následky nebo úder
světa není místo, do něhož by Vietkong nedovedl proniknout. Skončila na sever se vším spoje
akce tisíce vietnamských vojáků, podporovaná stovkou amerických vrtul ným rizikem.
Ztráta Vietnamu totiž
níků. Síť byla prázdná, výsledek nula a bylo jasné, že ve Vietnamu není
možná větší vojenská akce, aniž by o ní komunističtí záškodníci předem neznamená jenom od
stoupení dalšího území
nevěděli.
Znamená
Oba tyto případy, spojené s mnoha jinými, mohou vést ve Vietnamu komunismu.
jenom k jednomu závěru: je za pět minut dvanáct a jenom rychlý a drastický okamžité a vážné ohro
žení celého zbytku jiho
zásah Spojených států, může zabránit úplné porážce.
východní
Asie a úplné
Plán na odvetné úde Za zničenou základnu na
Bez pronikavé změny
zničení
americké
prestyjihu
zničená
základna
ry
proti
základnám
na
v americké taktice je
pravděpodobné, že Již severu by tedy - neměl na severu, za napadenou že v Asii.
ní Vietnam nepřečká příliš překvapovat. Svůj vesnici, napadené výcvi Johnsonovo rozhodnu
původ má patrně v inci kové středisko. Zub za tí je o to těžší, že ani
příští rok.
druhá možnost nezaru
dentu v Tonkinském zá zub.
Oko za oko
čuje jistý úspěch.
livu a není ničím jiným,
Před rozhodnutím
Otazníky na severu
V posledních týdnech než aplikováním zásady
Rozhodnutí, které teď
se začaly nápadně mno oko za oko. Za každou
Jeho rozhodnutí by
žit zprávy, že ve Wa větší akci Vietkongu, čeká presidenta Johnso- bylo daleko lehčí, kdy
shingtonu uvažují o od odvetná akce proti Se na, není lehké.
by se dalo alespoň s urči
vetných úderech proti vernímu Vietnamu ze
Jsou před ním dvě tou
pravděpodobností
Severnímu Vietnamu.
vzduchu nebo z moře. možnosti: uznání poráž- (Pokračování na straně 2)
Účinná blokáda pří
Antonín Novotný znovu "zvolen”
sunových cest je už
vzhledem ke geografic
kým skutečnostem téměř
nemožná, a Američané
12. listopadu byl znovu "zvolen” Antonín Novotný presidentem Česko
také nejsou ochotni vést
nějakou větší válku na slovenské socialistické republiky. Přestože nikdo nečekal nějakou opravdo
vou volbu, byly presidentské volby letos sledovány se značným zájmem.
asijské pevnině.
Již po delší čas se ro pevně v sedle, aby moh
jily v Československu lo tyto hlasy zcela uNa návštěvě v ČSSR
zprávy o silné opozici mlčet. Letos v létě pro
V těchto dnech nám došel dopis čs. uprchlíka, kte uvnitř komunistické stra vedlo však významné
rý navštívil před krátkou dobou Československo. Vy ny, která prý plánovala osobní změny v perso
pisuje, že v kanceláři Čedoku ve Vídni neměl potíže
se získáním povolení k cestě do vlasti. Dotazovali se odstranění Novotného z nálu redakcí a vydava
ho však, která místa hodlá navštívit, s odůvodněním, presidentského stolce.
telství, které zřejmě s
že jde o event. zajištění ubytování apod.
Členové stranické opo kritiky režimu sympati
Řekl jim popravdě, že si chce prohlédnout pár
míst v Československu, ale hlavně že chce vidět své zice někdy zcela veřejně zovaly.
kritizovali období No
Zároveň s tím začaly
rodiče a další příbuzné.
Ani na hranicích a pak v Čechách neměl zvláštní votného presidentování a váhavé a opatrné "uvol
potíže, protože cizí valuty mají zřejmě skoro zázrač vyjadřovali se o něm ja ňovací” reformy na poli
nou moc. Krátce po příjezdu k příbuzným však byl
předvolán na místní stanici veřejné bezpečnosti. Pří ko o sedmi "ztracených hospodářském. Ani po
tom však kritika Novot
buzní byli postrašeni a, jak pisatel uvádí, také on letech”.
měl “všelijaké pocity”, když tam šel a když byl po
Opozice měla zpočát ného vedení neustávala.
dvou dnech předvolán znova k “objasnění” někte ku vysloveně ideologic
Opozice zřejmě pova
rých údajů.
Nestalo se mu naprosto nic. Pozoruhodný byl jen ký charakter. Spisovate žovala všechna nová
tlak, který na něho vykonávali při výslechu dva lé a publicisté hlasitě po opatřeni za příliš malá
členové veřejné bezpečnosti (jeden místní a jeden ukazovali na větší svo a příliš pozdní. Nikdo
snad z kraje), při druhém výslechů ještě za pomoci bodu projevu v ostat
však nemohl vědět, jak
vzdálenějšího příbuzného, na němž bylo znát, že
asistuje jen nerad. Zajímavé byly některé otázky, ních satelitech, ba i v So daleko došly rozpory
např. jaké jsou poměry v čs, spolcích v Sydney (vý větském svazu samém. uvnitř komunistické stra
slovně uváděli Sokol i Čs. národní sdružení), chtěli
K této opozici se brzo ny samé, a kolik pří
osobní detaily o některých funkcionářích apod. Když
připojili
národohospodá vrženců najde Novotný
řekl, že se veřejného života neúčastní, přímo mu
některé funkcionáře jmenovali. Zmiňovali se též a řové (R. Selucký a O. při hlasování v politby
starousedlickém kroužku v Sydney, který spolupra Šik byli nejkritičtější), ru. Po pádu, Nikity
cuje s čs. konsulátem. Bylo jasné, že tato venkovská kteří žádali pronikavé Chruščova se zdálo, že
policejní stanice je poměrně hodně (i když zkresle hospodářské
uvolnění, tato nečekaná zápletka
ně) informována o tom, co se děje v čs. životě v
které
považují
za
jediný jenom urychlí Novotné
Austrálii.
Vysvětlení lze najít jen ve spolupráci Čedoku s možný lék českosloven ho odchod z vedení. Po
čs. policejními orgány. Je zřejmé, že z Vídně šlo hlá ského hospodářství.
nějaký čas Novotný jed
šení o chystané návštěvě uprchlíka na pražské mi
nal tak, jak nikdy neNovotného
vedení
se
nisterstvo vnitra, odkud asi zaslali informace a in
strukce venkovské policejní stanici. Že “zvědavost” patrně necítilo natolik (Pokračování na str. 2)
policie vyvolala “všelijaké pocity” a pokazila dojem
ze shledání, je pochopitelné. Nejlépe to dokazovala
Published by Fr. Váňa.
reakce staré maminky. Nejprve slzy, radost ze shle
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
dání, po návratu z druhého výslechu však její vážná
Printers: Bussau & Co..
slova: “Budu zase klidnější, až budu vědět, že jsi
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
opět za hranicemi!”

ZTRACENÁ LÉTA

Zavést zdokonalenou soustavu řízení národ
ního hospodářství je několikaletý proces. Vždyť
změny jsou tak zásadního rázu, že samočinně v
jiném společenském řádu se vždy vyvíjely po
dlouhá desetiletí, nebo i staletí. Troufat si to
učinit přes noc - takové tendence se vyskytova
ly dříve, kdy se subjektivnímu rozhodování při
suzovala moc, která je s to zdolat i nejzáklad
nější objektivní podmínky. Na to se - jak víme
ze zkušenosti - při výstavbě socialismu nejvíce
doplácelo, a to nejen u nás.. . Možná, že se bu
de někomu zdát, že jsme nastoupili špatnou
cestu. Nikoliv, principy jsou dobré a pokroko
vé. Neprojeví se však hned...
Práce, 3. listopadu 1964

VZPOURA NA HRADČANECH
Pan president má výdrž, s tím se nedá nic dělat.
Když doba vyžaduje, udržuje všechny ideály stali
nismu, včetně poprav a upalování čarodějnic ze Salemu i členů sekretariátu u Prašné brány.
Když se doba a její požadavky změní, změní se
i pan president a holduje umírněnému reformismu
v mezích zákona, podle toho, co je právě v módě.
Tuhá linie, měkká linie, všechno jedno.
Pan president se nerad mění jenom v jednom
směru. Nerad se dělí o moc.
A když v Moskvě předepsali “kolektivní vedení”,
vzpoměl si na téměř vyhynulé slovo “páteř”. K
všeobecnému úžasu se zjistilo, že pan president,
když jde o moc, pořád ještě má ve svém pružném
těle sbírku obratli.
Tak se stalo, že po šestnácti letech ocitlo se Čes
koslovensko znovu na mapě světa, a že po šestnácti
letech stálo světovému tisku znovu za zmínku. A
nebylo to proto, že Zátopek překonal rekord, nebo
že Čáslavská udělala stojku na kladině. Důvody
byly politické, bylo jich mnoho a s tím spojených
otázek ještě víc.
Proč se president Novotný nedostavil k moskev
ským oslavám říjnové revoluce? Proč českosloven
ský rozhlas věnoval v kritických chvílích více času
chvále zneuctěného Chruščova než novým vládcům
v Kremlu? Podrží president Novotný po listopado
vých “volbách” funkci generálního sekretáře strany
i úřad presidenta? Nebo se podřídí novým instruk
cím o kolektivním vedení a spokojí se kontrolou
strany? Dala mateřská strana Sovětského svazu po
kyn odkojencům v ČSSR, aby se zbavili nepohodlné
ho vůdce? A jestliže ano, podřídí se vždycky věrná
Praha?
Praha se nepodřídila a pan president se nepodřídil. Ve “volbách”, které byly snazší než ty s
Goldwaterem, podržel jak prestiž presidentského
úřadu tak moc generálního sekretáře.
Dosažen byl historický mezník. Nejvěrnější sa
telit, o němž se ironicky říkalo, že když v Moskvě
krápě, “pršáky” jdou v Praze na dračku, postavil si
hlavu.
Západní tisk udivil v té souvislosti svět zjištěním,
že president Novotný není v Československu právě
populární.
Člověk se může jenom dohadovat o pocitech a
způsobu myšlení našich někdejších spoluobčanů. Není však pravděpodobné, že by kterýkoliv komunistický nájemník pražského hradu dosáhl o moc větší
popularity, než kdysi von Neurath. Je ovšem docela
možné, že více méně otevřený odpor proti “bratrs
kému” Sovětskému svazu alespoň otupí hrot nená
visti, jíž loajální občané Československa pravděpodobně cítí k svému presidentu.
“Vzpoura na Hradčanech” je proto tak pozoruhodná, že se jedná o vzpouru nejposlušnéjších ze
všech komunistů.
Otázka teď je, jak se přes noc stali z poslušných
vzdorní, jak se z ustrašených obratem stali odvážní
Není pravděpodobné, že by se lidé, kteří neuměli
nic jiného, než kývat, najednou z ničeho nic roz
hodli, že přišla doba, aby se postavili na vlastní
nohy. Je pochybné, že by vytrvalý pan president
nalezl páteř ve chvíli, kdy se jeho politická hlava
ocitla na špalku.
Zdá se přijatelnější, že lidé, kteří vždycky pluli
s proudem, dále plují s proudem. Změna patrně
spočívá v tom, že středisko a zdroj toho proudu
přestává být výhradně v Moskvě.
Vzpoura na Hradčanech je významná proto, že
je důkazem toho, že Sovětský svaz ztrácí, patrně
nenávratně, úplnou kontrolu satelitů, jimiž se prac
ně obklopil.
Je zajímavé spekulovat. Vzpoura na Hradčanech
znamená vzpouru místodržících proti protektorům.
Aby byla trvale úspěšná, potřebuje populárnější zá
kladnu doma. O čem tedy spekulovat dál? Také o
tom, nepovede-li vzpoura na hradě v konečných důsledcích k vzpouře pod hradem.
— kw —
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Poznámky k světovým událostem

Malé události — zabijí se
Uplynulých čtrnáct dní nepřineslo - bohudík - žádné světoborné udá
losti. Svět vzpomínal prvého výročí smrti presidenta Kennedyho, dohado
val se o tom, zda se Rusové s Číňany dohodnou nebo ne, reagoval všelija
kým způsobem na drastické hospodářské zákroky britské labouristické vlády
a chtě nechtě si musil přiznat, že v jihovýchodní Asii Sukarnova basa
tvrdí muziku.
Nejenže ji tvrdí, nýbrž
jí také dává takt; slovem,
jihovýchodní Asie tancu
je dnes tak, jak Sukarno
píská. Jeho postoj k Ma
lajsii, podpořený dvěma
nebo třemi stovkami pa
rašutistů, zatím způsobil:
hospodářské potíže v Ma
lajsii (o nichž se mluví
veřejně, zatímco o indonéských se v Indonésii
jenom šeptá); změnu ame
rické politiky vůči Indo
nésii; rezignaci americké
ho vyslance v Džakartě
(který po léta ovlivňoval
politiku USA svým sym
patickým postojem k vý
voji mladé Indonésie):
příslib podstatné vojen
ské pomoci Spojených
států Malajsii a konečně
i zavedení povinné, i když
zatím omezené, prezenč
ní služby v Austrálii.
Zvýšení úrokové sazby
v Británii
Úroková sazba není
dnes už cenou peněz na
volném trhu, nýbrž je
především nástrojem ho
spodářské politiky jednot
livých zemí a států. Bri
tánie, která po staletí ne
ní soběstačná v potravi
nách i ve většině surovin,
dokázala vždy těžit ze
svého zahraničního obcho
du a udržovat rovnováhu
mezi dovozem a vývozem.

LÉKÁRNA
MARKOV’S
Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, N.3, Vic.

