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Nejlépe se voli jednomyslné
Novému presidentu Československé republiky Antonínu Novotnému je 52 let. Pracoval
před válkou jako kovodělník, za války byl, podobně jako jeho předchůdce Zápotocký, v koncentračním táboře. Po skončení války se stal tajemníkem Komunistické strany Československa
v pražském kraji. Jeho velká příležitost přišla na sklonku Stalinova života. Antonín Novotný byl pověřen likvidací tehdejšího generálního tajemníka KSČ Slánského. Provedl svůj úkol
tak dokonale, že byl později, když byl obnoven úřad generálního tajemníka strany, dosazen
do této klíčové posice. Z a letošní Chruščevovy návštěvy v ČSR bylo možno pozorovat, že
je v Moskvě považován za československého komunistu číslo jedna. 1. listopadu 1957 se stal
"jednomyslnou volbou" príesildentem republiky.
Hlasatel pražského roz- ského H r a d u klenotem vršení výstavby socialis- dového shromáždění albánské lidové republiky
hlasu nejprve oznámil pozdní gotiky. V jeho mu v naší vlasti!"
svým posluchačům, že je historii je však pořádná Slavnostní zasedání za- Haxi Leshi.
Ke slovu se přihlásil
Vladislavský sál praž- mezera. O d krále Vla- hájil předseda Národnídislava přeskočily stra- ho shromáždění Zdeněk předseda vlády Široký,
nické dějiny rovnou k Fierlinger. který si sám který řekl mezi jiným:
volbě soudruha Klemen- dlouho brousil zuby na " Ú V KSČ a Ú V Náta Gottwalda. Tak to presidentský úřad. Ve rodní fronty j s o u toho
aspoň líčí pražský roz- Vladislavském sále kro- názoru, že v podmínhlas.
mě 353 poslanců hosto- kách, kdy komunistická
vali:
předseda presidia strana má zákonitou veKlenot pozdní gotiky
byl u příležitosti volby Nejvyššího sovětu SSSR dou<cí úlohu ve všech
Antonína Novotného o- V o r o š i l o v , předseda oblastech života našeho
zdoben slavnostním ná- Státní rady polské lido- státu, je za dané situace
vé republiky Zawadski politicky účelné spojit
pisem:
"Kupředu za vítězné do- a předseda presidia Li- (Pokračování na str. 2)
President nemocný, raketa selhala

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
A MNOHO ZDARU V NOVÉM ROCE
přeje všem čtenářům redakce Hlasu domova
Současně prosíme všechny spolupracovníky a přátele
za prominutí, že nám není možno přát všem jednotlivě
a že proto nezasíláme jednotlivá blahopřání nikomu.
HD

Černé měsíce Spojených států
Konec letošního roku nebyl pro Spojené státy šťastný. Jejich politika
na Středním východě se ukázala naprosto neúčinnou, Rusové je předstihli v závodech do vesmíru, president Eisenhower znovu onemocněl, a
raketa Vanguard, jež měla nést první americký satelit, explodovala při
startu.
Američané tak ztrati- může škodit, a velkou ký raketový program a
Antonín Novotný
li notnou dávku svého část
své
mezinárodní v době schůzky hlav
"Zdravil pracujících..."
sebevědomí, což jim ne- prestiže, což škodí jim i členských států Severocelému svobodnému svě- atlantického paktu v Patu. To proto, že každé říži, která měla znovu
západní
sníženi americké presti- zkonsolidovat
že znamená téměř auto- svět.
Pavel Javor
maticky zvýšení prestiže
J e pravda, že Eisensovětské.
hower
nevedl západní
Závějí času povívá tisíciletý vítr svět tak, jak to západní
President onemocněl
Snad je to týž vítr,
svět očekával od americco líbal vrásky mých polí
President Eisenhower kého presidenta. Huse o
daleko doma není nemocen poprvé. V jeho státnických schopzáří 1955 měl srdeční nostech se už dávno
Hluboká poie, zalknutá bělostným sněhem,
záchvat, a v červnu 1956 rozplynuly v niveč. Jekterý se vrství na čerstvé hroby,
byl operován na ileitidu. ho kredit však trval alesna černé, mlčící varhany lesů,
Ale první dvě choroby, poň do té míry, že jena ztichlé stráně ač vážnějšího rázu, ne- nom málokdo pochyboK desátým Vánocům
vzbudily tolik obav ja- val o jeho dobrých útiskneme cizotou prochladlá srdce.
ko poslední, protože k myslech.
Ani domov,
nim došlo v době poměrani naděje,
V Bílém domě přeného klidu.
ani láska vzalo
přechodně . žezlo
Třetí Eisenhowerova
kolektivního
vedení. PrvZa temných nocí
nemoc přišla naproti topraskají ještě rezavé šrapnely války.
mu v době těžké mezi- ní housle však - na rozRozpačitý a sám
národní krise, kdy Ame- díl od předcházejících
ve svaté noci na okno tlučeš ričané a svobodný svět nemocí - nehraje presiAni domov,
potřebují pevné vedení dentův asistent Sherani naděje
jako sůl. Přišla v době man Adams, ale presiani láska nárazu sovětských Sput- dentův náměstek Nixon,
Okna jsou temná...
níků, kdy je třeba pře- z něhož se republikáni
organisovat
celý americ- (Pokračování na sír. 2)
A přece věříme, Ježíšku malý,
děťátko přikryté láskou a vonícím senem,
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PŘED ANSCHLUSSEM
Situace v Indonésii dnes velmi připomíná Rakousko před nacistickým Anschlussem. President Sukarno je indonéský Schuschnigg, politik, který se liší od
svých protivníků jedině tím, že s nimi zcela nesouhlasí. Kurt Schuschnigg snil o korporačním státu se
všemi znaky fašistické diktatury, Sukarno obhajuje
"řízenou demokracii" se všemi znaky, režimu,
jenž prochází údobím "národní fronty".. Jako Schuschnigg i Sukarno se domnívá, že bere z plachet komunistický vítr, aniž pozoruje, že jeho loď' je hná.
na rovnou do komunistického přístavu.
Jako v Rakousku před Anschlussem, tak i dnes
je v Indonésii několik soukromých armád, z nichž
každá hodlá strhnout na sebe moc. Čím víc se bulou mezi sebou potírat, tím bližší a větší bude úrpěch mocného souseda ze severu, který bude mozi nabídnout "bratrskou pomoc" svého druhu imoerialismu. Sukarno rád vystupuje na veřejnosti
jako představitel asijského nacionalismu. V přítomné době má na svém praporu vetkánu Holandskou Novou Guineu, jíž hodlá uplatit velikáše ve
vlastních řadách.
Má na ni takový nárok, jaký by měl kterýkoli
dobyvatel: právo kořistné. Nikoho z bývalých kolonialistů nenapadne hájit své vlastní právo, nabyté před stoletími. Dvacáté století odstraňuje bílý
kolonialismus. Mělo by být jeho povinností dohlédnout také na to, aby po jeho ústupu nebyla
bílá nadvláda vystřídána nadvládou barvy jiné.
Potíž je v tom, že západní svět ví docela přesně,
co smí a co ne, nikoli však to, co se má udělat.
Historie zápasu demokracie s diktaturou není jen
historií omylů s obou stran, ale především historií
polovičatých rozhodnutí se strany západní.
Události v Indonésii zaujaly pochopitelně mnoho
myslících lidí v Austrálii, dokonce i někteří z těch,
kteří dosud hlásali, že je nejlepší stáhnout se do
australské ulity a být do poslední chvíle zadobře
s každým. Možná, že by bylo dobré předložit jim
k přemýšlení podobenství rakouské. Je-li Indonésie dnes v postavení předválečného Rakouska, je
Holandská Nová Guinea Gdaňskem, o který už
projevil zájem i velký žlutý bratr - komunistická
Čína.
V Indonésii nemusí ještě dojít k nejhoršímu.
Bude to záležet na tom, jak silná bude reakce nekomunistické části Asie, v níž by Austrálie měla
hrát úlohu diskrétního, ale spolehlivého poradce.
Jun
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Alžíru