Telefon: 34-3700
Mluvíme česky

S pokračujícím úpadkem
britské koloniální moci
stala se tato rovnováha
opravdovým problémem
a vládou stanovená úro
ková sazba je jedním z
nástrojů k udržení této
rovnováhy. Drastické zvý
šení o 2% je dokladem
vážnosti
hospodářských
obtíží Velké Británie, a
aspoň prozatím zachráni
lo anglickou libru od dal
ší devalvace.
Občanská válka v Kongu
Občanské války jsou
dvojího
druhu.
První
druh jsou takové války,
kde bojují občané z hlu
bokého a hlavně vlastní
ho přesvědčení. Takových
válek je v dějinách má
lo; války husitské jsou
do určité míry příkladem
tohoto druhu. Druhý a
převážně početnější druh
občanských válek jsou ta
kové, kde veliká většina

občanů na obou stranách
neví, oč vlastně jde, á
trpí pro zájmy někoho,
kdo o jejich zájmy nemá
valný zájem. Občanské
války naší doby patří
převážně do této katego
rie: Vietnam, Kongo.
Od odchodu jednotek
OSN vede se v Kongu
občanská válka, o které
jsme se minulý týden do
věděli trochu víc než ob
vykle, neboť došlo k pří
mému zásahu belgické
armády a amerického le
tectva proti odpůrcům
Tšombeho vlády. Příčinou
tohoto zásahu bylo něko
lik set Evropanů různých
národností, kteří byli po
několik týdnů zajatci po
vstalců, vedených K. Gbenyem. (Nazveme-li ho
komunistou
pekinského
ražení, dopustíme se sice
hříchu
nebezpečného
zjednodušování, ale nebu
deme asi daleko od prav-

dy.) - Během několika
dní uvidíme, jaká bude
reakce různých afrických
států na tuto bílou inter
venci.
V Moskvě jen mezivládí?
Noví vládcové v Krem
lu se chovali, jak se na
nezapracované vládce ko
munistického státu sluší.
Byli nevšedně klidní.
Koexistence pokračova
la, jako by se nechumeli
lo. Hádka s Pekingem po
kračovala, jenomže tlu
meně. Básníci mluvili dál,
jenomže opatrněji. A za
hraniční komunisti bru
čeli dál, že se to tomu
Chruščovovi nemělo dě
lat, jenomže čím dál tím
unaveněji. Na západě se
množily děsy, podložené
historií, že nová vláda je
mezivládím a připomínaly
Trockého, Beriu a Ma
lenkova. Jméno někdejší
ho Chruščovova chráněnce Podgorného se vysky
tovalo nej častěji.
Kdo ví, něco na tom
může být. Stalo už se jed
nou nebo dvakrát, že se
početné legie západních
“kremlinologů” strefily do
černého.
-el

ZA PĚT MINUT DVANÁCT
(Pokračování

se str. 1)

předpovědět, jak se v
případě
bombardování
cílů na severu zachová
Rudá Čína a jak bude
reagovat Sovětský svaz.
Dá se proto čekat, že
důraz v tzv. omezené
odvetě bude na slově
"omezení’’. Cílem nebu
de zničení Severního
Vietnamu, ale vytvoření
příznivější situace pro
jednání u konferenčního
stolu.

-Naše rovyDALŠÍ PROJEV STÁTNÍKŮV
Soudruzi, nedejte na to, víte, ono to tak
vždy v životě je. Ono y rodině, no ne vždycky
všecko tak jde, jak to někdy tak bývá, že jsou
nějaký ty rozmíšky, jsou mladí lidé, no tak
než se to dá dohromady, tak sem tam nějaký
ty rozmíšky jsou, že? Když jsou starší rodiče
a když jsou starší, tak to taky někdy nehraje,
no a někdy se to pození, povdá, že, a žije to
pohromadě, všecky mají dobrou vůli a vono
to někdy přece jenom zaskřípe, že? No tak to
někdy je i trochu v našem společenství. Dali
jsme se dohromady a teď hledáme cestu, no
vono semtam někdy zaskřípe, a no tak — ale,
soudruzi, to překonáme. My věříme, že ty různé
takovéto to skřípnutí, který se někdy v celom
našem táboře objeví, tak to že překonáme a
že nakonec naše společné idee, které musíme
chránit jako oko v hlavě, vždycky zvítězejí. My
se dorozumíme!
Doslovný záznam z projevu Antonína No
votného na oslavách Říjnové revoluce na Sta
roměstském náměstí, který byl vysílán praž
ským rozhlasem 6.11. 1964.

Američané doufají, že
"omezenost” jejich úde
ru na sever zmenšuje ri
ziko plné čínské inter
vence.
Jejich výzvědná služ
ba předpokládá, že bom
bardování cílů v Sever
ním Vietnamu a komu
nistické části Laosu nepřivodí plný útok Číny
a Hočiminhových komu
nistů.
Nebylo by to ovšem
poprvé, co se americká
tajná služba mýlila. Ri
ziko čínského zásahu te
dy zůstává.

Kubánské poučení
Pro lidi v zátiší ma
lých soukromých živo
tů je ovšem lehké kritisovat a předpisovat, co
by se mělo a co by se
nemělo.
Skutečností však zů
stává, že velká rozhod
nutí v historii se zřídka
kdy obešla bez značného
rizika.
Nej bližší takové roz
hodnutí bylo učiněno
presidentem Kennedym
při "konfrontaci" v Ka
ribském moři. Riziko,
které byl tenkrát KenneSWISS TRAINED
WATCHMAKERS

K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
19 York St.
(vchod z Wynyardu)

dy ochoten přijmout, za
hrnovalo i nejzazší mož
nost nukleární srážky
se Sovětským svazem.
Následky toho rozhod
nutí však daleko pře
sáhly
rozsah
malého
místního vítězství. Je
dost možné, že to roz
hodnutí podstatně změ-

NEJVHODNĚJŠÍ DÁREK

K VÁNOCŮM: ČESKÉ KNIHY
Mácha: Máj (nádherně ilustr.) 22s, Markl: Dudy a
dudáci 20s, Hašek: Dědictví po p. šafránkovi 17.%
Sienkiewicz; Ohněm a mečem (2 díly) 35s, Díckens:
Kronika Pickwickova klubu 35s, Feyfar: Krkonoše
(fot.) 30s, Němcová: Babička 29s, Neff: Zlá krev 17s.
Vrba: Myslivcův rok 17s, Jirásek: Proti všem 23š.
Psohlavci 11s, Temno 23s, Staré pověsti české 14s.
Němcová : Čertův švagr 6s, Čech : Ve stínu lípy 17s.
Čapek: Dášenka 12s, Bezruč: Básně 15s, Stone
Žízeň po životě 23s, Voltaire: Panna 32s, PocheJanáček: Prahou krok za krokem 40s, Čapek: Baj
ky a podpovídky 12s, Hawthome : Šarlatové písmeno 15s, Sinclair Lewis: Elmer Gantry 21s, Kaplický:
Kladivo na čarodějnice 17s, Vančura: Tři řeky lis
Bass : Lidé z maringotek 9s, Hemingway : Stařci
a moře 8s, Mrštík: Pohádka máje 17s, Němcová
Princ Bajaja 6s, Twain: Život na Mississipi 29s
Bass: Klapzubova jedenáctka 11s, Havlíček: Petro
lejové lampy 11s, Hugo : Dělníci moře 27s, Lazistan
Bratislava ve fot. 9s, Plicka : Praha ve fot. 45s, Neff
Zlá krev 17s, Lawrence : Synové a milenci 21s
Hudson : Zelený ráj 13s, Mácha : Prózy 20s, Faulkne: Báj 21s, Benešová: Don Pedro, Don Pablo 13s
Tolstoj: Anna Kareninová (2 d.) 45s, Bednáři Rukopis Královédvorský 21s, Heine: Pasionál 12s, Langer: Bronzová rapsodie 12s, Syrovátka: Bajky dětem
14s, Zátopkovi vypravují 32s, Nezval: Šípková růže
l0s, Baar: Skřivánek l0s, Maupassant: Mont - Ortel
13s, Verne: Ledová sfinga 24s, Plastická mapa Československa 31s, Verne-Laurie: Trosečník z Cynthie
15s, Neff: Veselá vdova 17s, Flos: Lovci orchideje
(3 díly) 39s, Oskarson: A nad úžinou mráz 17s
Trioletová: Milenci z Avignonu 12s, Vachek: Muž :
stín 17s, Maupassant: Slečna Fifi 17s, Česká ku
chařka 49s-psaná anglicky 50s a mnoho jiných,
Ceny jsou včetně poštovného
VYŽÁDEJTE SI NAŠE NEJNOVĚJŠÍ SEZNAM!

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R.GT.O. Melbeurne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980

nilo běh dějin.
Kubánský případ se
ovšem nedá všude apli
kovat. Je však jisté, že
k vítězství, třeba "ome
zenému" je především
třeba vůle vyhrát. Vůle

Ztracená léta
(Pokračování se str. 1)
jednal předtím:
nezá
visle na tom, co se dělo
v Moskvě.
Jeho neúčast na osla
vách říjnové revoluce v
Moskvě si mnozí vyklá
dali tím, že Novotný
čekal, že bude v Moskvě
nucen veřejně odsoudit
Chruščova a jeho sou
druhy. Na druhé straně
kolovaly pověsti, že No
votný zůstal
výslovně
nepozván.
Ať tomu bylo jakko
li, jisté je, že Novotný
a jeho vedení moskev
ský palácový puč přeži
li. Možná, že v jistém
ohledu Chruščovův pád
Novotnému prospěl uvnitř Komunistické stra
ny Československa.
V okamžiku, kdy bylo
celému světu zřejmé,
jak rusko - čínský kon
flikt rozpoltil moskevské
vedení,
cítili
možná
všichni
českoslovenští
komunisté, že je třeba
prokázat jednotu vlastní
strany.

Československý zpra
vodaj (9. 11. 64) to vyjádřil takto: "Nemusí
me říkat, že . . . (zvole
ní Novotného - pr.) ne
ní ani pro členy Komu
nistické strany Českoslo
venska, dokonce ani pro
členy ústředního výboru
věcí srdce.
I Zápotocký byl ne
poměrně populárnější. A
není stejně ani oceněním
jeho minulých úspěchů,
jako tomu bývá na Zá
padě.
Kdyby tyto úspěchy
existovaly, nebylo by
třeba tak pronikavých
reforem.
Jediné, čemu novope
čení čs. poslanci vzdáva
jí hold 12. listopadu, bu
de nesmírná politická
obratnost Antonína No
votného, který se zřej
mě dovedl učinit nepo
stradatelným zkompro
mitovanému aparátu a
malověrným a bázlivým

k vítězství pak musí ta
ké zahrnovat ochotu ris
kovat. Riziko čínské in
tervence by tedy nemělo
presidentu
Johnsonovi
zabránit v jediném mož
ném rozhodnutí.
-kw-

dušičkám, které mají
drtivou většinu ve všech
orgánech strany a režimu.
Tento způsob myšlení
vyjádřil ostatně Novot
ný sám na pražských
oslavách říjnové revolu
ce 7. II. 64:
"Naše jistota, naše
bezpečnost je v pevném
svazku se sovětským li
dem, je v pevné jedno
tě se Sovětským svazem,
v pevné ideové jednotě
s Komunistickou stranou
Sovětského svazu .. .
Nesmíme se nechat
zmást, soudruzi! My pro
to, abychom mohli jít
dále kupředu, musíme
všechny síly opřít na to,
aby byla vytvořena jed
nota mezinárodního ko
munistického hnutí.
Aby se imperalistům
nepodařilo rozložit náš
tábor . . .”
O stísněnosti situace
za Železnou oponou
svědčí tento čistě defensivní a negativní presidentský program.
vm

MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ?
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— V příštím roce má vy
jít v Bratislavě biogra
fie Vlado Clementise, kte
rou napsal jeho bývalý
osobní tajemník T. H.
Florin. Předmluvu dodá
Laco Novomeský.
—Soukromá zpráva o
několika bývalých poslan
cích Čs. strany lidové na
Moravě: Franěk pracuje
jako dělník na pile v Rajci u Brna, učitel Cyril
Charvát je nočním hlída
čem v jednom průmyslo
vém podniku, František
Štambacher pracuje i s
manželkou v zeměděl
ském družstvu ve V. Pav
lovicích, Josef Vičánek
z Uherského Hradiště
zemřel Bývalý náměstek
starosty města Brna, pá
ter K. Fanfrla, je admi
nistrátorem fary v Koby
lí u Brna.
— V Lenešicích u Loun
se konalo II. celostátní
mistrovství v orbě. I.
disciplina: orba vojtěškového pole, II. mistrovská
disciplina: orba strniště.
Mistrem republiky se stal
traktorista JZD Komořany Alois Chelík.
— Podle zpráv vídeňské
Die Presse zajistili Češi
jediný pohraniční pře
chod mezi ČSSR a Hor
ním Rakouskem u Dolní
Haidy proti možnosti pro
lomení pěti novými že
leznými závorami a beto
novým blokem uprostřed
silnice, které mají zcela
znemožnit útěky přes
hranice pomocí jakéhoko
li druhu vozidla.
— Karlova universita vy
dala sborník studentských
vzpomínek “Za lepší
svět”.
— Zákon z roku 1946 o
udělování státní novinář
ské ceny Karla Havlíčka
Borovského a vládní na
řízení z r. 1962 o státní
novinářské ceně Václava
Kopeckého byly zrušeny.
Místo nich teď uděluje
president republiky Čs.
novinářskou cenu.
— Od 2. listopadu použí
vá britská letecká společ
nost BEA na trati Lon
dýn - Praha letadla Trident se 3 tryskovými mo
tory umístěnými v zádi
letadla. Cesta trvá 1 ho
dinu 40 minut. Létá se
v pondělí a v pálek.
— Ceny některých tele
vizorů byly sníženy: typ

Ametyst - sektor stojí
4.500 Kčs místo dosavad
ních 5.600 Kčs, Signal
2.800 Kčs místo 3.500 Kčs,
Volna 2.200 Kčs místo
3.200 Kčs, Carmen 3.500
Kčs místo 3.800 Kčs, Jan
tar 4.000 Kčs (dříve
4.400 Kčs).
— V Jaslovských Bohu
nicích se staví první čs.
jaderná elektrárna. Letos
má být zastřešena reaktorovna, mezistrojovna a
strojovna a příštím rokem
má začít montáž techno
logického zařízení.
— Prorektor
Akademie
výtvarných umění v Pra
ze docent A. Nykl dostal
k “50” Řád práce.
— Na příští rok se při
pravuje oslava 500. vý
ročí vzniku první vysoké
školy na dnešním území
Slovenska, Academie
istropolitany. Bude vě
decká konference o Aca
demii istropolitaně a slav
nostní zasedání vědecké
rady v Universitě Komen
ského v Bratislavě.
— Na ruskou základnu v
Antarktidě odjede inž. Š.
Pinter a J. Skok. Je to
již 6. čs. výprava k Již
nímu pólu.
— Při srážce tramvají č.
4 a 5 v Praze byla 1 že
na zabita, řidička jedné
tramvaje těžce a 19 osob
bylo lehce zraněno.
— V Praze byla podepsána dohoda o dodávkách
čs. výcvikových proudnicových letadel L 29 Del
fín indonéskému vojen
skému letectvu.
— Organizovaným auto
stopem letos cestovalo
23.000 lidí. Organisátoři
předpokládali, že tohoto
způsobu cestování použi
je 40.000 lidí.
— V Praze zemřel nej
starší člen Čs. akademie
věd, odborník vnitřního
lékařství akademik Josef
Pelnář.
— Rudé právo z 31. 10.
přiznává, že se věnovala
městské hromadné dopra
vě v Praze malá pozor
nost, takže na některých
místech vznikla i hava
rijní situace. Za 17 roků
se věnovalo na obnovu,
údržbu a výstavbu 170
miliónů Kčs, tedy tolik,
kolik se na to věnovalo
za necelé poslední dva
roky.

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPTA!