''Alžír je francouzský", prohlásil nedávno poslední ministerský předseda Gaillard a pařížský parlament mu na to konto odhlasoval důvěru.
Gaillard ovšem není jediný Francouz, který tomu snad opravdu věří.
Ale. málo platné, "francouzský Alžír" nezní nakonec o nic lépe než "alžírská Francie".
Ž e Alžírané bojují a páchají ukrutnosti za to, aby Alžír nebyl francouzský, je přirozené. Že Francouzi bojují a páchají ukrutnosti za to,
aby Alžír zůstal francouzský má snad s hlediska koloniální hrabivosti
rovněž svou logiku. Co se však dost dob Je nedá pochopit je to, jak si
Francouzi představují, že se v Alžíru udrží.
Příklad Indočíny by národech.
Gaillardův plán
Ve Spojených nároje měl poučit o tom, jak
těžko-se v dvacátém sto- dech tvrdí, že je to vnitř- Ale abychom se vrátili
letí odporuje dravému ní francouzská záleži- k otázce, jak se vlastně
tost. Ale je-li válka v Francouzi hodlají v Alnacionalismu.
Alžíru vnitřní záležitostí žíru održet. I oni uznáTři roky války
Francie, pak by se snad vají, že musí dojít k něVálka v Alžíru trvá dalo také tvrdit, že by- jakému kompromisnímu
už tři roku a váže v Af- la sovětská intervence v narovnání. Ale nepřekorice 450.000 mužů fran- Maďarsku vnitřní zále- natelnou .překážkou kažcouzské armády. Nákla- žitostí Maďarska, Kaš- dé trvalé dohody je závnitřní záležitostí kladna, z níž vycházejí,
dy s ní spojené přivedly mír
totiž to, že je Alžír inIndie
atd.
Francii téměř na mizitegrální částí evropské
nu. Nejen hospodářská,
Francouzi bojují za
Francie.
Alžírští nacioale i politická stabilita velmocenskou prestiž, s
nalisté
jsou
íy.proti tobyla ohrožena a její vlá- níž se nemohou rozlouda za vládou padá v čit, ale hlavně za 1,200. mu ochotni jednat jejejím důsledku. Mezi- 000 Francouzů, kteří po- nom o úplné nezávislosnárodní prestiž Francie važují Alžír za svůj do- ti.
Francouzké
návrhy
se rovná nule. Z á p a d n í mov.
jsou
zhruba
obsaženy
aliance je oslabena poPříklady Maroka, Tuliticky i vojensky, So- nisu a vzdáleně i Indo- ve dvou zákonech, ktevětský svaz získal zdar- nésie
ukazují
každý ré právě prošly paříž
ma úplný arsenál pro- svým způsobem, že by ským parlamentem.
pagační munice mezi ba- včasný odchod a rozumPrvní dává Alžíru urrevnými národy.
ná dohoda prospěly al- čitou autonomii. RozděAle' Francouzi bojují žírským Francouzům ví- luje jej do šesti "kandál - vojensky i diplo- ce, než nerozumné po- tonů", čtyř arabských a
maticky, na bojištích v kračování v beznaděj- dvou francouzských, jež
by měly místní samoAlžífu a ve Spojených ném boji.
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(Pokračování se str. 1)
funkci presidenta republiky s funkcí prvního tajemníka U V K S Č . . . .
Proto se Ú V KSČ a Ú V
Národní fronty usnesly
doporučit
Národnímu
správu. Francie by však
podržela kontrolu branných sil, financí a zahraniční politiky. Nešťastná klausule o "Alžíru, i n t e g r á l n í části
Francie" je obsažena v
tomto zákoně.
D r u h ý zákon zavádí
novou volební reformu volební rovnost Arabů
a Francouzů. Podle dosavadního systému měla francouzská menšina
(1.200.000) stejný počet zástupců v místních
volených orgánech, jako
arabská většina (9,000.
000).
Gaillardův plán, který je téměř totožný s
návrhy jeho předchůdce Bourgése - Maunouryho, je alespoň částečným pokusem o napravení starých křivd. Ale
s hlediska národa, který se dere k samostatnosti, je to pokus značně skoupý. Jenom optimista může věřit, že by
na jeho základě mohlo
být zastaveno alžírské
krveprolití.
-n-

ČERNÉ MĚSÍCE SPOJENÝCH S T Á T Ů
(Pokračování se str. 1 )
pokoušejí vyrobit volební" "tahák" pro rok 1960.
Při tom jsme svědky typickjy amerických pňe-metů.
Spojené státy potřebují osobu, která by
vzbuzovala důvěru světa. Místo toho mají nemocného presidenta, který na svůj velký úkol
zřejmě nestačil ani v době, kdy byl úplně zdráv.
Americká reklamní mašina se tedy dala do prá-

ce. Synem vyvoleným
je vicepresident Nixon,
jehož ve světě buďto neznají, nebo mu nedůvějí. I Američané ho až
do nedávná považovali
za člověka, který se dostal do Bílého domu jenom proto, že se držel
Eisenhowerových šosů.
Ale časy se změnily a
americký tisk teď představuje světu nového Nixona, - zralého státníka,
který se už dávno podílel aktivně na Eisenho-

Naše rovy

OTAZKY SOCIÁLNÍ
Kongres jednal také o otázkách sociálních,
zejména o sociální bezipečnosti... Při té přííěžítosti dr. Ripka pronesl velkou programovou
ř e č . . . Prof. Bušek ve svém obsažném projevu
se zabýval sociálními zkušenostmi ze zemí za železnou oponou a vyslovil se pro radikálně pokrokovou, ale svobodně organisovanou sociální politiku.
Jednou z nejzhubnejšich duševných nemocí je
s,chiz»frémia. Ide o úpiné šialenstvo. Lekárska
veda bola dosial bezradná v liečení tejto choroby.
Nevědeli zistiť jej póvod.
Naše hlasy, Toronto, 28. října 1957 v článku
"Svobodu porobeným národům".

verových
rozhodnutích
a jehož zahraničně - politické zkušenosti - nemají obdoby. Zkrátka,
jak napsal Jcseph Alsop: "Jenom nový člověk může obnovit starou důvěru v americké
vedení...."
Jenomže situace je teď
laková, že ani nový člověk, podepřený barnumskou reklamou, nemůže
vrátit Spojeným státům
důvěru
světa,
dokud
svými činy nedokáže, že
je jí opravdu hoden.
Vanguard explodoval
Američané nemohou
za to, že jim onemocněl
presidént. Na fiasku s
Vanguardem však nejsou bez viny. N e j d e o
to, že jim dlouho ohlašovaná raketa explodovala při startu. Takové
věci se stávají a nikdo
nevíy kolikrát se přihodily Sovětům, než se
jim podařilo poslat Sputníky do vesmíru.

odpal svého miniaturního satelita. Doba startu
byla divadelně oznamována a odkládána hodinu od hodiny. Tisíce lidí se shromáždilo na
plážích kolem Cape Canaveral na Floridě, kde
mělo k té historické uc.áiosti dojit. Celý svět
čekal na odpal prvního
amerického satelita.

Fctcm přišel nezdař,
a pokles prestiže Spojených států, způsobený
sovětskými Sputníky, se
zmnohonásobil. Způsobená škoda se netýká jenom Ameriky, ale celého svobodného světa,
protože vliv, který má
taKová událost na neutrální část světa, o níž
se právě ve studené válce bojuje, net^ide lehké
odčinit.
Američané potřebují
nového presidenta a novou raketu. Obojí však
potřebuje čas. Bombastická reklama neodstartuJ d e o halasnou rekla- je ani amerického Sputmu, s jakou Američané níka. ani vhodného muprovázeli první pokusný že do Bílého domu.kw-

V O L Í J E D N O M Y S L N Ě

shromáždění,
aby
do
funkce presidenta Republiky československé
zvoliloi prvého tajemníka
Ú V KSČ Antonína Novotného".
Kandidaturu
Novotného formálně navrhli
tito poslanci: Fierlinger,
Valo, Hodínoyá-Spurná,
Polanský, Fiala, Žiak,
Štětka, Juran, Klinger,
Gemrot, Lepajová, Manca, Štefánik a Prokopová.
Poslancům Červenému,
Skalickému a Veselému
připadl napínavý úkol
sčítat hlasy. K všeobecnému úžasu pak Zdeněk
Fierlinger zjistil, "že se
podle výsledku sčíťání
vyslovili pro návrh 353

přítomní poslanci".
Po složení presidentského slibu odebral se
Antonín Novotný ina
hradní balkon, odkud
pronesl kratší demagogický projev:
" N o , soudryzi a soudružky, je třeba, abychom všichni společně
ty cíle, které jsme si vytýčili, abychom je všichni pomáhali uskutečňovat".
Nejzábavnější
episodou celé ceremonie opravdu byla chvíle, slovy
reportéra pražského rozhlasu, kdy "novězvolený president republiky
Antonín
Zápotoc- . . .
Novotný pozdravil pražských pracujících", vm

ZE DNE NA DEN
25. 11. Španělské teritorium Ifni v severozápadní
Africe bylo přepadeno
oddíly "marocké osvobozenecké armády".
— Za návštěvy britského
ministerského
předsedy
Macmillana došlo v Paříži k protibritským demonstracím,
28.11. V Paříži selhal po.
kus o atentát na státního
tajemníka pro' Alžír Barakroka.
29.11. Japonský ministerský předseda Kiši přibyl
do Austrálie.
— Generální tajemník SN
Hammarskjoeld
odletěl
na Střední východ, aby
se pokusil zmírnit napětí
mezi Izraelem, Jordánem
a Sýrií.
— Francouzský parlament
vyjádřil
ministerskému
předsedovi
Gaillardovi
důvěru při hlasování o
alžírských reformách.
— Maršál Andrej Grečko
byl jmenován vrchním
velitelem sovětských pozemních branných sil.
30.11. Při pokusu o atentát na indonéského ministerského předsedu Sukarna bylo zabito sedm
lidí.
1.12. Indonéská vláda nařídila 24hodinoyciu stávku zaměstnanců holandských firem,
zakázala
filmy s holandskými podtitulky a holandské časopisy a zastavila činnost
holandské letecké společnosti KLM v Jakartě.
Tato opatření jsou součástí kampaně pro získání. západní Nové Guiney
(resoluce ve Spojených
národech nezískala potřebnou většinu).
4. 12. Před budovami sedmi velkých holandských
firem v Jakartě se objevily komunistické hlídky.
Připravuje se evakuace
všech Holanďanů, kteří
chtějí opustit Indonésii.
— Marocký korunní princ
Moulay Hassan (za nepřítomnosti krále Mohammeda V., který je v
USA), vyzval generála

Franca, aby předal Ifni
Maroku a zabránil tak
dalšímu krveprolití. Španělsko poslalo do teritoria posily.
6.12. Americký pokus vystřelit do vnější atmosféry satelitní těleso (pro.
jekt "Vanguard") se nezdařil..
8.12. Levicový předák
Price byl vyhoštěn z
Britsk^io
Hondurasu,
protože se za návštěvy v
Londýně spojil s guatemalskými diplomaty. Z
Bermud byly povolány
posily, které mají odradit
Guatemalu od pokusu
kolonii obsadit.
9.12. Na Cypru došlo ke
srážce mezi biitskými
oddíly a demonstranty.
Nový britský guvernér
obdržel dopis, ve kterém
ho teroristická organisace EOKA vyžívá, aby se
nepokoušel oklamat řecké obyvatelstvo. Otázka
Cypru je na programu
jednání SN.
10.12. Maršál Bulganin
oznámil, že Sovětský svaz
přestane po Novém roce
zkoušet nukleární zbraně, jestliže se Spojené
státy a Velká Britanie
zaváží učinit totéž.
—Číňané budou používat
latinskou abecedu.
11.12. Irácký ministerský
předseda Ali Jawdat resignoval.
— V Paříži byla zahájena předběžná konrerence
vrchních velitelů branných sil 15 západních
států, které jsou členy
NATO.
12.12. Podle holandských
zpráv b y l
indonéský
president Sukarno svržen
a má být poslán do exilu, Sukarno oznámil, že
jede na zdravotní cestu a
že zůstává hlavou národs.
— Sovětský svaz navrhl
smlouvu o neútočení mezi, členy organisaoe NATO
a -Varšavského paktu.
13.12. Při zemětřesení v
západním Iránu zahynulo podle neoficielních odhadů 300 lidi.
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HLAS

ČESKOSLOVENSKO
— Po celé republice ko-'
naly se "Dny protestu
proti atomovým a vodíkovým zbraním".
— Antonín Novotný vyhlásil po svém zvolení
presidentem
amnestii.
Touto amnestií promíjejí
se tresty do 3 let, peněžité pokuty do 5.000 Kčs
a tresty mladistvých provinilců. Amnestie se nevztahuje na
politické
vězně.
— Švýcarská vláda
oznámila, že jí Československo nabídlo ke koupi jistý počet letadel typu Mig-15. Švýcarsko
nabídku zamítlo.
— Ve Vlčím hrdle u Bratislavy byl zahájen provoz v prvním závodě
chemického
kombinátu
Slovnaft.. J e to nej větší
rafinerie nafty v ČSR.
Celý. kombinát má být v
provozu v roce 1960.
— V Praze zemřel na
mozkovou mrtvici malíř
a grafik Otakar Mrkvička. Bylo mu 59 let.
— V Presslově ulici byla
odhalena pamětní deska
Elišce Krásnohorské na
domě, kde je její museum. Deska ' je dílem
akademické
sochařky
Evy Springerové.
— Od 4 . - 9 . prosince konal se v Praze meziná.
rodní sjezd loutkářských
pracovníků v hotelu Internacional v Podbabě.
— V prostoru bývalé cementárny v Podolí bude
postaven nový plavecký
stadion. Bude mít tři
závodní bazény, skokanský bazén, kryté i otevřené tribuny, šatny.
— "Pro rozvoj cestovního ruchu" budou napřesrok vydány: Orientační
plán Prahy, mapa hradů a zámků a automapa.
— V Liberci se připrav u j í oslavy 90. výročí
narození F. X. Šaldy.. Liberecké divadlo se bude
jmenovat Divadlo F. X.
Šaldy a v krajské galerii bude otevřena Šaldova síň.
— Závod Slovenského národního povstání v Žiari
nad
Hronom
vyrobil
první čs. kysličník hlinitý, hlavní polotovar při
výrobě hliníku.
— Ve výstavní síni ve
Voršilské ulici v Praze
byla otevřena výs,tava
obrazů malíře V. V. No.
váka. Výstavu otevřeli
básníci Jan Noha a František Hrubín.
— Pověřenectvo obchodu
zřídilo na Slovensku 24
obchodů se samoobsluhou. Napřesrok jich má
být na celém Slovensku
88.

— V pražské Galerii mladých vystavuje skupina
Trasa 5.4 (Vácjáv Men-

Výborná evropská kuchyně - Krásné pokoje
M E L R Ó S E CAFE
M e l r o s e Str.,
SANDRINGHAM - VIC.
Telefon XW 1665
Otevřeno 7 dní v týdnu
Zvou DRDA & BEBR

VE

šik, Věra
Heřmanská,
' J i t k a Válová, Vladimír
Jarcovják). Skupina se
hlásí - k modernímu českému umění a odmítá
socialistický realismus..
' — Státní úřad statistický
oznámil, že je v. ČSR 106
měst s víc jak 10 tisíci
obyvatel. Pořadí prvních
deseti: Praha (978.634),
flrno (306.371), Bratislava (246.695), Ostrava
(199.206), Plzeň (134.
275), Košice
(79.460),
Olomouc (73.899), Liberec (66.796), Ústí nad
Labem (64.798), České
Budějovice (64:104). Celkem žije 4,18 milionů občanů ve městech.
— V silvestrovském pořadu čs. rozhlasu budou
letos účinkovat m. j.:
Vlasta Burian, Stella Zázvorková, Jarda štercl,
Lída Slaná, Fanda Mrázek, Ruda Princ, zasloužilý umělec Theodor Piš.
těk, Settleři a Nezbední
bakaláři.
— Pražské Národní divadlo bylo na zájezdu v
Jugoslávii. Nejhorší kritiky si odnesla "Maryša", již označovali jugoslávští kritikové
za
"strašně naivní". Režii
"Maryši"
měl
Zdeněk
Štěpánek.
— Do Československa přijela norská obchodní delegace, která si. prohlédla plzeňskou škodovku.
— P o d l e zprávy časopisu
Odborář zameškali zaměstnanci n á r o d n í c h
podniků za prvních šest
měsíců roku 1957 celkem
38 milionů pracovních
směn.
— Časopis
Zemědělské
noviny uvedl, že se do
ČSR
dováží
chlebové
obilí pro 3 a půl milionu
lidí, maso pro 2,370.000

DOMOVA

ZKRATCE
osob, vejce pro 360.000
osob.
— Do Koreje odjela delegace, vedená ministrem
národní obrany
Lomským, a do Albánie delegace, vedená tajemní,
kem ÚV KSČ Krutinou.
— Na pozvání Svazu československé mládeže přijela do ČSR skupina
jugoslávských studentů,
již vedl místopředseda
Svazu jugoslávských studentů Ivašič.
— Kolektiv techniků chemického průmyslu, který
se účastnil výstavby "čs.
atomového městečka" v
Husinci - Řeži, byl vyznamenán Řádem práce.
— Byli jmenováni noví
vysokoškolští
profesoři:
dr. B. Doležal (zeměď.
Brno), dr. J. Fuksa (pedagog. Olomouc), dr. B.
Hampl
(tech.
Praha),
dr. J.
Hassdenteuffe]
(tech. Praha), dr- G. Janíček (tech. Praha), dr.
K. Neset (báňská Ostrava), dr. G. Smolák (zeměď. Praha).
— Japonský velvyslanec
Kimura odevzdal pověřovací listiny předsedovi
vlády Širokému.
— Čs. velvyslancem na
Ceyloně byl jmenován
ing. J. Nosek, který zůstává nadále i velvyslancem v Indii.
— V Praze se konala
"mezinárodní konference
ústavů a komisí dějin
komunistických a dělnických stran". Účastnili se
jí zástupci 14. států. Nenastoupena . Jugoslávie.
— V Praze pořádal výstavu krajinek O. Coubine - Kubín, který se
před několika lety vrátil do ČSR po ťéměř celoživotním
pobytu
ve
Francii..
J. K./FEP/Č

Únosy z Rakouska se množí

Zmizení českého žurnalisty
Podle zpráv z Vídně zmizel začátkem listopadu ze svého bytu v Grinzingu český žurnalista František Havelka. J e to po případu Jozefa Vlčena a E. Suckého třetí případ únosu do Československa, který provedli
komunističtí agenti. Rakouska policii se prozatím nepodařilo identifikovat únosce.
František Havelka uprchl z Prahy před třemi lety. Svědkové potvrzují, že po útěku z
CSR Havelka žil v stálých obavách o vlastní
bezpečnost. Bál se na
příklad přejít po setmění
temnou ulicí k stanici
pouliční dráhy.
Cesta do Kanady
Byio zjištěno, že Havelka byl spolupracovníkem British Broadcasting Corporation.
Krátce před svým záhadným zmizením svěřil se jednomu známému, že odjede na dva

nedostavil. Protože Havelka
žil
samotářsky,
bylo jeho zmizení odhaleno, když už uplynul
celý týden.
N a palubě parníku?

Rakouská policie se
domnívá, že byl Havelka, podobně jako Vicen
a Sucký, vylákán osobou, které důvěřoval, na
nějakou schůzku a že
byl později vpašován
na palubu československého dunajského parníku Turjec, který jezdí
Měl se s ní sejít 31. denně mezi Bratislavou
října ve Vídni. K tomu a Vídní.
setkání se už Havelka
Bzk
Do případu je zapletena vídeňská žena, která se znala s Havelkou,
a která v říjnu byla na
třídenní návštěvě v Československu.
Havelka
ji pří té příležitosti doprovázel až na samé
hranice.