O P TO
Capitol House, 109 SwanstonSt.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DECHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

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

— V Praze se konal I.
mezinárodní džezový fes
tival. Cenu Svazu čs.
skladatelů získal čs. or
chestr Gustava Broma,
cenu ČSM kvintet Alber
ta Mangelsdorffa ze Zá
padního Německa, cenu
Jazz klubu Praha dostal
SH kvintet vedený J. Konopáskem, cenu Federa
ce čs. jazz-klubů pianista
Jan Hammer. Soubor
Ackera Bílka z Anglie
dostal zvláštní uznání za
nej úspěšnější vystoupení
v průběhu festivalu.
— Čs. delegaci na oslavy
Říjnové revoluce v Mos
kvě vedl Jiří Hendrych
a byli v ní dále: M. Chudík, L. Besserová, R. Dvo
řák, náměstek min. nár.
obrany S. Šádek a O.
Pavlovský.
— Čs. delegace jednaly
ve Vídni o spolupráci s
Rakouskem v těžbě zem
ního plynu a při úpravě
pohraničních řek. RP
hlásí, že bylo dosaženo
plné dohody.
— Manželům Vlastě a Ji
římu Zvolským, kteří
pracují asi 3 roky v so
větském Spojeném ústa
vu pro jaderný výzkum
v Dubně, byl udělen ti
tul kandidátů věd.
— Podle předběžných od
hadů ministerstva země
dělství je letos celková
sklizeň pšenice, ječmene,
ovsa a kukuřice na zrno
proti loňsku o 35.880 va
gonů nižší. Hektarové vý
nosy: pšenice 22.1q, ži
to 20.6q, ječmen 20.7q,
oves 17.5q, kukuřice na
zrno 25q, pozdních bram
bor 140.7q.
U Jílového se opět hle
dá zlato. Dříve opuštěné
doly Rotlev a Pepř se
prohlubují. V příštím ro
ce se bude sledovat další
úsek říšskořímské a šlojířské žíly.
FEC/Č

"V našich rukách ku prospěchu, u kapitalistů ke škodě lidstva”

O státních tajemstvích
Kdykoli byla čs. komunistická vláda v poslední době donucena hospo
dářským nebo politickým tlakem k zmírnění některých předpisů nebo
opatření, ozvaly se okamžitě především nejstraničtější ze stranických listů
— Život strany, Nová mysl a ovšem i "lidovější” Rudé právo — a sna
žily se zahladit dojem, který ohlášené eventuelní vybočení z komunistické
nauky nebo praxe muselo vyvolat u "věrných” funkcionářů a komunistic
kých teoretiků. Všechna vysvětlení se shodují v tom, že se nikdy žádná
úchylka od dřívější praxe vlastně nestala, nebo že jde jen o taktické
opatření, které má vlastně urychlit a ne zpomalit vývoj komunistického
státu.
Bylo tomu tak s novými opatřeními z hospodářského života (s "hmotnou
zainteresovanstí” a s ní spojeným tak nemarxistickým hlediskem výnosu,
zisku, s povolováním soukromých živností a služeb na vlastní účet (viz
str. 4), se snahami o zařazování odborníků na místa obsazená dosud po
litickými exponenty aj.), s některými opatřeními v oboru kultury a škol
ství, s částečným uvolněním censury, s povolováním cest za hranice atd.
Vysvětlování je ovšem často krkolomné a většinou naznačuje, v jakých
nejistotách musí žít hloubavé duše, snažící se navléknout dialektický mate
rialismus na ten který případ.

Všimněme si dnes opatření, které není tak
zásadního druhu, jako
jsou některá zmíněná opatření hospodářská a
které by tedy nemělo vy
volat velké obavy u
strážců komunistické opravdovosti.

V září tr. schválila čs.
vláda soubor opatření,
kterými se má podstat
ně snížit množství sku
tečností, považovaných
za
tajné.
Dosavadní
předpisy, dle nichž bylo
tajné skoro vše, včetně
budovy každého venkov
ského nádražíčka, nebo
údajů o počtu slepic v
tom kterém místě, vyvo
lávaly veselost u všech
návštěvníků z ciziny a
často silně zatěžovaly

administrativu vládního
aparátu.
Hned říjnové číslo
"Života strany” reagova
lo na nové opatření del
ší (nepodepsanou) úva
hou, z níž vyjímáme :
"Stále se vyskytují
případy, kdy se dostá
vají do nepovolaných
rukou a uší důležité utajované skutečnosti a
ztrácejí se státní a stra
nické dokumenty. Pří
čin, proč tomu tak je,
by se dala vypočítat ce
lá řada. Jedno však ma
jí společné: podceňovávání významu revoluční
bdělosti, ostražitosti a
utajování v současných
podmínkách boje mezi
kapitalismem a socialis
mem.”

"O tom, že kapitalisté
nejsou ochotni trpně při
hlížet k historickému vý
voji, který směřuje k zá
niku kapitalismu a k ví
tězství socialismu”, po
kračuje optimisticky ŽS,
"nás denně přesvědčují
svými činy . . . Svědčí o
tom nejen otevřené vmě
šování imperialistů do
osvobozeneckého
boje
národů, kde se vývozem
kontrarevoluce snaží za
chraňovat zkrachovalé a
prohnilé režimy a vlád
ce. Hovoří o tom i mi
lióny dolarů, které po
skytují na podvratnou
činnost v zemích socia
lismu, i jejich cíl "přenést válku idejí na úze
mí nepřítele” — jak to
(Pokračování na str. 6.)

Devizový podvodník
Tak se jmenuje soudnička, kterou uveřejnila
Práce z 28. října tr. Obsah dává poznat, jak
podivné jsou dosud cesty čs. justice, cesty, na
něž ji vede v tomto případě chronický nedosta
tek deviz v Československu. Práce píše :
"V roce 1951 byla zrušena obchodní zastu
pitelství zahraničních firem v Československu
a inž. Pavel Schwanzer z Brna přišel o místo.
Byl totiž obchodním zástupcem švýcarské to
várny na barviva. Našel si nové a ne špatně
placené zaměstnání, ale styků s firmou Geigy
nezanechal. A to byla chyba, která ho nakonec
přivedla před soud. Podplácel totiž pracovníky
textilních podniků, aby objednávali barviva od
firmy Geigy. Nebyla to barviva špatná a pla
tili jsme clearingem, což bylo pro naše hospo
dářství výhodné. Jenže sami vyrábíme také
kvalitní barviva a dovážíme je výhodně i ze
socialistických států, zejména z NDR.
Schwanzer věděl, že firma má o zakázky z
Československa zájem. Rozhodl se proto získat
je i za cenu porušení zákona. Na úplatky bylo
zapotřebí peněz. Švýcarská továrna jimi ne
šetřila. Při zásilkách do Československa byly
peníze proti pravdě deklarovány jako dary,
které se — jak známo — vyplácejí v tuzexových poukázkách. Schwanzer za ně kupoval věci,
o které byl zájem. Zapalovače, tranzistory, ho
dinky, šperky i auta dostávali pracovníci pod-

niku, kteří objednávali barviva firmy Geigy.
Obžalovaný říká, že to byly dary a pozor
nosti, soud to však právem pokládal za úplatky.
Něco si také nechal Schwanzer pro sebe a ne
bylo toho málo. Přes 50.000 Kčs a skoro tisíc
tuzexových poukázek, jen co sám přiznal. Mno
hem více toho bylo, co rozdal na úplatcích.
Podle toho byl vyřčen i trest, který byl potvr
zen krajským soudem v Brně : čtyři a půl ro
ku odnětí svobody, zákaz činnosti na odpověd
ných místech v socialistickém hospodářství na
pět let. Zabavené věci propadly státu. Spolu
s ním byl odsouzen i jeho pomocník Jindřich
Serbus z Prahy a samozřejmě i úplatní funkci
onáři textilních podniků. Bylo jich sedm a
dostali tresty podle rozsahu přijatých úplatků.”
Z této soudničky vyplývá, že jediný trestný
čin, jehož se inž. Schwanzer dopustil, je aktivní
úplatkářství. Šlo skutečně o dary a následkem
toho nebyla výplata v tuzexových poukázkách
závadná. Že Schwanzer jako zástupce švýcarské
firmy měl zájem získat pro ni zakázky, je při
rozené, stejně tak přání firmy dodávat zboží
do Československa. Hlavními viníky byli tedy
funkcionáři podniků, kteří přijímali úplatky. Je
příznačné, že se ve zprávě neuvádějí jejich jmé
na, že se neprozrazuje, jaké úplatky jednotliví
obžalovaní od Schwanzera dostali a jaké byly
jejich tresty.
FEC
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ČSSR zblízka
ZALOŽENÍ AKCIOVÉ OBCHODNÍ BANKY
Novou zásadou bude devizová zainteresovanost vý
robních závodů na výsledcích zahraničního obchodu,
která ve svých důsledcích přispěje k efektivnější
mu plnění plánu zahraniční výměny zboží. Výrobní
závody budou v důsledku nových opatření mít da
leko větší zájem na zavádění nových druhů výroby,
na efektivnější technologii, na zavádění úzkoprofi
lové výroby atd. Na druhé straně však uvolněním
částí takto získaných deviz budou mít závody mož
nosti nákupu nových patentů a licencí, progresiv
ního strojního zařízení, technické literatury. — Na
konferenci bylo též oznámeno založení Obchodní ban
ky od ledna příštího roku. Nový podnik bude usta
ven na bázi akciové společnosti ještě v průběhu
tohoto měsíce a jeho členy budou instituce, které
se podílejí na našem zahraničním obchodě. Úkolem
Obchodní banky bude usnadnění platebního styku
s cizinou, otázky úvěrové a další problémy souvisící
s obchodní činnosti.
Práce, 4. listopadu 1964

O SAMOSTATNÉM PODNIKÁNÍ
Poměrně pomalu dochází k realizaci opatření, jež
je zaměřeno k rozšíření a zajištění služeb ve ven
kovských obcích. Místní národní výbory v těchto
Obcích mají totiž právo povolit některým občanům,
kteří jsou zaměstnáni, důchodcům, ženám v domác
nosti a lidem se změněnou pracovní schopností sa
mostatně vykonávat některé druhy služeb a oprav.
Ale MNV tohoto práva využívají jen nedostateč
ně... Funkcionáři národních výborů v některých
venkovských obcích se dívají na drobnou hospodář
skou činnost, založenou na vlastní práci, poněkud
s rozpaky a div ne jako na obnovu živností. To
jsou však přehnané obavy. Opatření vlády má na
mysli především zlepšení služeb tam, kde příslušné
organizace právě teď (!) nejsou schopny zajistit
potřeby a požadavky obyvatelstva. Tyto potřeby
nelze podceňovat. Občané na vesnici srovnávají
úroveň služeb u nich doma s životními podmínkami
ve městech a vidí rozdíly. Těžce nesou, když musí
za holičem jezdit i několik desítek kilometrů, čekat
dlouhé týdny na drobnější řemeslnické o p ra v y
apod.... Opatření vlády se ani v nejmenším nedo
týká principů socialistického hospodaření. Umožňuje
sice samostatnou drobnou hospodářskou činnost, ale
založenou na vlastní práci. Občané, kterým vydá
MNV povolení, nesmějí zaměstnávat další osoby;
práce zpravidla vykonávají vlastním nářadím a ma
teriál si obstarávají nákupem v maloobchodě. Na
žádost zákazníka jsou povinni vydat mu stvrzenku
z průpisového bloku. Ceny, které účtují, nesmějí
přesahovat výši stanovenou ceníky, popřípadě ce
novými předpisy. Podmínky, za nichž se povoluje
samostatná práce při poskytování vybraných služeb,
jsou tedy takové, že vylučují obohacování a vyko
řisťování. O obnovování živností se vůbec nedá
mluvit...
Rudé právo, 19. října 1964

OPĚT

REORGANIZACE

Dne 26. října začala v Praze dvoudenní celostát
ní konference vedoucích pracovníků potravinářského
průmyslu. Ministr V. Krutina seznámil delegáty s
předpokládaným rozvojem tohoto odvětví na příští
léta. Některé zásady návrhu nového řízení a organi
zace uplatní potravináři od příštího roků. Dosavad
ních 6 celostátních sdružení, 21 podniků přímo ří
zených ministerstvem a 8 pivovarských podniků, kte
ré řídí KNV, bude nově organizováno. Vznikne 8
celostátních oborových ředitelství trustového charak
teru a 9 oborových ředitelství podnikového charak
teru. Éídit je bude přímo ministerstvo. V příštím
roce bude vytvořen celostátní podnik pro výrobu
nealkoholických nápojů. Bude mu podléhat asi 10
nových velkých Závodů, jež budou postupně vybu
dovány.
Rudé právo, 27. října 1964

ZATÍMCO BRIGÁDY PRACUJÍ V DOLECH...
Sbírat brambory na Pelhřimovsku odjelo z chomu
tovského okresu 130 brigádníků. Jsou mezi nimi i
dva kolektivy rychlorazičů, kteří v minulém týdnu
dosáhli světového rekordu v ražení chodeb důlních.
Brigádníci si provětrají plíce a věnují týden sbírání
brambor na převláčených brambořištích pro země
dělské závody Chomutovska, které byly letos nej
více postiženy suchem. Rudé právo, 5. listopadu 1964

DOJIČKY S MATURITOU,
FUNKCIONÁŘI BEZE ŠKOL
Může snad být zajímavé, že máme traktoristy a
dojičky se středoškolským odborným vzděláním, ale
je to kuriozní, máme-li přitom funkcionáře bez jaké
koliv školy. V poslední době jsme ovšem platy vedou
cích pracovníků zlepšili. Je nyní práce na vedoucím
místě v zemědělském závodě přitažlivější? Na někte
rých výrobních správách zatím nemají zkušenosti
o nic lepší než dříve. Např. v Chrudimi se pokusili
získat odborníky zpět do zemědělských závodů, ale
jejich počet nedokázal nahradit ani přirozený úbytek
funkcionářů.
Zemědělské noviny, 13. října 1964
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DOMOVA
K snahám o federalisaci Evropy