Podíe zprávy Reuterovy agentury

PRESIDENTEM
V POSLEDNÍ CHVÍLI?

byl prý Antonín Novotný zvolen

Reuterova zpravodajská agentura oznamovala 22. listopadu z Prahy,
Tle prý byl Antonín Novotný zvolen presidentem až v poslední chvíli.
Citujeme bez komentáře znění Reuterovy depeše:
s místním ministerstvem
Zaručená zpráva
Antonín
Novotný,
zahraničí a sdělilo, že
p ř e d á k Komunistické
Podle zdejších pramestrany
Československa, nů se počítalo se zvole- Široký nastoupí místo
který byl minulé úterý ním Viliama Širokého zemřelého Zápotockého.
Má se za to, že o
zvolen presidentem, byl tak najisto, že dokonce
změně
v kandidatuře byprý zvolen až po roz- j - e d n o
československé
lo rozhodnuto teprve
hodnutí,
učiněném
v vyslanectví na Z á p a d ě
několik hodin před cese spojilo v úterý ráno
posledním okamžiku.
remonií, při níž byl Novotný jednomyslně zvolen Národním shromážděním za presidenta republiky.
rozprodával spolu s vedoucím skladu Karolem
Kvítí za obraz
Kolem palivové dřevo. Obohatili se o 96.000 Kčs.
Sekretářky pražského
— Pro černý obchod s auty dostal 4 roky žaláře JUDr Vladislav Dokládal z České u Brna. agitpropu prozradily, že
— V jihlavském kraji byli zatčeni pro sabotáže dostaly ještě v úterý ráa rozšiřování výhružných a štvavých dopisů pro- no příkaz zdobit květistátního obsahu: Antonín Havelka z Bobrůvky tinami velké obrazy Vi(okres Žďár), Bořivoj Daněk z Jiřic (okres Hum- liama Širokjého, když
polec), Josef Vlček z Komárovic (okres Jihla- náhle přišel příkaz zdo.
va), Josef Trojan z Příložan (okres Moravské bit místo toho portréty
Budějovice), Stanislav Štokr z Horního Bolíko- Novotného.
va (okres Dačice) a Václav Uhlíř ze Sedlejova
Někteří západní po(okres Třešť).
zorovatelé se domnívají,
— Cyklisté Nouza a Košta byli odsouzeni pro že Široký odmítl pre"černý obchod a pašování" na 18 měsíců a na sidentský úřad proto, že
1 rok. Olympionik Fouček půjde před vojen- se obával, že by to oslabilo jeho posici ve straský soud.
— Mzdový účetní Vratislav Malec z pražské Avie ně.
Panuje také ^domněndostal 10 let žaláře za "rozkrádání a nedodržoka. že zvětšená moc Nování mzdových směrnic".
— Pro psaní výhružných dopisů byli odsouzeni votného - který si pov Ostravě Alois Bůžek z Malenovic (1 rok) a nechal svoji stranickou
hodnost - staví ministerKl. Lhoťan z Orlové (10 měsíců).
— Pro podvody byl na 9 let odsouzen bývalý ského předsedu Širokého do obtížné posice.
mlynář J . Šablatura z Opavy.
Kolují
totiž pověsti, že
— Za podvody při výkupu zemědělských plose
Široký
pohádal s Nodin byli odsouzeni Boh. Rédl z Rakovníka (7
votným
při
nedávné
lei) a J. Šíma z Kladna (3 roky).
schůzi ústředního výbo— Pro zpronevěry byl zatčen v Liberci referent
ru.
"Propagu" Josef Procházka.
J. K./Č.

Špioni, procesy,
— V Hradci Králové byla zatčena skupina osob,
jež prý utvořily protistátní skupinu na Trutnovsku. Zatčení prý "působili rozvratně na další osoby, hlavně ideologicky". Jména zatčených: H.
Schauer z Trutnova a bývalý majitel továrny
Th. Poelz z Hradce Králové.
— Pro chuligánství byl zatčen v Prešově 26-letý Anton Chromý z Velkého Šáriše.
— N a 2 a půl roku žaláře byl odsouzen Josef
Malý z Prahy - Pankráce, který rozprodával na
černém trhu materiál pro stavebnictví.
— V Opavě byli odsouzeni zaměstnanci podniku
Bytostav pro krádeže, zpronevěry a šmelinu: materiálový referent Bytcstavu Oldřich Kempný (8
let), skladník Karel Žídek (6 let), vedoucí prodejny v Sudicích Pavel Lamche (5 let), vedoucí
pily ve Štítině Jan Hajder (2 roky) a . vedoucí
prodejny v Kobeřicích Kateřina Draslíková (rok
podmínečně).
— Při domovní prohlídce u žebrácky Marie Pirochtové z Brna - Vinohrad bylo nalezeno 7
vkladních knížek v ceně 34.521 Kčs a dva a půl
tisíce na hotovosti. Při měnové reformě prý Pirochtová měnila 350.000 Kčs.
— Pro podvody s naturální pšenicí a s uhlím
byli v Litoměřicích odsouzeni L. Vašuta z Vlastislavi a F. Nedvěd z Lukavce.
— Dva a půl roku nepodmínečně dostal J a n
Urban z Prahy XI. pro podvody a příživnictví.
— Lesník Jozef Maňučh z Polesia u Želiezovec

měsíce do Kanady. V
jeho bytě však policie
našla všechna jeho zavazadla, připravená sice k odjezdu, ale v nichž
nescházela
ani
jedna
maličkost.
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Č e s k o s l o v e n s k o v roce 1957
Historie letošního roku československých dějin se jasně rozpadá na dvě části. Jejich mezníkem Zostření třídního boje licie celostátní razzii na
byla Chruščevova návštěva v Československu. Třeba je to závěr mylný, ale zdá se, že nejzávažprovinilce,
Zostření "třídního bo- mladistvé
nější rozhodnutí o otázkách vnitřní československé politiky byla učiněna na sérii konferencí me- je" dal výraz nový trest- kteří "podléhají vzorům
zi sovětskou delegací a československými komunisty v Praze. Je to sice smutné novum, nicmé- ní řád, který dává roz- amerického způsobu žině je to novinka. Poprvé v historii KSČ přijeli Moskvané do Prahy, aby rozhodli na místě. A sáhlou pravomoc státní vota".
tak někdy v polovině roku bylo rozhodnuto, že si Československo, které se koncem roku minu- prokuratuře. Soudu byJ a k je to se zájmem o
lého a začátkem roku letošního vyšvihlo na třetí stupínek žebříčku satelitů, podrží svoji pochyb- lo odňato právo zkou- americký způsob života
nou svatozář nejspolehlivějšího evropského satelita, ne-li vůbec nejspolehlivějšího. Českosloven- mat rozhodnutí proku- b y l o
prokázáno
při
ští komunisté přesvědčili Chruščeva a jeho poradce, že je třeba změnit československou struk- ratury a proti rozhodnu- "olympijské svatbě" Haturu ve dvou směrech. V průmyslu že je třeba dát víc volnosti odborníkům a místní správě, v tí státního prokurátora rolda Coňnolyho s Olzemědělství že je třeba urychleně kolektivisova t. V oblasti vztahů občana a státu že je pak tře- lze se odvolat jen ke ge- gou Fikotovou. Byla z
ba zesílit opatření, chránící státní autoritu, proti nepříteli cizímu i domácímu.
nerální prokuratuře, kte- toho menší manifestace,
rá je poslední instancí. tentokráte zaručeně . doCizinecký
ruch
.
se
o
vyšší
bonus
za
vyšV
létě
zesílil
útok
na
Novotný, Dolanský a
jejich soudruzi měli v pracovníky v průmyslu ší výkon, stojí dnes dělV
řadě
politických brovolná a spontánní.
Čs. vláda letos cestotomto ohledu usnadně- hospodářský vládce Čes- ník, který pokládá krá- vala po komunistickém procesů byl nejzajímaPatrně nejčtenější knináměstek dež továrního majetku světě jako bohatá sou- vější případ komentáto- hou (a nejhledanější)
nou úlohu. Českosloven- koslovenska,
sko není jen jedním z ministerského předsedy za jakousi f o r m u socia- kromnice, stižená splee- ra čs. televise Veselého, je Hemingwayova nolistů čtverlístku Východ- Dolanský. J e h o hlavní listického deputátu. V nem, a přijímala návště- který ve svých pořadech velka "Stařec a moře",
ní Německo, - Českoslo- žaloba zněla proti "líbi- roce 1957 mohou se ko- vy z celého světa se ostře napadal Z á p a d a českoslovenká
divadla
. vensko - Maďarsko a vé mzdové politice" a munisté chlubit tímto strojeným úsměvem krá- skončil jako odsouzený hrají všechny výrobky
nerealistickému rekordem: ještě nikdy lovny literárního salo- špion. "Podvratná čin- západní scénické a atePolsko, ale je i stvolem p r o t i
předtím nestálo před li- nu. N e l z e
: držícím jednotlivé listy plánování průmyslu.
vypočítat nost" členů salesiánské- liérové dílny, k nimž;
dovými soudy tolik za- všechny cizí návštěvy. ho řádu na Moravě da- se dostanou
pohromadě.
(některé
Pián řeorganisace
městnanců
národních Významný počet by vy- la příležitost komunistic- horšií než d r u h o ř a d é ) ,
Chruščev jistě dlouho
průmyslu
podniků pro krádeže a daly ty z neutralistické kému tisku k sérii ostře žvýkačky se staly hledaneváhal dát svolení ke
•'všem opatřením, navrN a podzim pak po- černý obchod.
Asie a z řad západních zahroícených protinábo- ným platidlem. My v
cizině máme zřejmě víc
hovaným
českosloven- tvrdil liehdy ještě jen
Samostatně hospoda- politiků, trpících přelu- ženských článků.
skými komunisty, když generální tajemník KSČ řící zemědělci byli ter- dy -mírového soužití. LeV d r u h é polovině ro- pochybnosti o "americmu byly vylíčeny mož- Novotný, že se plánuje čem p r u d k é h o nátlaku tos v letě byly prvně ku stáli p ř e d soudem kém způsobu života",
nosti toho, co by se na březen příštího roku hned po odjezdu Niki- pootevřeny hranice kra- nejčastěji "bývalí" lidé, než československý obmohlo stát, I^dyby řeči rozsáhlá
reorganisace ty Chruščeva z Česko- janům ze zahraničí ve obvinění
z hospodář- čan, jehož jménem deno liberalisaci nekončily průmyslu. Z pravomoci slovenska. Pod tímto ná- větší míře z důvodů pro- ských deliktů, chuligáni, ně přísahá jeho vláda
Sovětskému
jen na papíře a kdyby ministerstev (přeorgani- tlakem
(který
podle pagačních. Čs. turisté, páskové, mahkaři, bulači, v ě r n o s t
Komunistická
s t r a n a sovaných k 1. srpnu, okolností šel až k hroz- kterým bylo povoleno příživníci. Všechna ta svazu. Koncem roku uvšak
americká
Československa
ztratila kdy z vlády odešel mi- bám "administrativními vyjet do zahraničí, byli lichotivá jména si byl trpěla
jen část absolutní kont- nistr těžkého strojíren- opatřeními" - ' j a k o tře- pečlivě vybráni, ale ně- nucen vymyslit komunis- prestiž blamáží s uměroly nad občany.
ství J a n Bukal a jehož ba v případech t. zv. kolika se přece podaři- tický propagandista, ne- lou družicí.
vstoupilo lo zůstat na Z á p a d ě . Je- boť se nesluší, ,aby před
místo
převzal dosavadní kovorolníků)
Hospodářské potíže
Dvě nejméně zajímaministr hutního průmys- mnoho rolníků do jed- diná významná absence soudem lidu stál přísluš- vě události roku 1957:
O těchto otázkách se lu J a n Reitmajer), bude notných
zemědělských v řadách
komunistic- ník třídy pracujících.
volby do národních vý. asi. . tolik, nejednalo v vyňato "přezkoumávání družstev.
kých návštěvníků Česko- Americký způsob ^života borů a smrt přesidenta.
lednu tohoto roku, když a zvyšování pracovních
Těsně
přted
žněmi slovenska: polský GoStížnosti na nezájem S o u d r u h Novotný by
čs. vládní delegace dle- norem", budou zrušeny
byly některé k r a j e po- mulka, který má nevymládeže o veřejný život, neměl mít s novým ůla. v Moskvě. Otevřená hlavní správy národních
stiženy přírodními poh- řízené účty s některýna vzrůstající zločinnost řadem mnoho potíží: co
„rána z maďarského po- podniků při ministerromami. Jako obyčejně, mi předními čs. komumládeže a její politickou dříve podepisoval jako
vstání bylo ještě nězace- stvech a národní podnižně samé byly provádě- nisty a který se SŽdy
nespolehlivost se množi- pouhý generální tajemlena a čs. delegace byla ky budou seskupeny ve
ny v ovzduší organiso- při jednáních v Praze
ly. V posledních měsí- ník, bude teď podpisonucena' přijmout na svá sdružení podniků.
vaného zmatku, pomocí dal zastupovat.
vm
cích zorganisovala po- vat dvojmo.
bedra další závazky poJ e to jako kdyby da- "dobrovolných" brigád.
moci Maďarsku, přestoOdrazový můstek
že měla plnou hlavu sta- li tabletku aspirinu neNa okraji "třetího odboje"
mocnému,
"který
potřerosti, jak pomoci na noČeskoslovensko plnilo
operaci.
- hy vlastnímu průmyslu buje rychlou
v roce 1957 úlohu odraTam,
kde
býval
ředitel,
"bez přísunu
polského
zového můstku pro hosúčetní a přední dělník,
•lihli.
podářské
a
politické
Říjnové číslo Zpráv Rady svobodného Československa přináší znění mezrodila se početná třída
)":.;• Jí/.'1dubnu• přiznal Jupronikání do nekomu- moranda, které zaslala ESČ Spojeným národům, ve kterém protestuje proti
ředitelů, správců a dolius Ďuriš, že plán těžnistického světa pilně. kandidatuře komunistického Československa do Bezpečnostní rady, článek
in memoriam amerického faráře Powella Daviese, informace o affidavitech,
hiížečů na s l á v c e , v
ivého -strojírenství se plní
Československo bylo za- zprávu o vyznamenání čs. exulantky Kračmarové, článek o knihách na Slojejichž složité papírové
> jěn na 90% a že se manstoupeno na většině svě- vensku a několik drobností kolem Spojených národů. To by bylo všechno
vojně se skoro nikdo neko v uhelné těžbě zvěttových veletrhů a zás- v pořád,ku.
vyzná, a kteří jsou si to
V pořádku však není, sat a kdo se kam nepo- americký Výbor pro svoš u j e od měsíce k měsítupci ministerstva zahraho vědomi.
ci. Během celého roku
ničního obchodu a jed- že většinu obsahu čísla depsal. To ponecháme bodnou Evropu omezuje
p o h l c u j e rozpatlávaný lidem, kteří nemají váž- stipendia "politickým čiPochybný rekord
se nenašel jediný komunotlivých podniků vybu- spor mezi dr. Štefanem nějších starostí. Nehodlá- nitelům". Nedivili bynistický ministr, který
dovali
síť
krycích
firem
Osuským
a výkonným me pronášet soudy. Z vý- chom ' še, kdyby tomu
Kde dříve stál u souby tvrdil opak. .
konů dr. Osusl^ého jsme tak bylo.
struhu dělník, zajímající v cizině, jejichž prost- výborem RSČ.
řednictvím je možno ob- Dr. Osuský nebyl zkrát- se poučili, proč byl i za
Nedivili bychom . se
ka jmenován do nové druhého odboje nepo.
chodovat s kornunisty a delegace pro Shromáždě- hodlníým
spolu<exulan- ani, kdyby to byla právě
přitom předstírat, že ne- ní porobených národů. tem. Z rozsahu aféry, poslední pošetilá aféra
TELE VISOR Y, RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY
jde o obchod s komu- Považoval proto za vhod- kterou z této nevkusné Rada - Osuský, jež bya elektrotechnické přístroje a potřeby
přgnésti
nechutné episodky vyrábí
RSČ, la poslední kapkou v šál.
nisty.
Československá né
za Kotové neb na splátky dociá i opraví
osobní spory z Rady do jsme se zn.ovu posičili, ku trpělivosti amerických
honba za valutami se zmíněného shromáždění, co vlastně tam ty naše věřitelů.
J. P H I L I P
Radio . Electrical,
dotkla
čs.
uprchlíků které
obtěžoval
umně zástupce zajímá a čím
Užitek ze zavřených
vzkříšením Darexu, je- vyrobenou stížností na se dovedou vzrušit.
amerických kapes bude
í 19 G^tdenvale Rd., GARDENVALE, Vic.
Nevíme, je-li potvrze- dvojí: Američané ušetří
hož nástupce Tuzex zno- formálně vadný postup
' i. stanice za st. Elsternwick) Telefon X M 2542
při vysílání čs. delegace. na zpráva londýnského a "političtí činitelé" buvu otevřel letos v létě
Nehodláme
sledovat,
dou nuceni - přijít na' jiDříve závod v Praze XII.
prodejny.
kdo se kam měl podep. Čechoslováka z <3. pro- né, .užitečnější, myšlenky.
since, v níž se praví, že

Spor RSC - Osuský
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Komunismus v lepším postavení

Neklid v satelitech, čistky v Kremlu a umělé oběžnice byly hlavními "atrakcemi" roku 1957.
Jeho začátek patřil pořád ještě Maďarům, kteří přecházeli z ozbrojeného odporu k pasivní resistenci generální stávky. Neklid z Maďarska a Polska se přenesl i do většiny ostatních' satelitů a zdálo se, že je Sovětský svaz, pres západní pasivitu, opravdu v úzkých.
Konec roku vypadá bohužel poněkud jinak, než jsme očekávali. Potíže Sovětského svazu nejsou ještě zdaleka u konce, ale Chruščevovi se přece jenom podařilo alespoň částečně obnovit bývalou celistvost sovětského bloku. Pomohla mu k tomu především prestiž, již Sovětský
svaz získal svou výpravou do vesmíru.
Dnešní komunistický né tápání po účinné po- vie svým uznáním Vý- nině. Starost působí jesvět není ani zdaleka tak litice proti komunistic- chodního Německa, Ti- nom Adenauerův věk a
klidný, jako v době ké hrozbě. Navíc ne- tovou neúčastí na mos- otázka: kdo po něm?
před Polskem a Maďar- můžeme přehlédnout de- kevských oslavách výV Anglii odešel v
skem. Vnitřní krise ko- primující obrázek Spo- ročí Říjnové revoluce a důsledku s u e z s k é h o
"vzpourou fiaska A. Eden. Nahramunismu trvá a pochy- jených států bez presi- Džilasovou
proti komunismu", vy- dil jej Macmillan, jebujeme, že bude kdy ú- denta.
Rok 1956 patřil bez- jádřenou jeho knihou muž se podařilo alesplně vyřešena. Ani to
však nemění nic na fak^ pochyby - maďarským "Nová třída".
poň částečně
obnovit
V Polsku vyhrál Go- důvěru a spolupráci metu, že je komunismus bojovníkům za svobokoncem roku 1957 v du. Letošní rok ponese mulka své pseudodemo- zi U S A a Anglií.
lepší situaci než na je- do historie punc Sput- kratické volby a dal se
Francie jako obvykle
níka a hrozbu barbar- do likvidace těch libeho začátku.
střídala vlády. BourgésMaunoury
nahradil
Molleta, po něm přišel
mladý radikál Gaillard.
Koncem roku došlo k
dvěma událostem, které ukazují, že se Francie pořád ještě nechce
v z d á t velmocenského
významu. První byl hysterický
protest ' proti
anglo-americkým dodávkám zbraní Tunisu, druhou oznámení, že hodlá v dohledné době vyzkoušet na Sahaře vlastní atomovou bombu.
V Itálii se rozešel
Nenni
s
Togliattim,
ale o jeho upřímnosti
jsou pořád ještě pochybnosti. K sloučení se Saragatem proto ještě nedošlo.
NEAMERICKÁ
Klid v satelitech byl
obnoven, Polsko přitaženo blíže sovětskému
středu a i Maocetun se
alespoň na čas více přiblížil moskevské linii.'
•'Liberální" složky komunismu, jak nejlépe
demonstrováno v Polsku, jsou momentálně
na ústupu. Mezinárodní
prestiž Sovětského svazu nebyla od konce druhé světové války nikdy
větší.
Škraloupem v komunistickém hrnku zůstává Jugoslávie, jejíž poměr ke Kremlu se znovu ochladil po odstranění maršála Žukova, a
vnitřní zápas v Kremlu,
který ještě není ani zdaleka u konce.
Obrátíme-li pohled na
Z á p a d , vidíme zase jenom to, co jsme viděli
koncem předcházejících
let: nerozhodnost, nejednotnost a málo slib-