Prosperita brzdí sjednocení
Zatímco z Československa přicházejí zprávy o nedostatku nebo špatné distribuci jednou třeba
křenu, jindy zápalek nebo tkaniček, naposled (Zemědělské noviny z 20. 10.1964) čočky a šaratice — nehledíme-li k potížím se zásobováním důležitějším zbožím, s nímž není situace také vždy
nejlepší — prožívá západní, nekomunistická Evropa období blahobytu a plné zaměstnanosti,
jakých není v Evropě pamětníka.
Tato západní prosperita má však i nepříznivý vliv. Spolu se zmenšením obav ze sovětského
pronikání politického nebo vojenského je jedním z hlavních důvodů, proč letos ochably snahy
o upevnění Evropského hospodářského společenství.
Západní Německo vy lióntým cizím dělníkem, pagátoři evropské unie i problémů, souvisejících
kazuje i po přijetí všech přijíždějícím na práci do Stressemann, ve svých s evropskou federací.
německých a jiných u- Německa. Důkazem, jak politických z a č á t cích
Již v roce 1951 byla
prchlíků z východu nej daleko jdou německé Mussolini a později dr. utvořena v Ženevě nada
větší nedostatek pracov podniky v honbě za za E. Beneš. Federalisace a ce, z níž se udělují kaž
ních sil. Je proto nej městnanci, je např. zprá hospodářská spolupráce doročně literární a vě
aktivnější ve snaze o va, že německé dráhy evropských zemí se pro decké ceny úspěšným
získání sezónních i stá nabízejí a pak zásobují jednávala na kongre evropským autorům. Ve
lých dělníků v cizině. V své mohamedánské za sech ve Vídni v roce Frankfurtu nad Moha
nynější době vykazují městnance, hlavně Tur 1926, v Berlíně (1930), nem byl založen evrop
např. německé statistiky ky, i modlícími kobereč Basileji (1932) a v No ský výzkumný a doku
640.000 volných míst.
ky. Automobilka Volks vém Yorku (1943).
mentární ústav, v Paří
Nej vlivnějším veřej ži evropské federalistic
Z dalších zemí, které wagen oznámila nedáv
mají podobné problémy, no, že dokončila stavbu ným odpůrcem všech ké hnutí mládeže, v ra
vykazuje Velká Británie vesnice specielně pro sjednocovacích snah byl kouském Alpbachu ev
Angličan Henderson.
334.000 volných míst, 4.500 Italů.
ropské středisko studia
Zajímavý je i pohyb
Holandsko 150.000,
Jiný Angličan, Dun- jazykových problémů a
Francie 50.000 a Švéd amerického kapitálu, kte can Sandys, naproti to v Schluechternu v Ně
sko 48.000 možností u- rý proniká do Evropy mu propagoval už před mecku ústředí pro stu
místit zaměstnance. Ho ve zvýšené míře a v po válkou silně evropské dium evropských hospo
landsko např. propusti slední době hlavně do sjednocení a je autorem dářských otázek.
lo předčasně 6.000 bran zemí, které mají dosta návrhu na vlajku "Ev
Evropské státy, které
ců z vojenské služby, aby tek pracovních sil. Tak ropské unie”, která se
jsou pod komunistickou
pomohli zlepšit pracov v jižní Itálii zakládají stává z bílého pole, na
vládou, jsou zastoupeny
nyní pobočné závody o- němž je velké písmeno
ní trh.
ve federalistickém hnutí
lejářské podniky Esso a E. Tato vlajka je často
II mezzogiomo
exilovými poradními vý
Gulf, stejně jako firmy používána při oficiel
— cg —
Hlavní
zásobárnou Goodyear, Willys, Re ních příležitostech a je bory.
dělníky je Itálie, zejmé mington aj.
daleko populárnější než
na pak její jižní část. Ta
francouzský návrh na
Evropská vlajka
vyslala do Německa,
evropskou vlajku, sklá
Přes všechny dočasné dající se z červeného
Švýcarska a Francie cel
kem 11/2 miliónu dělní nesnáze, de Gaulleův kříže na zlatém poli s
ků. V poslední době za vliv a snad i okamžitý modrou obrubou.
čínají zásobovat pozo nezájem jednotlivých ze
Kulturní sjednocení
ruhodněji evropský trh mí pokračují snahy o
i další země jako Špa zdokonalení Evropského
Sjednocovací
snahy
nělsko, Portugalsko, Tu hospodářského společen jsou vedle hospodářství
recko, Řecko, Jugoslávie ství a vytvoření účinné snad nejúspěšnější v kul
politické unie.
a severoafrické státy.
tuře.
Několik evrop
Všechny tyto snahy ských universit jako v
I některé malé evrop
ské země zaměstnávají nezačaly až v pováleč Sársku, Štrasburku, Nannyní spoustu cizinců. ných letech. Myšlenku cy a v Brugách zahájilo
Tak v Belgii jich je dnes evropské unie po vzoru zvláštní kursy evrop
STŘEDISKO
300.000 a ve Švýcarsku Spojených států americ ských studií, kde se sou
PÁNSKÉ MÓDY
kých se snažili prosadit střeďují diskuse a studie 164 Acland St., St. Kilda,
dokonce 690.000.
Západní Německo ví již v roce 1925 Herriot
Vic.
tel. 94 2260
talo koncem října tr. a po něm v roce 1929
Odebírají všichni vaši
Nejvítanější dárky
slavnostně portugalské Briand. Vedle Francou čs. přátelé Hlas domova? k vánocům pro pány
ho tesaře, který byl mi zů se uvádějí jako pro
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Hana Bělohradská : Bez krásy, bez límce. Československý spisovatel, Praha, 1962

Bez krásy, bezpracně aneb úúú
Rozhlédl se místností, která tnu poskočila před očima. Veselost trčela v
rozšklebené, křečovité grimase. Od protější zdi se odlepila dívka a zamí
řila k nim. Jakýsi muž vrávoral přední místností, narazil na stůl a rýpl
do někoho, kdo vykřikl, tak hergot dávejte přece pozor, muž se dopotácel
k houslistovi a cosi mu šeptal, pak se ozvaly první tóny a všechno zmlklo.
"Bei der Pripetschick / brennt der Feuerl / und im Herzen ist kolt. /
Weil die Olten / sind gestorben / und die Jungen / werden olt.” A po
tom : "Mein Kind tu’beten / fuer deinen Tate, / bei den Soldaten / traf
ihn das Blei; / Knie mit mír nieder, / denn er kommt / nimmer weider, /
doch gross ist / unser Adonai...” Kadiš. Píseň za mrtvé. Kadiš. Za níz
kými barovými stolky trčely napíchnuté bledé hlavy s prázdnýma očima
uvařených ryb. Z nateklých váčků odkapávaly mimovolně slzy. Úúúú —
nějaká žena vstala, zvedla rozepjaté paže had hlavu a kvílela úúúú, klesla
zpátky na židli a zvrátila se i s ní. Wiener zběsile líbal krásná, vážná ústa
a jeho záda sebou škubala jako běhy právě postřeleného zajíce. Hudba
začala znovu hrát — nikdo se nepohnul, úúúú, kvílela na zemi žena, nikdo
si jí nevšímal. Tak sbohem, řekl Braun, a protože ho nikdo neposlouchal,
vlekl v sobě to "tak sbohem” k šatně a studilo ho víc než černý plášť,
dosud vlhký. Už nepršelo, když vyšel na ulici, která se leskla jako had,
a on šel opatrně po slizkém hřbetě a počítal čtyři, pět, šest, a plakal.
str. 55-56
Osud Armína Brauna,
židovského lékaře, čeka
jícího na transport do
Terezína, patrně sdílel
nejeden čtenář.
Hana
Bělohradská bezpracně
získala státní cenu v ce
ně padesáti tisíc korun
za tuto knížku. Čtenář
si odnesl pot a slzy, po
kud se jí prokousal až
na 126. stránku velkého
písma a malého formátku.
Každého ostřílenější
ho čtenáře by měly okamžitě varovat' tiráže
nakladatelství, které jed
nak praví, že Bělohrad
ská se "představuje na
ráz jako poměrně hoto
vá autorka”, jednak že
"v jejím nervním a hut
ném, místy až mužsky
drsném podání zaznívá
vnitřní vroucnost a víra
v člověka”.

"Poměrně hotová au
torka” se po přečtení
knížky projeví býti dr
zým spratkem, který si
řekl, že když se to po
dařilo Lustigovi a Škvoreckému, co by se to ne
podařilo i ženské? Co
pak neměl "Nylonový
měsíc” úspěch?

léčí pocit prázdnoty a
nudy v erotických do
brodružstvích, a součas
ně vypráví krásný, hlu
boce dojímavý příběh
starého židovského léka
ře, který v okamžiku
před transportem a před
smrtí zhodnocuje svůj
život, nachází vnitřní
svobodu a důstojnost v
Tak se stalo, že se
nebezpečné službě dru
svolením
vydavatelské
hému člověku”.
rady Československého
Málokdy byl komu
spisovatele se židovská
tragedie v Českosloven nistický kýč tak otevře
sku dostala v mezích zá ně inzerován. Reklama
kona až na úroveň listů nakladatelství nijak au
pro socialistické paní a torce nekřivdí.
dívky.
V knize se nic nesta
Nevyčítejme naklada ne a nic nevyřeší. Starý
telům: upřímně řekli, co doktor Braun poskytl
vydávají. Říkají, že "kni pomoc nemocnému ko
ha zavádí čtenáře do zá munistovi, který praco
kulisí pražské smetánky, val v podzemí. Opatřil
cynické a vnitřně vy mu léky (prostřednic
prahlé, která si neví ra tvím toho jistého Wiedy se svým životem a nera, "jehož záda šku-

ŠLO NĚKOLIK PÁNŮ

A JEDNA SLEČNA
Jiří

Červený

PRVNÍ PÁN
Šel pán v nejlepších letech a v nejlepších botách
po ulici. Někdo když jde po ulici — píská si. Někdo
si nepíská, čímž způsobuje ticho. Onen pán si ne
pískal ani nezpůsoboval ticho. Dělal z ničehož nic
čiči, čiči. Ženy i dívky, které šly po chodníku, se
otáčely. Pouze kočka, která seděla v chládku, zůsta
la chladná. Byla mladá, nezkušená, ba možno ří
ci — hloupá. Nevěděla ani, že se čiči, čiči dělá na
kočky!
DRUHÝ PÁN
Jde starší pán po ulici a plivá na zem. Možná,
že chtěl plivnout na modré nebe — ale to víte
gravitace! A proti tomu pánovi šel docela malý
chlapeček. Dívá se na pána, co dělá, a když k němu
došel, povídá: ‘,Pane, jestli chcete, mně to nic ne
udělá, já vám ten chodník podám, že abyste to
neměl tak daleko!”
TŘETÍ PÁN
Šel mladší pán parkem a měl při tom dovolenou.
A tu ho napadlo, že když má dovolenou, že si lehne
do kupky sena — jako o dovolené. Lidé, kteří se
děli na lavičkách, zvedli pohoršené obočí a později
i sedadla a přišli do bezpečné vzdálenosti k senu —
tak, aby ani špičkou boty nespočinuli na trávníku
a mohli bezpečně sledovat, co se bude dít. Dlouho

bala jako běhy právě
postřeleného zajíce” v
ukázce v úvodu), vy
léčil mu zápal plic, tu
a tam si popovídal s
Honzíkem, který se ne
chtěl učit na housle, ale
který byl veliký talent,
a potom umřel na srdeč
ní mrtvici při metení
sněhu na pražské ulici.
Práce Bělohradské je
formálně označena za
"románovou
novelu”,
ale jak ospravedlnit jak
přídavné jméno, tak oše
metné podstatné jméno,
za které se v literatuře
často skryje hlavně ne
podstatné?
Tak jádro této "no
vely” se skládá z od
hodlaného
příslušníka
KSČ (v podz.), jeho vy
hublé odevzdané manželky, tlusté, ale jinak
hodnotné paní učitelky
a z divoce rozervaného
manželství buržoazního
párku. Ona to válí s jed
ním a on s jednou, kte
rá to zase válí s Němci.
A vedou spolu báječ
né řeči jako ze života :
"Jsi nádhernej mužskej,
k o č i č k o”, spokojeně
vzdychla a protáhla se.”
Nebo jinde : "Karle,”
zaúpěla paní Veselá, "tu
n’es pas raisonnable.”
Ale největší legrace
přijde, když si autorka
vzpomene na Saganovou
a Winsorovou :
"Nechával rád růst
svou žádost až k nesnesitelnosti, o to dokona
lejší byla pak rozkoš.
(Pokračování na str. 6.)

se dělo jen čekání. Potom přišel hlídač, ohledal si
tuaci a prohodil něco k pánovi, co diváci ani nesly
šeli. Pán z kupky sena se sebral a pomalu odcházel.
Diváci také. Byli zklamáni. Vypadalo to přece tak
nadějně!
ČTVRTÝ PÁN
Šel pán na procházku a při té příležitosti ho po
čaly tlačit boty. Docela malé nepatrné boty. Deset
krát je chtěl zout, desetkrát je však nezul. Člověk
v jistém věku se bojí, aby jistí lidé neříkali, že je
přestárlý recesista nebo omlazený chuligán. A jak tak
směřoval domů, počal se těšit na chvíli, kdy s botama mrskne do kouta a bude užívat slasti volných
nohou. A náhle si uvědomil, že vlastně malé boty
způsobily, že se dnes vůbec na něco těší. A tu ho
napadlo, že mít tak kromě malých bot malého fiata
a malou chatu, že by byl vlastně spokojeným — i
když malým člověkem! Když si to však uvědomil,
dostal zlost, neboť měl jen na ty malé boty. A tak
šel domů, boty ho tlačily, a on se již ani netěšil na
chvíli až s nimi mrskne do kouta!
PÁTÝ PÁN
Še pán po ulici a přemýšlel si.
“Vlastně jsem hodný člověk. Mám rád nejen lidi,
ale i zvířata. Například psy! Pochopitelně, že jen
ty slušné, kteří neštěkají, nekoušou a nenavazují
pochybné známosti na ulici. Musí být pochopitelně
čistí a estetičtí. Nesmí mít pochopitelně škrkavky,
vzteklinu a tak.”
Tak šel a přemýšlel si, jaký je hodný. Ani si při
tom nevzpomněl, že doma má takovou ošklivou pro
tivnou kočku!

JARNÍ
Miroslav

Florian

Z ledu už zbyla
jenom drobná tříšť
a dotek vln ji rozeznívá.
Žlutavě popotahuje
jíva.
Co ze mne páčíš,
co po mně chceš —
Jaro, já vím, jediný hořký květ
mi nepromineš.
Jediný květ,
jehož se bojí včely.
Jakživy letité houžve
takový nevzepřely.
Dívky si lámou jívu,
nevědí samy nač —
Mateřsky poslouchají
veselý dětský pláč.

MODELKA
Oldřich

Vyhlídal

Uhlem z popela mrtvých, jimž země,
otáčejíc se, brousila o lunu
ňadra a boky a jimž z ocúnů
ukáplo smutku do očí tak jemně,
že včely, které pelem kreslí vůně
na pleti matek, náhle zbloudily
a u klínů všech žen se rojily
a chtěly pít krev z nejkrásnější tůně,
takovým uhlem chtěl bych kreslit tvary
jejího těla, aby kontury
byly jak nahé stromy, bez kůry,
bez toho stáří, z něhož vysvléká se
žena jak had vždy v milostivém čase
— a z jejích šatů jsou už plné máry.