ČINNOST

ské diktatury, vyzbrojené nejmodernějšími vynálezy moderní vědy.
Evropa

rálních živlů, které mu
pomohly k moci. Došlo
k
řadě
protivládních
demonstrací, z nichž nejJak už jsme se zmínil
větší následovaly potladárkových
balíčků z cizň
V popředí zájmu byl čení liberálního studentpřirozeně Sovětský svaz, ského časopisu Po pros- které byly dosud v plat
na prvních 6 zásilek, plat
v jehož vedení došlo k tu.
Dárkové balíčky se v
drastickým změnám. NaMaďarská životní ú- kou ve styku Českoslovi
před vystřídal Gromyko Šepilova jako mi- roveň byla uměle zvý- ství je import zboží, za
nistr zahraničí. Pak doš- šena nucenou pomoci jde-li o zboží, kterého ne:
ale
lo k největší čistce v ostatních satelitů,
Pro
komunisty
má
postalinské éře Sovět- politický teror nikdy ne- však
tento
"obchod"
ského svazu. Chruščev se polevil. Sovětské oku- jednu nevýhodu: dárkos Žukovovou
pomocí pační orgány, ne Jánoš vé balíčky dosti dobře
zbavil jednou ranou vět- K á d á r , jsou pravými nezapadají do řízeného
šiny svých rivalů. Ma- vládci Maďarska.
hospodářství,
protože
lenkov, Molotov, KagaVe svobodné Evropě komunisté nemají vliv
novič a Šepilov byli po- vyvolaly značný zájem na jejich distribuci. D á
sláni do obskurních míst západoněmecké volby.
se předpokládat, že přína Sibiři a jinde. KrátPředpovědi minulého jemci těchto balíčků nece po nich následoval roku se nesplnily. Dr. jsou vždy nejzasloužilejv záři Sputníků i mar- Adenauer získal se svý- ší budovatelé nového řášál Žukov, jenž byl na- mi křesťanskými demo- du.
hrazen v úřadě ministra kraty absolutní většinu.
Hlavním účelem nonárodní obrany maršá- Pod jeho vedením zů- vého omezení je patrně
lem Malinovským.
stává Německo ne j spo- získat část odesílatelů
Z
ostatních
satelit- lehlivějším a také nej- dárků pro T U Z E X (viz
ních- zemí přilákala po- silnějším spojencem Zá- 15. číslo H D ) , který byl
zornost světa Jugoslá- padu na evropské, pev- letos zřízen podle vzo-
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Události v Polsku a Maďarsku oslabily sovětský blok

HOSPODÁŘSKÉ POTÍŽE
V SATELITECH
l i d o v é demokracie*' střední a východní Evropy zahrnují asi 4% svěového oí*yvatelstva. a jejich podíl na světové průmyslové výrobě je o
íěco větší. Význam této oblasti spočívá v očích světa spíše v míře, v
aké satefité posilují posici Sovětského svazu. Jejich průmyslový poten:iál se rovná asi 40% sovětského potenciálu, a pro svobodný svět je důežitá otázka, s jakou částí těchto zdrojů může Sovětský svaz bez výhrad
¡ocitat.

na základě očekávaných
dodávek polského uhlí.
V hornoslezské pánvi
jsou podle odhadu dosud nedotčena ložiska asi
60 miliard tun uhlí, a
polská vláda se vyslovila, že by v této oblasti
uvítala
větší
investici
soukromého kapitálu.
Těžko si však představit kapitalistu, který by
ještě dnes investoval do
země, kde byl dosud
všechen klíčový průmysl
znárodněn.