OBĚDY — VEČEŘE
lehké občerstvení celý den

Town Hall Cafe
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
(proti radnici) — Telefon 81 - 6554
Otevřeno celý týden mimo neděle

od 11. hod. dop. do 11. hod. noční

ŠESTÝ PÁN
Šel pán po ulici a na nábřeží nasedl do tramvaje.
Sotva usedl, počala si jeho klobouk prohlížet z dů
věrně vzdálenosti moucha, která kurzovala ten den
mezi Záběhlicemi a Bořislavkou. Naproti pánovi se
děl kluk a pozoroval ji. Pán se tvářil velmi vážně,
místy až sveřepě a moucha si na klobouku vykra
čovala naprosto dadaisticky, zcela nezávisle na pá
nově náladě. Kluk se počal usmívat, protože mu ta
moucha byla v té chvíli strašně sympatická a na
konec se uchichtl. Pán pozdvihl obočí, které měl
již předtím značně pozdvižené a pravil něco o mlá
deži. Nevím, zda měl pravdu. Ono je to těžké. On
totiž tu mouchu neviděl.

PRVNÍ,

ALE

SEDMÁ

V

POŘADÍ

SLEČNA

Šla slušně dekoltovaná slečna po ulici a jen tak
mimochodem se jí leskl nosík. A jak se tak leskl,
vrhal — promiňte mi to — prasátka, a oslňoval.
Dámy cedily mezi zuby — nestyda, páni něco po
dobného, ale s úplně jiným přízvukem. Dívka oslňo
vala nejen chodce, ale i řidiče dopravních prostřed
ků. Jeden takto oslněný řidič zastavil a chtěl říci
něco jako — to tedy slečno dovolte, ale pak se mu
nepodařilo se vymáčknout, neboť ta slečna byla
opravdu hezká a před hezkými slečnami nechceme
říci něco — no vždyť vy víte. Otevřel dveře —
a dívka nasedla.
Asi se to rozkřiklo. Jděte se někdy podívat v so
botu na výpadovku. Kolik děvčat má nenapudrovaný nosík!
Mladý svět, 4/1964
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O STÁTNÍCH TAJEMSTVÍCH

Záběry z čs. tisku

(Pokračování se str. 3.)
vyjádřil bývalý vicepre
sident Nixon — , i kon
krétní snahy nepřátel
ských rozvědek a před
stavitelů monopolů zís
kat o naší a dalších so
cialistických zemích ty
nejvýznamnější a nejpo
drobnější i n f o r m a ce.
Nejde samozřejmě jen o
vojenské záležitosti ...
Stejně se zajímají o roz
hodnutí strany a vlády
politického,
hospodář
ského i ideologického
charakteru.
Někdy jsou to napo
hled i nevinné záležitos
ti, jako je složení a ná
plň práce krajského ná
TAXÍKŮ MÉNĚ NEŽ PŘED VÁLKOU
rodního výboru, např.
Počet taxíků se zvyšuje jen pomalu a sazby za finančního odboru, roz
jejich použití nejsou zatím všeobecně dostupné. Jízda dělování finančních in-

VÝNOSNÝ DEVIZOVÝ OBCHOD
Naše příroda nabízí zahraničním nimrodům nejen
jeleny, daňky, srnce, tetřevy, kachny i největšího
našeho lovného ptáka a evropskou raritu zároveň - dropa. Je jich u nás asi tisícovka, z čehož asi dvě
třetiny žijí podél jižní slovenské hranice, na žitném
ostrově. Je to velmi plachý a bystrý pták. Ulovit
jeho 16 kg se podaří jen nejzdatnějším střelcům.
Již jen přiblížit se k němu na 300 m je úspěcu.
Konec konců i skutečnost, že ročně je obětí lovců
jen asi třetina z povoleného počtu dropů na odstřel,
hovoří dost výmluvně. — Pochopitelné, že naše loviště nevydají svá bohatství zadarmo. Za jelena např.
platí zahraniční nimrod podle hodnoty mezi 800 1.200 dolary. Takový chlupatý bručoun ze sloven
ských hor přijde na 1.300 dolarů. Nu a Letos opusti
lo naše hranice celkem 660 srnčích a 650 jeleních
parohů, 52 trofejí daňků a stovka těch, kterými se
pyšní mufloni. Dobrou reklamu svým majitelům i
našim lesům budou dělat tři medvědí kůže. Dohromady je to výnosný obchod. Zvláště vezmeme-li v
úvahu, co takový jelen nebo medvěd napáchají škody i neplechy...
Zemědělské noviny, 1. listopadu 1964

taxíkem je stále ještě považována za určitý přepych... Zatímco na všech úsecích došlo k velkému
rozmachu, taxislužby nedosáhly předválečné úrovně.
V poslední době se, pravda, začíná taxislužba postup
ně rozšiřovat, sazby se však zatím nemění, neboť
každoročně se na ni několik miliónů korun doplácí—
F. Kouřil, Rudé právo, 2. listopadu 1964

JOSEF ŠKVORECKÝ MLÁDEŽI
Má člověk, který ví o nějaké nespravedlnosti ne
bo nesprávnosti, zakročit, i když tím riskuje vlastní
bezpečí a postavení? ... Každý se tu musí rozhod
nout sám: buď neriskuje a dožije se možná vyso
kého věku, usazen v ušáku a obklopen polštáři a
televizí, nebo riskuje a zemře možná mlád na dě
ravém slamníku. Je vám sympatičtější ušák nebo
děravý slamník? Jak se to vezme. Ale rozbodnete-li
se pro ušák, může se vám taky docela dobře stát,
že zemřete na děravém slamníku, a ne sami, protože
všechno, jak známo, souvisí se vším, a malé příčiny
mohou mít nedozírné následky... Jenže, uvědomuji
si, i tahle úvaha je už vlastně vypočítavá a tedy,
morálně vzato, materialistická. V dilemnatu Blažko
va hrdiny (ve hře a filmu “Třetí přání”, pr.) zřejmě
nepomůže moralizování, protože odpověď na ne je
věc čistého svědomí, toho starobylého čistého svě
domí, které — to si nedejte namluvit — není a

vestic v kraji atd. Kaž
dá informace má pro ně
význam. Z mozaiky zjiš
těných problémů sesta
vují pak linii boje proti
naší republice na všech
úsecích.
Pro získání zpráv mo
bilizují všechny možné
prostředky. Posílají k
nám špióny, kalkulují s
důvěřivostí lidí, jejich
upovídaností a ledabylostí při zacházení s uta
jovanými
dokumenty,
spoléhají na různé sla
bosti lidí, zneužívají roz
voje zahraniční turistiky,
orientují se na různá in
dividua . . .”
Trik "chyťte zloděje”
je příliš starý a příliš
známý. V získávání in
formací z cizích států

nikdy nebude přežitkem minulosti. Buď chcete patřit
k lidem s čistým svědomím a pak riskujete, anebo
vám na tom nezáleží. Rozhodnete-li se mlčet, nestane
se vám patrně nic horšího, než že vás trošku potrápí
špatné svědomá
MY 64, číslo 8/1964

DALŠÍ ZATČENÍ PAŠUJÍCÍHO TURISTY
Bezpečnostní orgány zadržely státního příslušní
ka NSR, soukromého obchodníka s potravinami Al
freda Fridricha ze Simbachu u Landau. Zneužíval
turistických cest do ČSSR k oboustrannému pašo
vání. Ve skrýších svého auta provážel k nám ho
dinky, lihoviny, uzeniny, čokoládu aj. V ČSSR
kupoval zboží, které je u nás lacinější než v NSR.
Pro trestné činy podloudnictví a spekulace byl pro
kurátorem vzat do vazby.
Dne 6. listopadu byla zneškodněna pětičlenná sku
pina pachatelů, kteří se v poslední době specializo
vali na vykrádání automobilů cizinců parkujících
v blízkosti pražských hotelů.
Rudé právo, 8. listopadu 1964

mají komunisté zvlášť
bohaté zkušenosti a mis
trovství v tom oboru
jim nikdo nemůže upřít.

Nedávno došla z
ČSSR oficielní zpráva o
zřízení zvláštního stře
diska, které má sledovat,
překládat a ohodnoco
vat zprávy cizojazyčných
tiskovin. S tím pěkné
kontrastuje další odsta
vec zmíněného článku v
Životě strany :
"Neocenitelné služby
imperialistům poskytují
např. některé články v
našem tisku, zejména
pak
vědeckotechnické
materiály, různé seminá
ře apod. Neuváženým
zveřejňováním
nejrůznějších záležitostí z hos
podářského, politického
a vědeckého života se
často poskytují nepřáte
lům ty nejzákladnější
informace. Jsme samo
zřejmě pro výměnu zku
šeností, poznatků vědy,

ale co je třeba utajit v
zájmu státu, musí zůstat
utajeno. Je třeba stále
vidět, že nás rozdělují
nejen ideje, ale i cíle.
To, co je v našich ru
kách ku prospěchu lid
stva, může v rukou kapi
talistů lidstvo poškodit.”
Shrneme-li obsah celé
ho článku, snaží se v
něm Život strany říci:
soudruzi, nejde o uvol
nění státních tajemství
Naopak, bděte víc než
jindy! Čím víc utajíte,
tím větší prospěch lid
stva.
Zda budou věrní sou
druzi po takovém "vy
světlení” spokojeni, i
když přestane být počet
slepic státním tajem
stvím a když stráž ve
řejné bezpečnosti přesta
ne vztahovat ruku po
odvážlivci, který zamíří
čočku svého fotografic
kého aparátu na nádraží
v Kotěhůdkách, je ovšem
otázka.
— sv —

Bez krásy . . .
(Pokračování se sír. 5) ražena.
Vstal, odkopl
židli,
za
kterou
stála, a
Když se na ni podíval,
nelítostně ji sevřel.
uviděl, že se zmýlil.

Podala se v okamži
Opírala se o židli a
ku,
kdy ucítila jeho na
pozorovala ho střízli
léhavou výzvu, a zapo
vým pohledem, plným
postranní vypočítavosti. jila se k nejcitlivější
souhře, jakou kdy po
Dostal zuřivý vztek, znal. Právě tím se mu
NEJLEPŠÍ DÁREK K VÁNOCŮM
touha, která se v něm stala nepostradatelnou.
PŘEDPLATNÉ HLASŮ DOMOVA
už silně chvěla, byla uS přísnou, účelnou
úsporností a zároveň s
bohatstvím všech mož
JE V ZÁJMU AUSTRÁLIE,
ností ho přivedla ke
chvíli, která jediná v
ABY FRANK McMANUS BYL V SENÁTĚ
něm ještě probouzela
* Austrálie potřebuje muže s vlastnostmi Franka McManuse - muže odvážné
pocit života.”
ho, a prozíravého, s vysokými principy, který vede silný, energický tým.
Židovská rada star
* Nynější liberální vláda neodpovídá skutečným tužbám lidu, ale nechá se
postrkovat podle okolností. A. L. P. vláda by pák byla ještě horší - nedá se jí
ších by měla důrazně
věřit, a ve skutečnosti by mohla ohrozit celý náš způsob života.
protestovat proti takové
* Frank McManus a D. L. P. tým si zaslouží vaši podporu. Jsou plně oddáni
mu zneužití v "díle”,
práci k obraně naši demokracie a mohou zaručit positivní výsledky. Politika
poctěném státní cenou,
D. L. P., týkající se obrany, zajištění, národního rozvoje a spravedlnosti pro
a
každý věrný čtenář by
rodiny je přesně taková, jakou Austrálie potřebuje,
* Přispějte svým hlasem k ukončení liberální spokojené pohodlnosti a
měl vydat pronikavý úp,
věrolomnosti ALP.
asi takto : úúúú.
jun
CHCETE, ABY SE VAŠE

děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012

VOLBA SENÁTORŮ
Je důležité, abyste uvedli čísla do
každého čtverečku, jak je uvedeno.
Jinak by byl Váš hlas neplatný.

A. CHROMOVSKÝ

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 9-2 75 2
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Koreň zla: nedostatok tovaru aj charakteru

Rovnost národů a demokratická federace

KTO MAŽE, VEZIE SA
Podl’a článku Směny z 1. novembra, toto pořekadlo platí nielen v cárskom Rusku, ale aj v dnešnom socialistickom Československu, kde je úplatkárov ako "bl’ch v kožuchu” : "Keď petrohradský fičúr Chlestakov s pří
jemným překvapením prevracal v hrsti nenápadné podstrčené tri stovky,
čo mu mali nasadit’ pri jeho "revízorovaní” ružové sklá, šťastný úradnik
proviněného městečka sa v Omámení vytackal medzi svojich a zmohol sa
na jediný sladký vzdych : "Vzal”.”

Oplatkáři, korupčníci
a šmelinári sa, žial’, ne
rodili iba v cárskom Rus
ku. Ani u nás nie je
problém nájsť l’udí, čo
zneužívajú svoje postavenie a úplatok, šmelina
tvoria podstatnú polož
ku ich príjmov. Väčšina z nás sa už střetla s
novodobou čiste "našskou“ burzou : "Nemá
me, ale ak pridáš, mohli
by sme mať.”
A úplatky prekvitajú
vo všetkých farbách.
Známy z dediny už mesiace zháňa vodárničku.
Na dedine je to dnes
najaktuálnejší tovar, pretože popri výstavbe no
vých domov, zariadení
izieb, k slušnej životnej
úrovni patrí celkom pri-

rodzene aj vodovod. A
pretože spoločných vo
dární po vidieku je poriedko, 1’udia sú odká
zaní na súkromné voc\árničky. U nás sme pozrušovali speciálne obchody
s čerpadlami, a tak Pu
dla merajú republiku
krížom - krážom. Slová
ci chodia do Prahy, tam
ich žiadosti narástli do
polmetrového štosu, z
Čiech a Moravy chodia
na Slovensko. Obchod
móže kryt’ dopyt len z
deciatich percent, výrobca neriadi výrobu dopytom a tak vedome živí
šmelinu. Lebo vodárničky dostat’ kúpiť, stačí
niekde připlatit’ dvesto
korún, inde výška do
platku je pätsto korún.

RADA SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA

konala schůzi výboru ve dnech 10. a 11. října v
N. Yorku. Po přehledu činnosti Rady a přehledu
nynější situace v Československu jednala o otázkách
Shromáždění porobených evropských národů (AC
EN). Kritizovala přitom usnesení Hlavního výboru
ACEN, že členy delegací ACEN i členy organizací
sdružených v ACEN smějí být jen osoby, které ne
přijaly nová občanství. Tato zásada dle RSČ škodí
národním zájmům tím, že ze spolupráce a z účasti na
protikomunistickém boji vylučuje mnohé, především
mladší osoby. — Výbor RSČ jednal dále o “Stálé
konferenci slovenských demokratických exulantů” a
o resuluci, kterou tato konference vydala, a k obě
ma projevil značné výhrady. — V dalším jednání
se zabýval různými akcemi Slovenské ligy v Ame
rice, činností dr. F. Ďurčanského a dr. J. Kirschbauma, jakož i zbytků prchalovců a sudetských Něm
ců. — Zhodnotil též spolupráci s Čs. národní radou
americkou a vydal směrnice k budoucí organisaci a
činnosti tzv. Evropského hnutí. Po projednání celé
řady dalších exilových problémů, věnoval hlavní
pozornost rozboru situace v Československu.
Z.

Památník
Jiřina

Zacpalová

Jsem zapřisáhlou fatalistkou. Věřím, že se vyplní
vše, co dobrá a zlá sudička všeptnou děcku do ucha,
sotva dostane svou vstupní herdu do života. Kdy
bych žila v dobách rudolfínských, vydržovala bych
si asi nějakého hvězdopravce, takhle studuji svůj
horoskop aspoň v nedělních novinách.
Austrálii měl pro mne Osud naplánovanou zřejmě
od samého počátku : narodila jsem se ve znamení
Skopce, kam jinam jsem tedy mohla emigrovat?
Dobrá víla, která mi prorokovala “budeš hodně ces
tovat”, se snažila ulehčit můj úděl, ale zlá víla ji
trumfla a zasykla “ztroskotáš na velikém ostrově”.
Během let mi to bylo mnohokrát naznačeno v růz
ných věštbách z kávového lógru, hádáním z ruky
a také ve věnováních na stránkách útlé knížky,
kterou mi nedávno poslala matka — památníku. Až
tady skončily ty listy bílé i zašedlé prachem, po
psané krasopisně i lajdáck\, pokreslené umně oko
pírovanými malovánkami. Jsou vázané v bílé hadí
kůži, zdobené sponou, vykládanou třpytnými kamín
ky, tu a tam vyhledanými bud’ časem, bud’ rukou
úřední. Opravdu krásný památník.
Přivezl mi ho strýc před mnoha a mnoha léty,
když k nám přijel na návštěvu se svou novou sleč
nou. Nebyl sice z Ameriky ten strýček, ale vždycky,
když přijel z Bratislavy, zahýbala se hladina naší
hanácké domácnosti jakoby zvířená vlnami Dunaje.
Ta slečna tehdy byla krásná, černovlasá a černo-

Mesto má zasa svoje
problémy. Zháňa sa za
nábytkom. L´udia bez
známych sú odkázaní
mesiace spať na zemi.
Výška úplatku z mesiaca na mesiac rastie. Ale
nabetón to vyjde tým
1’uďom, ktorí bez okl’úk
mieria rovno k pramenu
- do skladu. A zháňa sa
všetko možné, od dážd-
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nikov, cez rukavičky až
k praobyčajným dám
ským nohavičkám. A ži
vot okolo nás priamo
hýri pozornosťami v po
doběe "nepredvídaných”
stoviek, demižónov vína,
kureniec, bonboniér, aj
sprostredkovaním ďal’šej protekcie u ďalších
známych.
Treba povedať, že ko
řeň tohto zla začína tam,
kde sa končí dostatok
aj tovaru aj charakteru.
Splodilo ho zlé plánovanie, malý sortiment,
úzkoprofilové tovary.”
FEC

VOLGA-VOLGA
ZNOVU OTEVŘENA
POD ČESKÝM VEDENÍM
VAŠKA FRENCLA
VÝBORNÁ KUCHYNĚ
KABARET
Každou neděli specielní večírky
pro čs. veřejnost
111 Chapel Street
WINDSOR, VIC.
Telefon 511694

Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVICE
6a Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Pošleme za vás kamkoli též balíčky nebo peníze
Mluvíme česky
Volejte: 63-6681, 63-6178, večer 93-7347

brvá, s dlouhýma štíhlýma nohama, prý přebornice
v charlestonu a jak to vidím dnes, také asi v ji
ných věcech a zábavách. Matka po ní loupla očima
stejně jako předtím po své přítelkyni, když ta jí
svěřila, že Luhačovice jí už vůbec nepomáhají a
čistě z lékařských důvodů musí na dovolenou na
italskou Riviéru. V sousedním pokoji pak řekla strý
ci se všemi právy a moudrosti starší sestry:
“Prosím tě, kdes tohle zase sebral?”
Nevěděla jsem, zda tím mínila tu slečnu nebo
památník, neboť dodala :
“Ať si jen nemyslí, že mě opije takovým dárkem.
Kdo to kdy viděl, dávat děcku tak drahou věc. Pa
nenka z Asa by úplně stačila.”
Slečna mě zatím objímala a tiskla ke korálkami
ověšené hrudi a šeptala :
“Až nám půjdeš na svatbu za družičku, maličká,
dostaneš růžové šatičky a budeš jako obláček, viď,
Ferry?”
“My mu říkáme Franta”, opravila slečnu suše
matka.
Nebylo to ostatně důležité, protože za družičku
jsem stejně nikdy nešla. Nevím proč, ale zdá se mi,
že ta slečna byla už takovým typem snoubenky,
který to nedotáhl nikdy až k oltáři.
A teď mi matka poslala památník do Austrálie.
Listovala jsem v něm chvíli, ale nijak mě neroztesknila stará věnování a přání. Zarazilo mě jen,
jak téměř každé to veršování mělo něco společného
s dalekou cizinou, odloučením s domovem, vzdále
ním za horami, přelitým mořem. Jakoby přítelkyně
školních let už tehdy znaly mé spády. Poslední

ZÁBĚRY
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SJEZDU
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Druhý sjezd Společnosti pro vědy a umění, ko
naný v září tr. na Kolumbijské universitě v New
Yorku, zůstane na dlouhou dobu bohatým pra
menem úvah ze všech oboru vědění. Abstrakta
sjezdu, podávající obsahy všech 119 vědeckých
přednášek, jsou víc než pouhým konferenčním pro
gramem; jsou spíše encyklopedií, která ilustruje
české a slovenské příspěvky světové kultuře.
Americký vědecký tisk z oboru historie a po
litických věd příznivě hodnotil myšlenku přátelské
"mezinárodní diskuse”, jež byla provedena na
druhém sjezdu SVU. V debatní skupině ozna
čené "Československo a jeho sousedé, nacionalis
mus proti federalismu” měli vedoucí slovo nikoli
Češi a Slováci, ale pozvaní referenti jiných národ
ností. Předsedou této skupiny byl Rakušan prof.
dr. Robert A. Kann z Rutgers University a místo
předsedou prof. dr. Štěpán Borsody, Maďar, z
Chatham College. Referenty byli Němec, Polák
a Jihoslovan. Jediný český zpravodaj byl prof.
dr. Josef Korbel z university v Denveru, znalec
poměru československo-jugoslávského.
Se zvláštní pozorností byla vyslechnuta přednáš
ka dr. Borsodyho, která byla otevřená — řekli
bychom chlapsky upřímná — a přitom sevřená
přísně vědecky. Napjatý poměr československo-maďarský, jenž byl hlavní příčinou těžkostí ve
střední Evropě v prostoru Dunaje, byl odleskem
evropské éry poválečného nacionalismu, o němž
dr. Borsody doufá, že už bude navždy náležet
minulosti. Klidné základny pro budoucí vývoj lze
dosáhnout jen tehdy, jestliže všechny tři složky —
Češi, Slováci a Maďaři — přijmou zásadu ná
rodní rovnosti. Prostředkem, ba jedinou cestou
k tomu může být demokratická federace.
Mnoho zbytečných trpkostí kalilo vzájemný
poměr československo-polský, jak otevřeně refe
roval dr. Wandycz z Indiana University. Stále
mnoho věcí je dosud zahaleno rouškou, avšak
věříme, že budou postupem doby zveřejněny. Pří
kladem je zhoršení poměru obou národů v létech
1930 - 1938.
Dr. Wandycz zdůraznil, že si v
příštích létech nebude moci nikdo z členů středo
evropského společenství dovolit odmítat činnou
spolupráci. Naším cílem musí být poznat jeden
druhého lépe a dokonaleji. To platí, jak bylo
uznáno souhlasně, i o vztazích mezi ostatními
sousedy.
Co si přát víc, než abychom pokračovali v tom
to směru? Nezaslouží si SVU již nyní plné uzná
ní za svoji myšlenku popřát sluchu všem zúčastně
ným?
Miloš Šebor (psáno pro HD)
připsání znělo: “Až s dítkem v náručí vzpomeneš...”
Dítka právě přišla ze školy.
“Pěkná knížka”, řekl mladší, “a těch volných listů
co tam je.”
Starší se do památníku začetl, vlastně jen do spod
ních částí stránek, kde byla data :
“Jé, to je staré, květen 1937, září 1936 a tady
dokonce 1935.”
Rozčililo mě to: “Prosím tě, co se divíš, vždyť
třicet let není tak dlouhá doba. Mluvíš, jako bys
objevil nějakou historickou památku.”
Urazil se trochu : “Co je špatného na historické
památce, starém letopočtu nebo vykopávce?”
“Špatného na tom není nic, ale ať tě ani nena
padne zmiňovat se o staré vykopávce, až tu budou
na návštěvě Pánovic!”
Večer jsme se vrátili pozdě z koncertu. Obývací
pokoj nesl stopy, že byl ještě před chvílí obýván.
Vlaho prosycené silicí z pomerančových slupek, roz
tažené nádobí, na stolku pohozen můj památník.“To Petr se do něj asi díval”, povídám, “je přece
jen citovější, jaksi slovansky měkčí než Iťa s tou
anglosaskou tvrdostí.”
To muzika mě musela tak naladit, protože jinak
posuzuji své děti střízlivě.
Rozevřela jsem památník. Útlá knížka jaksi zbachratěla, listy nasáklé slizkým lepidlem ztuhly, něžným kresbičkám českých květin a vesniček dělaly
protějšky křiklavé obrázky hřmotných australských
fotbalistů a kriketářů, posbírané dítkami u všemož
ných benzinových stanic.
A tak zase jedno naprasklé pojítko s domovem."
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Eine kleine Jazzmusik
Josef

Škvorecký

(Pokračování)
V programu figurovaly také asi dva slowfoxy
a dva foxtroty známých a trpěných hudbířů a pak
jakási “Píseň o Řešetové Lhotě” (Lied ueber die
Rzeschetova Lhota), označená za novinku pražské
sezóny. Josef Patočka, František Čecháček aGuenther Fuernwald byli charakterizováni jako árijci,
v prvních dvou případech čeští, ve třetím případě
jako árijec velkoněmecký (grossdeutsch). Orchestr
měl podle programu následující obsazení: 3 pozouny
snižcové (laděné v C), tři trubky (laděné v B), 5
klarinetů (v B), střídaných v některých náladových
skladbách s pěti Sachsovými zvukorohy. Co je Sachsův zvukoroh program neuváděl. Správně počítal
s tím, že pan Regierungskommissaer, aby se nezdál
hloupým, se nebude ptát.
Předložený program byl beze změny schválen.
Pouze u skladby “Píseň radostného života” (Das
Kraft-durch-Freude Lied) připsal pan Kuehl vlast
ní rukou: 5% Synkopen herauslassen!
Paddy nakonec projevil však obavy o účinnost
triku s maskami. Bál se, že nás neochrání před
informačními možnostmi pana ředitele Czermacka,
a žádal, aby tento vetřelec číslo jedna byl zajištěn
způsobem podstatně důkladnějším.
Definitivní blokádu pana ředitele provedla nako
nec Suzi Braunova. S ženskou mazaností si povšimla
důležitého detailu: že totiž den koncertu je také ná
hodou dnem celoprotektorátního Srazu Kuratoria
pro výchovu mládeže v Protektorátu Boehmen und
Maehren, v jehož rámci mají být vyznamenáni nej
lepší pracovníci státotvorných organizací štítem Sva
továclavské orlice. Za pomoci svých dívčích půva
bů, k nimž nebyl slepý jistý Herbert Stařeček, pra
covník sekretariátu Kuratoria, zmocnila se orazítko
vaného dopisního papíru Kuratoria a poskytla jej
naší dobré věci.
Tak se stalo, že se pan ředitel vzdal potěšeni od
halit pod maskami banditů rytmu žáky svého ústa
vu. Dopis, který mu došel z ústředního sekretariátu
Kuratoria pro výchovu mládeže v Protektorátu
Boehmen und Maehren, mu totiž oznámil, že vzhledem k zásluhám, které si vydobyl svou výchovnou
činností v šíření Árijské Myšlenky a Nového Pořád
ku v rámci Velkoněmecké říše, byl mu rozhodnutím
nejvyššího pospolnictva Kuratoria pro výchovu mlá
deže v Protektorátu Boehmen und Maehren udělen
čestný štít Svatováclavské orlice, který mu bude

DODÁME KAMKOLI
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Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
dáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii

předán na slavnostním Srazu Kuratoria pro výchovu
mládeže v Protektorátu Boehmen und Maehren v
pátek dne ... ve Smetanově síni Reprezentačního
domu královského hlavního města Prahy. Ten den
se konal v K. koncert radostných melodií Maskova
ných Banditů Rytmu. Ten den poslechl pan ředitel
Czermack árijského volání celoprotektorátního Sra
zu árijců a odjel odpoledním vlakem do Prahy.
A týž den večer zahájili Maskovaní Bandité Ryt
mu v sále městského divadla v K. svůj pořad sklad
bou “Skočná úvodem” (Wir fangen an mit dem
Hopstanz). Přítomní znalci rozpoznali ve skočné
bez obtíží skladbu Casa Loma Stomp a přijali ji
s nervy drásajícím potleskem. Pan Regierungskommissaer Kuehl, který ve své lóži se bez úspěchu
pokoušel spočítat procento synkop, se zachmuřil.
Zmocnila se ho předtucha, že árijský ráz radostných
melodií bude narušen. Na balkóně, do posledního
místa obsazeného příslušníky jedné místní jednotky
Wehrmachtu, kteří si právem vyšší rasy zabrali v
předprodeji celý balkón pro sebe, zavládlo příjem
né vzrušení.
A tu, jakby unášena mazlivým rytmem tečkové
melodie, zvedla se Suzi v černých šatech s bílým
límečkem a s černou krajkovou maskou na očích,
a pohupujíc se v bocích a s pohyby dlaní přesně
a přirozeně odkoukanými všem spatřeným i ne
spatřeným zpěvačkám blues, spustila lahodným a
trochu dráždivým chraptivým hláskem :
Černé stíny halí město
bílých lidí,
oči moje únavou už
sotva vidí.
Ó — óó
ó — ó
óóu,
sama sobě pro radost já
zpívám si hot!
Při posledním slově, obsaženém též v Reichsmusikfuehrerově seznamu závadného hudebního
názvosloví, pan Regierungskommisaer zbledl a roz
hodl se zakročit. Schizofrenický výron Paddyho
trubky, který zapráskal o bubínky nedýchajících
znalců v následujícím okamžiku, přerušil však na
okamžik zpěvačku a v řadách přítomného Infaoterieregimentu vyvolal nadšený vzdech. Zpěvačka
pokračovala medovým hlasem :
Na Manhattanu světla září
a já jdu sama tmou,
stín padá do mých tváří,
co je se mnou?
Pan Regierungskommissaer vstal, ale vzápětí se
lekl a z leknutí se zase posadil. Unisono žesťů
zařvalo fortissimo jakoby přímo na něho. Před
očima se mu zatmělo a v té tmě se objevilo jiné
strašlivé slovo Reichsmusikfuehrerova výnosu : riff.
A Zuzka Braunova, unášená kvílením klarinetu a
povzbuzována rezavým poštěkávánim Paddyho trub
ky (tzv. mute), pozdvihla lahodný chraplavý hlásek
k triumfálnímu chorusu :
V rytmu swingu radostí
mi srdce bije,
Harlem v dálce synkopuje
melodie,
Ó — óó
ó — ó
óóu,
sama sobě pro radost já
zpívám si hot!
Zvedla se bouře barbarského nadšení, zejména
na balkóně, kde pohlavně vyhladovělí příslušníci
vyšší rasy, svedení duchem negroidní hudby a pů
vabem rasově nižší zpěvačky, zapomněli na cit pro
árijskou uměřenost a dupotem i drsným germán
ským voláním si vynutili opakování. Pan Regierungs
kommissaer se rozhodl, že za této situace raději
nezakročí.
(Dokončení příště)
Provádíme veškeré práce optické
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CITY:
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ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Další tři čs. turisté po
žádali ve Švédsku o asyl.
— Profesor V. Hlavatý
bude přednášet pro od
borníky amerického le
tectva o geometrodynamice všeobecné relativity.
—Do městské rady ve
Vancouveru v Kanadě
kandiduje čs. exulant
Miroslav Herrmann.
— 45letý hlasatel čs. od
dělení RSE v Mnichově
Stanislav Kavan byl nale
zen členy kriminální po
licie ve svém bytě ve va
ně mrtev s podřezanými
žilami. Kavan byl vy
šetřován policií pro po
dezření ze styků s čs.
špionážní službou. Po
dvoudenní vazbě byl pro
puštěn, ale měl se hlásit
k dalšímu výslechu. Když
se nedostavil, policie otevřela násilím byt. Vy
šetřuje teď, zda Kavan
skutečně spáchal sebe
vraždu či zda byl zavraž
děn.
— Rafael Kubelík řídil
soubor a orchestr milán
ské Scaly, s nimiž nahrál
pro Německou gramofo
novou společnost “Rigoletto”.
— Vladimír Štědrý před
nášel ve Španělsku na
kongresu tisku a předse
dal semináři na téma
“Tisk a
komunistický
svět”.
— V Tilbury ve V. Bri
tánii náhle zemřel vedou
cí prodeje a plánování
tamních podniků firmy
Baťa, 64letý Frant. Do
ležal.
— Dne 2. listopadu byli
zvoleni v amerických vol
bách tito kandidáti čs.
původu: Otto Kerner opět
guvernérem státu IIlinois, Roman Hruška se
nátorem (Nebraska), F.
H. Bicek a A. J. Toman
soudci v Chicagu.
— V St. Louis bylo slav
nostně zahájeno kopání
základů k nové sokolov
ně, která má být posta
vena do června příštího
roku, kdy bude oslava
200. výročí založení města
a 100. výročí založení
první sokolské jednoty v

USA.
— Časopis The Jerusalem
Post referuje o návštěvě
Přemysla Pittera v Israeli, kam byl pozván přá
teli, kterým za německé
okupace pomáhal s nasa
zením vlastního života.
Dostalo se mu velkých
poct, mj. též zasadil čest
ný stromek na třídě na
zvané k poctě křesťan
ských přátel židovstva.
Jerusalémský list líčí,
jak P. Pitter za války
schovával židovské děti,
posílal potravinové zásil
ky do koncentračních tá
borů apod.
— Pavel Tigrid se zúčast
nil konference P. E. N.
klubu v Budapešti.
— Státní zastupitelstvo
při zemském soudu v
Kemptenu v Západním
Německu zamítlo žalobu
dr. J. Měšťana proti mě
síčníku “Slovenska Tri
buna”, který vychází v
Schongau. Dr. Měšťan
žaloval pro urážku na cti,
způsobenou uveřejněním
článku “Kto je Dr. Jaro
mír Měšťan” v čísle z 15.
května tr.
— Dcera divadelního ko
mika Járy Kohouta Zu
zana měla 8. listopadu
svatbu s A. R. Robertim.
— V Sydney Bankstownu
zemřel čs. exulant Vla
dimír Roh, v Melbourne
zemřel náhle poštovní
zaměstnanec Josef Kla
tovský.
— Pracovní skupina SVU
v New Yorku pořádala
schůzi, na jejímž pořadu
byla přednáška prof. dr.
V. Buška na téma “Ná
rodní fronta 1945-1948”.
Po přednášce byla deba
ta, které se zúčastnili dr.
A. Procházka, Petr Den
a Emil Ransdorf. Č/K/AL
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
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UPOZORNĚNÍ

Dopisy redakci:
HLÁŠENÍ HRDÉHO OTCE
Čeští a slovenští občané v emigraci četli v roce
1962 ve vašich novinách článek o našich krasobruslařích Marii a Ottovi. Z toho bych usuzoval, že bude
naši veřejnost v exilu také zajímat kariéra dalšího
z našich čtyř synů, Richarda. - Ríša nedávno gra
duoval na University of Michigan, Ann Arbor a
získal doktorát filosofie industrlálního inženýrství.
Ihned po graduaci ho tatáž universita jmenovala
profesorem v tomto oboru. Bachelor of Arts industriálního inženýrství a Master Degree obchodní admi
nistrace dodělal s tak vysokým vyznamenáním, že
mu universita sama udělila stipendium (W. K. Kellog Foundation) na tři roky, aby pokračoval ve
studiu těchto oborů. - Richardovi je 27 roků, je že
natý a má dvouletou holčičku. Stroji a technickými
věcmi se zabýval již od svého útlého věku a na střed
ní škole vynikal hlavně v matematice.
Při této příležitosti bych také rád obrátil zájem
na svého nejmladšího syna Jindřicha, kterému je
20 roků a který studuje žurnalismus na Marietta
College, Marietta, Ohio. Právě dopsal knihu (“On
Thin Ice”), která bude vydána vydavatelstvím Prentice Halí of America někdy v létě 1965. Je to biogra
fie naší rodiny se všemi výkyvy, které způsobily
politické poměry v naší staré vlasti. Bude-li o tuto
knihu dost velký zájem v naší emigraci, není vy
loučeno, že bude dílo vydáno i v české řeči.
H. J. Jelínek, Bronte, Ont., Kanada
*
*
*
HLÁŠENÍ HRDÉHO MORAVANA
V roce 1953 jsme objevili městečko Morawa v
Západní Austrálii. Leží asi 300 mil severo-severo-východně od Perthu a 127 mil východně od Geraldtonu. A teď zase přichází toto jméno pro nás Moravany
tak památné do popředí zájmu. Příčinou je železná
ruda. V pohoří Koolanooka, 12 mil východně od Mo
rawy, byla objevena v roce 1961 nová ložiska že
lezné rudy. Společnost Western Mining Corporation,
která bude rudu dolovat a vyvážet do Japonska, mu
sí nejprve postavit novou železnici z Morawy do
Geraldtonu, protože ta stará by nesnesla zvýšený
provoz. V městečku Morawa, které má nyní jen 450
obyvatel, bude postaveno vbrzku 50 nových domů
pro ženaté a hostel pro 40 svobodných zaměstnanců.
Nová velká elektrárna společnosti bude zásobovat
nejen okres a město Morawa, ale i: vedlejší okres
Perenjon. Staví se rovněž nové vodní potrubí pro
pitnou vodu. Sláva australské Morawy je zřejmě na
dosah. A tak my Moravané doufáme, že aspoň toto
městečko podrží slavnou tradici naší Moravy, zá
klad říše Velkomoravské, když s tou tradicí doma
tak nešetrně zacházejí.
L. N., Roduvěrný Moravský Slovák, Morwell
DÁREK

K

VÁNOCŮM,

na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
letošní vánoční číslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
HD
Zasíláme do celého svobodného světa

HLEDÁME

MLADŠÍ PANÍ NEBO SLEČNU

blahopřání k vánocům

k přijímání telefonických i osobních
příkazů a k uvádění hostů v prvotříd
ním melbournském hotelu. Nejvhodnější
stáří 25 až 35 roků. Příjemný zevnějšek
a dobrá znalost angličtiny nutné. Možnost
zaškolení. Výhodná příležitost k dobré
kariéře. Interview zprostředkuje

NOVÉMU

K

A

ROKU,

zašlete-li nám objednávku a režijní poplatek 5 s do
16. prosince tr. Sdělte laskavě, máme-li uveřejnit
Vaši plnou adresu, event. adresu Vaší firmy, nebo
jen Vaše jméno bez bližší adresy.
NEPROMEŠKEJTE TUTO NEJVÝHODNĚJŠÍ
PŘÍLEŽITOST BLAHOPŘÁT NEJVĚTŠÍMU
POČTU KRAJANŮ

J. K ř e p č í k, tel. 63 - 3923

Československá škola v Melbourne
ČESKOSLOVENSKÁ ŠKOLA V MELBOURNE
oznamuje, že obdržela
— od Ústředí čs. demokratických organisací v Austrá
lií z rozhodnutí sjezdu v Adelaide £ 25 na učební
knihy,
— od Čs. národního sdružení ve Viktorii £ 10 na
vánoční nadílku,
— od neznámého dárce z Nového Zélandu pět čes
kých knih,
— od p. I. Luňáka z Melbourne rovněž pět českých
knih.
Všem dárcům srdečně děkujeme.
— Poslední vyučování letošního školního roku bu
de v sobotu 5. prosince.
— Vánoční besídka se koná 6. prosince na farmě
“Šumava”. (Viz zvláštní oznámení).
Čs. škola v Melbourne

V Čs. národním domě v Adelaide se konal ve dnech
21. a 22. listopadu 1964 osmý řádný sjezd delegátů
Ústředí čs. demokrat, organisací v Austrálii a na N.
Zélandě. — Sjezd přijal jednomyslně resoluci, kte
rá vyzývá všechny národně uvědomělé exulanty čs.
původu v Austrálii k jednotě a obrací se ža tím úče
lem na všechny státní organisace k navázání spo
lupráce a společného postupu v budoucnosti. Shro
máždění delegáti vyslovili přesvědčení, že jednota
exilu bude vzpruhou našim lidem doma a současné
pobídkou svobodnému světu, aby neustával v úsilí,
které by dopomohlo k návratu svobody do naší
vlasti. Nově zvolenému výboru bylo uloženo vy
pracovat přípisy a ujištění spolupráce RSČ, Čs. ná
rodní radě americké, Čs. obci legionářské a Ústředí
Sokola v zahraničí. — Australskému ministerskému
předsedovi byl zaslán dopis, vyjadřující loyalitu.
Na příští funkční období 1964/1966 byli zvoleni:
předsedou F. Nový, místopř. J. Viola, ing M. Do
ležal a S. Čermák, jednatelem O. Mikulčák, koordi
načním jednatelem A. Trávníček, pokladníkem R.
Bárta, referentem sociálním T. Sladký, tiskovým
M. Zachar, kulturním J. Janeček, členy výboru: P.
Sedláček, B. Panoch, O. Treutler, J. Krutský, P.
Ries, B. Kalina, E. Svoboda, F. Vozábal, L. Blažek,
J. Novák, J, Kučík a S. Lorman.
Smírčí soud: Dr. A. Brežný (předseda/, Z. Zlámal
a A. Jonáš. Revisoři: A. Švihla a M. Svobodová.

Žádejte
u svého dodavatele

86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.

T elef on

41-6973
byt

Televizory — tranzistory — radia — stereogramy — hudební nástroje (též
kytary) — české gramofonové desky — psací stroje s českými typy — počí
tací stroje — pračky — ledničky — šicí stroje — kont. perkolátory — foto
aparáty a fotopotřeby — sporáky — větráky a všechna elektr. zařízení
Pty.

Ltd.

MAJITELÉ FIALA & FILIP
95 - 99 Oxford St., Bondi Junction (Sydney), NSW
Telefon: 38-1137 (3 linky)

Nejvýhodnější cenové a platební podmínky, nejlepší služba v Sydney
Navštivte nás

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
kterou pořádá v neděli 6. prosince 1964
od 3. hod. odp.

na farmě "ŠUMAVA” v South Belgrave
Bohatý program vyvrcholí příchodem Mikuláše
Občerstvení — Večeře — Tombola
Výtěžek besídky bude použit k podpoře čs. školy

LETOVISKO

“ŠUMAVA”

Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
VÁNOČNÍ

kterou pořádá v neděli 27, prosince 1964

jídlo
—
pití
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

Kvalitní a levné

PONOŽKY
pánské

a

prádlo

chlapecké

FIT - WELL
J. & M. Voborský

254 Glenferrie Rd., Malvern, Vic.
Telefon : 50 - 8166, večer 20 - 4219
DOMÁCÍ

PEČIVO

VŠEHO

DRUHU

VÁNOČKY, ČESKÉ KOLÁČE,
drobné vánoční pečivo
obdržíte u firmy

KARLA CAKES
K. & A. Andrysíkovi
576 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.

ELLIS

naše masové,

zve srdečně všechny děti a rodiče na

TANEČNÍ ZÁBAVU

SJEZD ÚSTŘEDÍ

moderní keramiku

rybí,
bramborové
saláty,
rollmopsy
a ruské rybičky

ČTENÁŘŮM

Ve vánočním dvojčísle Hlasu domova, které vyjde
21. prosince 1964, uveřejníme Vaše

DARUJTE

Elektro - Centre

-9-

DOMOVA

82-3731

(blízko Auburn Rd.)
Telefon 81-1026
Zajistěte si vánočky včas

Hudba pro lid
Příští koncert bude v neděli 6. prosince ve 3.15
hod. v Sidney Myer Musie Bowl v Melbourne. Só
listy budou sopranistka Glenda Raymond a dvě hvěz
dy Elizabethan Trust Opera Company: baritonista
Robert Allman a tenor Peter Baillie. Australský
symfonický orchestr řídí Hector Crawford.

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Vás srdečně zve na

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 5. prosince 1964
v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
LIKÉROVÁ LICENCE
K tanci hraje orchestr kapelníka A. Vyhnala
Program: Spejbl a Hurvínek
Vstupné 20/Začátek v 8 hod., konec v 1.30
Dárky se přijímají u pokladny od 7. hod. večerní
Reservování stolů: tel. 48-7723 (Kimla)

HLAS

-10-

30. 11.1964

DOMOVA

P Ř Á TELÉ HLEDAJÍ:
Vladimíra Rešla, Václava Pospíšila (N. Zéland?)
a Miroslava Semeráda.

Listárna

Díky za zprávy. Pozdr.
vyřídíme. — J. K. Paříž
18: Potvrz. dopis z 22.
11. — J. M. Mexiko City:
Díky za lístek. — K. S.
Paddington: Díky za adre
sy. — B. K. S. Zetland:
Viz č. 17 str. 3. — V. V.
S. Albans: Díky za výstř.
— “Taky Franta”: Najme
me hlídače neb koup. psa.