Hospoďársfcá prospe- kový zásah může zname- ti Kádárovi má Gomulita je v sovětském blo- nat jen inflaci. Má-li se ka tu výhodu, že se těu více acž kdekoliv jin- v Maďarsku udržet hos- ší větší oblibě a že můle spjata s politickou podářská rovnováha, bu- že déle ignorovat voláituací. T o dokázaly udá- de asi ještě dlouho tře- ní po vyšších mzdách,
osti ve V íchoíiním Ně- ba doplňovat národní které si, právě tak jako
aecka. v Polsku a Ma- důchod podstatnou po- Kádár, nemůže dovolit.
Gomulkova vláda podni-,
1'arsku, které narušily mocí zvenčí.
íospodářskou
stabilitu Gomulkovy problémy ká vše možné, aby zvýšila objem výroby, ale
iblasti a udělaly čáru
Polsko potřebuje cizí
O Gomulkovi v Pol- sotva na to stačí s vlastiřes rozpočet komunispomoc,
ať už je to ze
sku také není možno ří- ními prostředky. V těžickým plánová tělům,
ci, že by byl podstatně bě uhlí, které je hlav- Z á p a d u či z Východu.
.'linuly rok se v satelizlepšil hospodářskou si- ním exportem, se Pol- Gomulka by se snad rád
ech vyznačoval zotavotuaci země. J e ironické, sko ocitlo na mrtvém osamostatnil po Titově
áním po krisi koncem
jak někdy zavedení zdra- bodě. Důlní zařízení je způsobu, ale Z á p a d mu
oku 1956. Maďarsko a
vých zásad má opačné zastaralé, horníci jsou za maďarského povstá'olsko připravily Sovět-'
ní jasně ukázal, že v příúčinky. Když na příklad
kému svazu a ostatním Gomulka rozhodl apli- podvyživení a pracují padě opravdové krise
atelitům nové problé- kovat v národním hos- za těžkých podmínek. nemůže od nikoho nic
my-'
Plánovaná těžba na rok
podářství zásadu dobro- 1957 je o 2,3% nižší čekat. Nechává si tedy
Poměry v Maďarsku
volnosti, byla v Polsku než v roce 1956. Výsled- zadní vrátka otevřená a
Škoda
na majetku, rozpuštěna řada země- ky jsou ještě horší v ex- jezdí do Moskvy žádat
terou způsobilo maďar- dělských družstev, kte- portu uhlí, jak je vidět o pomoc a podpisovat
manifesty.
ké povstání, byla od- rá byla rentabilní, za- z těchto čísel:
.adnuta na 300 milionů tím co družstva v nejN a jiné stránce tohostavu
zůstala, 1949. • 27,0 milionů tun to čísla je komentář o
lolarů (data z červen- horším
ového čísla amerického aby pobírala státní pod- 1955 . . 24,3 milionů tun politické soudržnosti solěsíčníků Current His- poru.
1956 . . 19,7 milionů tun cialistického bloku. Z á ory). Revoluce však nevěr tohoto přehledu buGomulka ovšem přenamenala jen ztrátu na vzal podnik ve velmi 1957 . . 12,7 milionů tun de podobný: Jugoslávie
najetku a ztrátu oby- chatrném stavu. Polské (odhad)
stojí stranou a vývoj v
atelstva (podle někte- hospodářství
Krise v polském uhel- ostatních "lidových dena
tom
ých odhadů přišlo o před říjnem 1956 nebylo ném průmyslu ovšem ci- mokraciích" je poněkud
ivot až 25.000 M a ď a r ů o nic lépe, než hospo- telně postihla satelity, jiný, než se nám jevil
7.000 Rusů; z 200.000 dářství maďarské. Opro- kteří plánovali výrobu za Stalinovy éry.
prchlíků se vrátilo jen
si 5.000). Hospodářky nejcitelnějším výsídkem revoluce
byl
matek, který nastal v (Pokračování se str. 6)
ty panoval značný ne- ná, ale pomalá infiltralaďarském
průmyslu,
vem
komunistického klid a řada demonstrací ce komunismu zastavena
eště v první polovině
pronikání očekávat da- byla brutálně potlačena. nebyla.
ohoto roku nepřesahoIdeový vůdce nekoA m erik a
ala průmyslová a důlní leko bohatší úroda.
munistické Asie, starý
ýroba v Maďarsku 40%
Asie
Spojené státy pokramoralista N e h r u, se
íédvolučních výsledků.
Čína, Indonesíe a In- blýskl aneksí Kašmíru a čovaly ve starých koleMaďarsko se stalo zá- die obstaraly
většinu odmítnutím všech zá- jích. President Eisenhokroků Spojených náro- wer zakončil první rok
islým na hospodářské novinek v Asii.
lomoci Sovětského svaV Číně proběhla krát- dů, jichž se v jiných svého druhého preziu a ostatních satelitů, ká doba uvolnění, v níž případech horlivě za dentského terimnu další nemocí, a jsou vážné
'odie úředních maďar- měly (podle Maocetu- stává.
kých zpráv měla dosáh- na) "kvésti mnohé ideV Indonésii pokračo- pochybnosti o tom, do:
.out tato pomoc v roce ové směry". N a konec val, spolu s nerozumnou jaké míry bude ted
957 částky 265 milionů zůstal, jako v každém politikou neutralisty Su- schopen zastávat svůj
lolarů, což stále ještě komunistickém
s t á t ě , karna, proces vytrvalé- úřad.
anechává v maďarském jenom j e d e n směr - ho štěpení. Komunisté
Vlivem Little Rocku,
.ospodářství
hlubokou marx - leninismus. Zás- zaznamenali
pronikavé sovětských Sputníků a
líru. Situace se dále tupci jiných "ideových úspěchy v obecních vol- nemoci presidenta Eihoršila ústupky, ke kte- směrů", kteří byli dost bách na Jávě a podílejí senhowera končí Ameým byl Kádár přinucen pošetilí,
aby
přiznali se na Sukarnově "říze- rika rok 1957 v ovzdu'.espokojeností s životní barvu, byli rychle zlik- né demokracii". Koncem ší stísněné nejistoty. A
.rovni obyvatelstva,
vidováni.
Hospodářské roku byl znovu vzne ; panuje-li nejistota
ve
/láda sice zvýšila mzdy potíže Číny letos ještě sen požadavek připojení Washingtonu,
panuje
ceny zemědělských vý- více vzrostly a koncem holandské Nové Gui- zpravidla také v ostatobků,'' ale za daných roku byly některé pot- ney.
/ním svob'odné|n světě,
•kolností (t. j. bez zvý- raviny znovu obhospoJihovýchodní
A s i e který s ní stojí a padá.
cní hladiny výroby) ta- dařovány. Mezi studen- byla letos poměrně klid-kw-
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Provádíme
veškeré
práce
optické
přesné, rychle a za levné ceny
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6. poschodí
Uteklo už hodně vody od doby, kdy jsme měli příležitost otisknout v Hlasu domova parodie
49 Elizabeth St.,
neznámého autora, který si tropil legraci z českých básníků v řůzných Versích lidové písničky
o Nanynce, která šla do zelí. Ještě déle je tomu, kdy jsme měli příležitost číst břitké satiry
(róh Flinders Lanej
z téhož oboru z péra Václava Laciny, nadaného humoristy hanebné povahy (jeho "Čtení o psaMelbourne . City
ní" vyšlo někdy v letech 1948-1949). Letos vyšla v nakladatelství Mladé fronty satirická sbírka
mladého autora Jiřího R. Picka (narozen 1925), která se jmenuje "Paj;odivan, aneb N a koTelefon MB 4207
bereček, aneb Co Drda nesepsal a Nezval nezbásnil, aneb Psaní o čtení, čili Parodivan". PickoPřijímáme objedvy satiry nedosahují břitkostí a vybroušením stylu satiry a parodie Lacinovy. Jsou však zajímavé především proto, že v nich autor útočí zcela legitimně na nejhorší příklady pitomosti ofinávky také p*«tou
cielní komunistické propagandy.
reakčních směrů. Ale přes jeho druhý díl Fausta a
Vodotrysk
Markétky, kterému mnoho nerozumí, je tomu zítra
120 let od úmrtí tohoto autora.
pila tento příkaz doby a pochoduje s námi dále,
(Rozhlasová hra pro dospívající mládež)
Ve svých pracích obráží hluboké rozpory své do- kupředu a tím blíže k cíli. Ještě se ovšem vyskyOsoby: František Sokol - Kladrubský
by. Často mu bohužel jeho zaměstnání na dvoře tují případy, jako na příklad -v kraji pražském,
Anička. Borůvková - Sokolová, jeho nastá- bránilo postihnout skutečnost v jejím revolučním brněnském, bratislavském, ostravském, plzeňském,
vývoji. Svědčí o tom na příklad poněkud pesimis- hradeckém, pardubickém, českobudějovickém, kar.
vající choť
tické zakončení Werthera, z něhož si rozhodně dnes lovarském, ústeckém, olomouckém, gottwaldovskšm,
" Odehrává se nw sklonku minulého století.
žádný mladý člověk iiemúže brát příklad.
košick"ém, nitranském, prešovském, bánskobystricSvědčilo by však o nepochopení, kdybychom, jak kém a tak d á l e . . . že se mládež dosud nezapojila,
.. Sokol (zamyšleně): Aničko, už. bude ta káva?
Hleďte, můj sen se vyplnil. Vodotrysk tryská. A se někdy stalo, přeceňovali feudalismus Goetha a ale to jsou pouze výjimky.
Naše mládež ve svém celku pochoduje s námi
to přímo, ne, jak se nám stávalo při četných zkouš- považovali ho za jedince sice citově založeného, ale
chladného. Opíraje se o spolehlivý kompas marxis- dále kupředu a blíže k našemu cíli a aktivně se
kách, různými smfery, dokonce i na koberec.
- Anička: Ano. Předstihl jste'všechny, kteří v tom- ticko . leninské esthetiky, víme dnes, že J a n Wolf- zúčastňuje naší práce.
Tato práce totiž ve své podstatě odpoyídá mlato oboru pracovali, takového Nurbaňkse, známé- gang byl člověkem v jádru dobrým, o čemž svědčí
ho to badatele anglického, i hvězdu bratrské vědy příhoda s babičkou, již potkal na mostě a dal jí dému věku mládeže, neboť, jak je všeobecně znátři
groše.
'
mo: práce šlechtí člověka a člověk, to zní hrdě
polské, Chodakovského.
Ano. Oslavujíce dnes velkého německého spiso- (Maxim Gorkij, t .j. hořký). Tak na př. (příklad)
Sokol: Nikdy nezapomenu na ty dny a noci strávené pilnou práci a studiem příslušné literatury. vatele, jsme povinni splatit mu velký dluh, který v Povídalech Anton Nováček, 17-letý pionýr," přemluvil jednu dívku, aby se s ním zapojila příští
Anička: Ano. Nadarmo jsme nebojovali tak úpor. vůči němu máme.
neděli v Povídalech. A takových příkladů (př.)
ně proti zkostnatělé rakousko - uherské byrokraZa t r e s o r y
monopolů
nadšené práce pro naši organisaci je mnoho.
tické státní mašinérii..
~~
(Zprávy ČTK)
Nesmíme-si' však a .nechceme zastíratC že naráSokol (horoucně/: Aničko!
V Abrakadabře, hlavním městě Barabistanu, kde žíme na obtíže. Tyto jsou tu však proto, aby se
Anička (taktéž): Františku!
Sokol: Nikdy nt^apomenu, jak jste skromně a ne- se střetává americká monopolistická společnost překonávaly. J e třeba podchytit veškerou mládež
unávně mne posilovala v mém bádání. Vždyť ži- American Bananas Company s anglickým trustem měst a venkova, jakož i mládež ostatní, která stojí
jeme v době, kdy ještě neexistují tramvaje, o au- English Bananas Corporation a západoněmecký kon- mimo ^řady naší organisace, jež sdružuje veškerou
tech ani nemluvě. A přece nebylo dne, abyste mi cern Westdeutsche Bananen Gesellschaft, vypuklo mládež. Jen tak vykročíme smělým krokem dále
vy, Aničko, nedonesla alespoň jediný hrnek ká- v pondělí v 13 hodin 67 minut povstání přívrženců a kupředu a tím blíže, přes veškeré obtíže, k zářivým metám našich příštích zítřků!
kliky A.bu ben Hura.
vy. Kdo ví, jak bych byl bez. vás dopadl.
V zasvěcených kruzích se soudí, že v puči měl
Anička (skromně): Měl jste přece přátele.
Sokol: Ano. Nikdy nezapomenu na podporu Jana prsty vyslanec cizí mocnosti, který se ihned po
Nerudy, tohoto velkého umělce a novináře. Bez jeho propuknutí odebral na dovolenou do Washingtonu. Marné však jsou všechny intriky velkokaV I L É M
S O L A R
něho bych nikdy vodotrysk nedokončil.
Anička (škádlivě): Mohl jste přece odjet do Anglie pitálu. Národně osvobozenecký boj na středozáse s v ý m
orchestrem
padní polokouli postupuje nezadržitelně vpřed.
k Nurbanksovl?
přeje šťastné svátky vánoční
Kupředu vpřed za, další a jiné úspěchy
Sokol: Ne. Nikdy. Nikdy. Jak bych mohl já, ktea mnoho úspěchu v roce 1958
rý bojoval
roce osmačtyřicátém na barikádách
všem svým přátelům v Austrálii i Americe.
V současné, t. j. soudobé etapě našeho vývoje
po boku J . V. Eriče, Boženy Němcové a jiných je nutno, aby veškerá mládež se zapojila do práce
SYDNEY, 1957
revolucionářů, státi se kosmopolitou, t. j. člověkem v naší organisaci. Mládež měst a venkova pochobez vlasti?
Anička: Nei*ohl?
Sokol: Ne. J a k bych mohl opustit, drahá Aničko,
vás, a odjet do Velké Britanie, která byla touto
dobou již na přechodu k imperialistickému stadiu
František Hrubín
kapitalismt*. (Pausa.) Aničko, chcete se stát mou
ženou?
Jednou vás opustím, modré hladiny vod,
s tvou cháskou plačtivých větrů nechci- mít nic,
Anička: Ano.
vás, kopce, k horám tam v dálce nizoučký schod, ať pro mne skončí vše, všechna příkoří, hoře,
Sokol: Hleďte - tryská.
vás. noci srpnové, k dávným miienfeám zvoucí,
jež ryly v srdci jak larvy, nečasy v «koře,
Anička (nadšeně): Ano!
ať pro mne skonči se lásky blažený žel,
Sokol: Ano, Anno. Tryská. Jakou by z toho měl vás, lípy s bzučivým rouchem, lučiny skvoucí,
radost Serjoža, veliký ruský vědec, osobní přítel divizny, proti nimž chudnou plápoly svic,
dál máj se bude skvít skrze závoje včel,
A. N. Lomonosova a N. G. Černyševského, rus- jednou vás opustím navždy, nebude nic.
hlína se za pluhy bude zdvíhat a klesat
kých to revolučním demokratů!
jak křídla, z porob se budou revolty křesat
Pro mne nic nebude, slunce zpod mračen léta,
Medailonek
a chudý s bohatci, s tlupou beraních sikal
však rozpeří svůj jas v krásné končině světa,
bojovat
o půdu, které všechen pot da9,
(V rámci oslav 183. výročí úmrtí, které vyhlá- křídlovky o pohřbech do snů družiček dál
dál prales, oceán cestám se budou vzpouzet,
sila Světová rada míru).
třást budou s mrazením cizí sváteční žal,
dál bude budoucnost závrať v člověku vzbouiet,
Kdo z nás se neopájel tesknými á vyrovnanými tirády cvrčků dál slavně budou znít v trávě,
na světě bude dál širší a širší kruh
básněmi Goetha? Svědčí o tom, že je vedle F. Schil- jež vědět nebude o mé blouznivé hlavě,
lera a A. Seghersové jedním z nejčtenějších nězabírat lidský hias, ať si se všech stran metá
dál
budou
křídlovky
čerpat
mladých
dech
z
plic,
meckých publicistů u nás.. Je pravdou, že někdy
mrazy
a černě smrt, věčná sudička světa!
svůj výjimečný talent promarňoval i ve službách z toho však na věky pro mne nebude nic.
Než všechno opustím; kéž mě strhuje zas,
Vše jednou opustím, smutku, opojný 'blude,
to, čím jsem dosud žil, dějů kovový hlas
vždy bylo sladko žít, vždycky sladko žít bude,
a radost Muboítá z díla rvaného smrti,
dálé si budou dva lunu se sluncem plést,
Vysoee kvalitní švédské
náklonnost k člověku, který okovy drtí,
POTRAVINY, TEXTILIE, VLNU, KUŘIVO ATP. navzájem snímat si s očí něžný třpyt hvězd,
a touha, z které jsem tento vroucí zpěv psal,
dál budou chochodem olší potřásat břehy,
vždy znovu přemoci těžký ze smrti žal,
běžící za řekou, kde sníval jsem pln něhy,
zašleme za Vás spolehlivě
kéž strhuje mě zas láska k životu, k zemi,
dál moře mléčných drah budou kypět z pěn,
kamkoliv do Evropy
ta láska, bez níž bych jako kámen byl němý,
sníEtové budou tkát nový kosmicky sen
; láska, s níž obzírám modré hladiny vod
S W E D I S H P R E S E N T - P A R C E L S S E R V I C E a oči hvězdáren hloub se, ještě hloub vnoří
a kopce, k horám tam v dálce nizoučký schod,
do noci bezedné, mágům zrcadla zboří,
a
noci srpnové, & dávným milenkám zvoucí,
33. William Str., Melbourne
dál poutník po kopcích půjde hvězdám svým vstříc,
a lípy s bzučivým rouchem, lučiny skvoucí,
T e l e f o n MB 3094
dál měsíc bude jak žena v spanilé mdlobě
běž slyším blíž a blíž, a všechen lidský rod,
z té dálky strašlivé vábit člověka k sobě.
oceán budoucna šumět, z něhož kéž všechnu
Vyžádejte si náš ceník
širokou
volnost svých dětí zhluboka vdechnu!
I kdybych, podzime, stokrát opustil víc,
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POSLEDNÍ VÁNOCE