S. H. Forest Hills: Dí
ky za výstřižky, adresy
a doporučení. — S. H.
Generační problém v mužstvu čs. mistra
Astoria: Díky za výstřiž
ky. — K. Š. Denver: Po
tvrz. dopis ve věci s. G.
— A. Š. Berwyn: Díky za
Nejpopulárnější fotbalové mužstvo světa - Real Madrid - odkrylo v 1. utkání II. kola Poháru výstř. --- V. J. Brookfield:
mistrů evropských zemí zcela slabiny čs. přeborníka Dukly Praha, když 18. listopadu na stadiónu
Bernabeu v Madridě porazilo před zraky téměř 90.000 diváků Pražany vysoko 4 : 0 a je tak už na
99% ve čtvrtfinale 10. ročníku této nejslavnější soutěže Evropy, neboť se dá těžko předpokládat, — V Kodani probíhalo mistrovství světa v sálové
že by se ve středu 2. prosince podařilo čs. mistru na Strahově vyrovnat tak vysoký náskok.
cyklistice, na kterém získali čs. representanti dvě
Jak už potvrdila předešlá utkání pražské Dukly v Poháru mistrů evropských zemí i řada ligo medaile: v krasojízdě obsadil Jan Krištůfek třetí
místo, když lepších výkonů dosáhli Němci: Thiessen
vých zápasů, prodělává mužstvo největší generační problém v historii klubu. Vždyť např. věkový a Mauthe, a v kolové získali bratři Jan a Jindřich
rozdíl mezi obránci Ivanem (juniorem) a Ladislavem Novákem je téměř 13 let, a podobných Pospíšilovi z Brna stříbrnou medaili, když čtyři utká
ni vyhráli a dvakrát remisovali (s Francií 4 : 4 a s
markantních případů je v teamu celá řada.
mistry světa Němci 3:3). Zlatou medaili získal už
Pětinásobný vítěz PMEZ Real Madrid, tradiční ší utkání 2. kola: Inter Miláno - Dynamo Bukurešť popáté západoněmecký pár bratří K. a O. Buchpředstavitel technické kopané, v níž nerozhodovala 6 : 0, Panathenaikos Atény - 1. FC Koeln 1 : 1, Va- holzovi. - Příští mistrovství světa v sálové cyklistice
tolik rychlost jako technická vyspělost, změnil po sas Gyoer - Lo. Sofia 5 :3, Glasgow Rangers - Ra bude v říjnu 1965 v Praze.
odchodu Di Stefana do Barcelony způsob své hry. pid Vídeň 1:0a Benfica Lisabon - Chaux de Fonds — V zimní ligové přestávce absolvuje čs. fotbalové
Hraje sice stále systém 4-2-4, ale jeho hra se přitom (Švýcarsko) 1:1.
národní mužstvo zájezd do Mexika, na kterém se
zrychlila díky omlazené útočné řadě, v níž je sku
Čechoslováci máji připravovat na kvalifikační utká
tečným fotbalovým fenoménem pravá spojka Amanní pro mistrovství světa v Anglii, ve kterých se
Hokejová liga
cio, který vlastně v Madridu sám deklasoval čs.
příští rok střetnou s fotbalisty Portugalska, Turec
Hokejisté nováčka 1. čs. ligy Spartaku Praha ka a Rumunska.
mistra, když byl autorem 3 gólů (ve 23., 76. a 83.
minutě). Amancio procházel čs. obrannými řadami, Motorlet, kteří jdou od počátku sezony od porážky — V mezinárodním rohovnickém střetnutí Slavoje
jak se mu ráčilo, a nebyl k uhlídání. Jemu výborně k porážce, postarali se ve 13. kole soutěže o největší Č. Budějovic s východoněmeckým teamem Turbine
sekundoval střední útočník Grosso (v 39. minutě senzaci roku, když na pražském Zimním stadionu Freiberg, které skončilo vítězstvím Němců 8 : 12,
vsítil 4. branku) i levé křídlo Gento. Obranná dvoji porazili obhájce mistrovského titulu a velkého fa se s aktivní dráhou rozloučil mistr Evropy v těžké
ce Realu zůstala daleko za výkony útočníků, a snad vorita letošního ročníku ZKL Brno 6 : 3. ZKL Brno, váze a držitel bronzové medaile z olympiády v Ří
jen střelecká nemohoucnost čs. útočného kvinteta pro které byla tato porážka první v letošní sezoně, mě Josef Němec. Budějovický Němec porazil v tom
nebralo svého soupeře přes polovinu utkání vážně, to posledním utkání své sportovní kariéry Němce
uchránila madridským čisté konto.
Z čs. teamu nezahrál nikdo svůj standard. Bran ani snad ještě tehdy, když už prohrávalo 3 : 5. V Schustera vysoko na body.
kář Kouba má vinu na prvním gólu, mladý Ivan závěrečné třetině hrál však outsider důslednou obra — Světový rekordman v hodu diskem Ludvík Da
Novák nestačil na hvězdy španělské kopané přehle nu celé pětky a s pomocí “kouzelníka” v brance Va něk byl funkcionáři americké lehkoatletické unie
dem, Ladislav Novák byl příliš pomalý a tuto vlast láška udržel výsledek. Tři minuty před koncem zá pozván k sérii závodů v Kalifornii. Má se tak stát
nost měli jak záložníci tak útočníci, kteří postráda pasu za stavu 3 : 5 odvolal trenér Bouzek brankáře v půli května, kdy by Daněk zůstal v USA asi měsíc.
li navíc souhru, o nějaké pohotové střelbě bez pří a téměř dvě minuty Brněnští “bombardovali” praž — Čs. vzpěračský sport má Pšeničku č. III. Je jím
skou svatyni. Přítrž záplavě ran učinil 70 vteřin před Eman Pšenička, syn držitele stříbrných medailí z
pravy ani nemluvě.
Prvním čtvrtfinalistou PMEZ je DWS Amstero koncem Petr z Motorletu, který přes celé hřiště OH 1932 a 1936 V. Pšeničky a bratr mnohonásobné
dam, který vyřadil Ski Lyn Oslo 5 : 0 a 3 : 1. - Dal zaznamenal do prázdné branky 6. gól, a o vítězství ho Čs. rekordmana minulých let Václava Pšeničky
domácích bylo rozhodnuto.
ml. Eman Pšenička vzepřel v kategorii do 82,5 kg
Stav po 13. kole: 1. ZKL Brno 23 bodů, score na mistrovství republiky dorostu v Teplicích dva čs.
86 :22; 2. Sparta Praha 21 b., 3. Bratislava 20 b., rekordy mladých: v tahu 110 kg a v trojboji 335 kg.
::
Fotbalová liga
::
4. Jihlava 17 b., 5. Pardubice 13 b., 6. - 7. Zlín a — Téměř 900 závodníků 9 kategorií se sešlo na star
Situace v 1. lize se stává stále zajímavější. Praž Litvínov (po 11 b.), 8. Plzeň 10 b. 9. Vítkovice 9. b., tu 31. ročníku závodu “ Velká Kunratická” v Praze.
ská Dukla, která vedla tabulku náskokem několika 10. Kladno 7 b., 11. Motorlet Praha 7 b. 12. Koši V hlavní soutěži mužů startovalo 394 běžců. Přesvěd
bodů, byla bodově dostižena ve skvělé formě hra ce 5 bodů, score 31 : 70.
čivě zvítězil letošní nejrychlejší závodník “Běchovic”
jícím mužstvem AC Sparty,, které nyní po 10. kole
Balšánek z pražské Dukly, který zaběhl 3.600 m v
zůstává jako jediné bez porážky. Z konce tabulky se
TOKIO DOSTALO OLYMPIJSKOU TROFEJ
novém traťovém rekordu za 11:38,6 min. 2. Jílek (VŠ
konečně dostali fotbalisté Teplic, a naopak slabší
Praha) 12:02,6 min.
výkony v posledních dvou kolech podala mužstva
Předseda Mezinárodní vrcholného
světového — V prvním zápase Poháru vítězů pohárů prohráKladna a Otrokovic.
ho olympijského výboru podniku. Až dosud byl la Sparta v Londýně s Westhamem 0 : 2 (podrob9. kolo bylo chudé na branky, neboť ze sedmi Američan Avery Brunda- tento "olympijský pohár" nější zpráva příště).
utkání skončila tři 0:0a další tři 1: 0, což je nej- ge vyznamenal pořadatele udělen pouze Helsinkám
nižší počet vstřelených gólů za poslední tři roky. olympijských her v Tokiu a hlavnímu městu Norska
Výjimkou byli fotbalisté Trenčína, kteří doma po tzv. olympijskou trofejí, Oslu za uspořádání let
razili Slovana Bratislava 4:1. Dukla Praha prohrá která byla udělena za mi ních a zimních olympij REKORDY SNELLA A ODLOŽILA
la v Prešově s místním Tatranem 1. utkání letošní mořádně skvělou organi ských her r. 1952.
Novozélandský Auckland žil 17. listopadu ve zna
sezony, když její zadní řady překvapil lišácky za zaci a uspořádání tohoto
mení mezinárodního lehkoatletického meetingu, je
o — O— o
hraný trestný kop Oberta, který ve 12. minutě 1.
hož “zlatým hřebem” byl běh na 1 míli, který sle
poločasu místo střely prudce přihrál nabíhajícímu
dovalo přes 20.000 diváků. Na start přišli všichni
O
mistrovství
světa
v
kopané
obránci Bomboví, který v plném běhu bombou netři držitelé medailí z běhu na 1.500 m v Tokiu. Už
zadržitelně scoroval. Slovnaft Bratislava hrál na
Kvalifikační střetnutí o účast na VIII. mistrovství od startu bylo jasné, že v cíli bude jako první troj
svém hřišti se Spartou 0 : 0; Pražané v tomto zápase světa v kopané r. 1966 v Anglii se už rozjela na plné násobný olympijský vítěz Peter Snell, který doběhl
bezpečně ovládali hřiště, byli pohyblivější a snad obrátky. V situaci ne zrovna záviděníhodné jsou ve skvělém čase 3:54,1 min., čímž zlepšil o 0,3 vt.
jen smůla ve Střelbě je připravila o vítězství. - V mistři světa z r. 1954 Němci, kteří v Berlíně stačili svůj vlastní světový rekord, vytvořený v lednu 1962
zápase velmi slabé úrovně podlehl nováček Otroko- hrát se Švédskem jen 1 : 1, a tak v září příštího ro- ve Wellingtonu. 26letý Snell je držitelem 4 světo
vice ve vlastním prostředí Trnavě 0 : 1, Košice uhrá- ku musí udělat v Goeteborgu alespoň remisu, chtějí vých rekordů: na 800 m, 880 yd., na 1 míli a 12.
ly v Ostravě remisu 0 :0, když před svou brankou li získat letenky do Londýna. - Itálie vyhrála v Ja XI. vytvořil časem 2:16,6 min. i světový rekord v
vytvořily neproniknutelný val, 0 : 0 skončilo i střet nově s Finskem 6 : 1, vážnější soupeři ji však čekají běhu na. 1.000 m.
nutí v Praze Bohemians -ZJŠ Brno a Teplice bran- ve fotbalistech Skotska a Polska. Švýcarsko po po
S jeho velkým závodem v Aucklandu bude navždy
kou Grunta z pokutového kopu porazily Kladno 1 : 0. rážce v Belfastu se Sev. Irskem porazilo tohoto sou spjato i jméno čs. representanta Josefa Odložila, je
10. kolo přineslo už divákům “sůl fotbalu”, branky. peře v odvetě v Lausanne 2:1a má tak ještě šanci hož sportovní kariéra je závratná. Vždyť ještě po
Nejvíce jich dal i tentokrát Trenčín - a to opět na postup. Tabulku této skupiny vedou však Holan červencovém mistrovství republiky v Praze považo
čtyři, když vyhrál na Kladně zcela zaslouženě 4 :1. ďané, kteří mají 4 body za dvě vítězství nad Albánci. vali odborníci jeho vítězství nad Salingrem na 1.500
Dukla Praha dva dny před odletem do Madridu k
V přátelské mezistátní kopané zvítězili Portugalci m za senzaci, a nebýt snad Odložilova mezinárodní
utkání s Realem porazila Košice 2 : 0, stejným sco- v Porto nad Španělskem dvěma brankami Eusebia ho úspěchu ve Švédsku, těžko by asi někdo odkryl
rem vyhrál Slovan Bratislava nad Ostravou, Tepli z Benfiky Lisabon 2:1 a v Instanbulu zdolalo Tu- neobyčejný talent tohoto běžce, který 11. 11. oslavil
ce získaly oba body v Trnavě (2:1) a další tři utká- recko fotbalisty Tunisu 4:1.
26. narozeniny. Na poslední chvílí do čs. olympijské
ňí skončila vítězstvími. domácích teamů 1: 0: v Brně
ho družstva pro Tokio nominovaný Odložil překvapil
vyhrálo domácí ZJŠ první zápas sezóny nad Otrocelý sportovní svět a získal tu ve velmi těžké mezi
HLAS DOMOVA
kovicemi, Sparta zvítězila v pražském derby nad
národní konkurenci stříbrnou medaili. A svou dob
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Bohemians a Tatran Prešov nad Slovnaftem Brati
rou formu potvrdil i 17. listopadu v Aucklandu (kam
Adresa: Hlas domova,
slava. - Odložené střetnuti 7. kola Dukla Praha byl pozván v Tokiu novozélandskou lehkoatletickou
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Sparta Praha mělo skvělou úroveň a skončilo 2 : 2.
asociací), kde doběhl v závodě na 1 míli druhý - za
Telefon: 42 - 5980
1. Dukla Praha 16 bodů, score 21 : 5; 2. AC Sparta PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-, Snellem - ve skvělém čase za 3:56,4 min., kterým
zlepšil dosavadní čs. rekord Stanislava Jungwirtha.
16 b., score 23:13; 3. Slovan Bratislava 13 b., 4.
jednotlivý výtisk s 2/-.
Prešov 12 b., 5. Ostrava 11 b., 6. Trenčín 10 b., 7. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před Třetí byl John Davies (Nový Zéland) 3:56,8 min.
Slovnaft Bratislava 10 b., 8. Košice, 9. Bohemians, platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, S 5.- nebo Odložilův čas je druhým nejlepším evropským vý
10. Trnava (všichni po 9 b.), 11. ZJŠ Brno 8 b., 12. ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku kopem na 1 míli, neboť rychlejším už byl jen Polák
Baran (3:56,0 min.).
Teplice 7 b., 13. Kladno 6 b., 14. Otrokovice 4 body.
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
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Janovský,

Mnichov

Real Madrid - Dukla Praha 4 : O (2:0)

Ve zkratce