KOLADNICKÁ
POUDAČKA

DOMOVA

*

Marie Kubátová
Jo, to s e sbíraly ušelijaký věci do koladnickýho'
uzlíku. Jabka, vořechy, štědrounice, kus hubouce,
neujesty a ženíchove . myslíte, že ne? To byl vo
koladě nejpříhonnější čas, aby se pantátové nauštívili a upekli to spolu, aby se na novej rok mohlo
jit' na námluvy najisto.
V takový chalupě, kde čekali na koladu ženicha,
bej val fofer! Gruntovalo se a peklo, aby bylo vidět', že je neujesta z dobrýho místal
Když čekala Otyla Čivernejch toho svýho, vyprášila ze samýho pořádku i ponocenskou pelerýnu po prachdědkoj v jarmaře na půdě a svatýmu Václavoj, co ho měli v rohu sjetnice na skle,
tak umyla bělouše, že tam pak nebyl vidět docela, žánnej. Copak vo pořádek, to by bylo nejmenší
starost, na to stáčej dje ženský ruce a hader. Horší
je, kde uziť mouku na štědrounice a na koláče?
. U Čivernejch naulíkali na vejdělek korále. Tři
halíře se platilo za tisícouku naulečenejch, a když
naulíkala celá rodina, bylo jich tam pod třechou
i s podružnikama pětatřicet kerků, no tak to eště dost
šlo. Co jich bylo, posedali na lajce a naulíkali fest.
Když Otyla spočítala, že by to juž mohlo dáť pytel mouky, sbalili dílo do pingle a vypravili tátu
s krosnou k faktoroj. Eště za nim koukali, co jich
bylo, z vokýnek přes mech a s náspi, jak ve sněhu našlapuje, a hádali, berzo-li může beiť tam a
zpátky.
Vono je to z Benecka do Jilemice šplách cesty
a ten je dvakrát dlouhej, když se shůry sype. Táta přišel až druhej den navečír, ale panenko boskouská, bez mouky a s koralema zpátky! .Prej,
musel sem den čekat' v Merklouje, nešlo-to dál jiť v
tý sypanici a faktor juž dílo neúzal, prej: "Vomeškal
ste se, strejce, jakorát sem juž poslal ušecko z
domu!"
To vám bylo takový ticho ve sjetnici, když tolle
táta poujeděl, jako na štěpánským kerchouje, kam
se horák jedenkrát na tom sjetě veze, a to do
země vodpočinouť. Perní se vozvala Otyla: "Nic
naplat, co tam, to tam, ale mouka bejť musí, když
přídě muj Joska na koladu! Naděláme pometel a
zkusíme je prodat'!"
Vony se kolečka v hlauje začnou rychlejc votáčeť, když sou takovýlle chvíle, a nápad přídě.
Tak. ty největší hoši naulíkli kropě pod boty,
aby nezapalli do návějí, a šli do háje nařezat' březí. Přivezli toho kolikerý rohačky a celou dlouhou
noc ďáli pometla. Štyricet jich uďáli poctivejch, aby
se hned nevometly, a štyry nej starší se pustili eště
za tmy s nima na Verchláb.
Celý hora slyšaly, že pometláři čivernejch dobře
pořídili. Hošové si cestou zpátky vejskali- a zpívali,
jako kdyby bylo masopustní outerý a ne Štědréj
den. Zpívali samý vo truňku, a to každej rozuměl,
že hoši koštišťata poprodali v pivovaře a že nim
dobrej pan starej dal nalejť na cestu.
Otyla, když je slyšela, spakovala henky s vomastou, s tvarohem a s povillama do nůše, popalla
šátek a tátu za šos a prej: "Pote mi, tatírjku, pomoct s moukou! Vememe ii hošum pod hájem a
pudeme s ní zrouna do Křižlic, esli u, Malínskej
eště pečou. To by se šikovalo, kdyby měli rozpálenou pec!"
No tak tejdě zas všecky, co jich bylo, čekali v
chalupě, berzo-li přinese Otyla z Křižlic napečený koláče. To vona bude hemovať, aby byla aoma dřiu než ženich. A eslipak nezapomněla s se.
bou vzíť lochtuši přes nůši, aby sníh koláče nevoflákal? Sypalo se šikouně, a jak se smerčilo,
i vítr začal fičet'. Ženich přišel bílej jako sněhulák a za nim se za honnou chvíli připotácel táta.
"Marjápaiio, kde ste nechal koláče", ušecky na
něj. Ale ten sotva mluvil. "Má je Otylá v nůši v
ouvoze za Křižlicema. Nemohla s nima dál, aby ji
víter s nůšej nepřeurátil".
V tu ránu byl ženich z chalupy a hošov.é za nim.
Otylu našli polle rohatý nůše. Takovej bílej pomníček při cestě pod stráněj. ale polle rohatý nůše
poznali, že to bude Otyla s koláčema. Hader měla přes nos a na hubě, aby ji to nezdusilo, a čekala, že si pro ni přídou, aby jí pomohli ve sněhu sesbírat' koláče. Japak by se mohla hnout', .
to by pak nenašli místo, kde se koláče vysypaly!
No tak hrabali, hrabali, vysypaný koláče posbírali a
dali do nůše, Otyla je měla spočtený, a pak vzal ženich Otylu na záda a hoši nůši a mašírovali domů.
No co bych poudal. Vostala mu na kerku viset'
na celei život a měli spolu dvaadvacet dětí. ,
Z knihy "Daremný poudačky", Mladá fronta 1956.

J.

Zacpalová

"Mámo, povídej něco, aby nám to lépe uběhlo," zaprosilá holčička« Seděla u stolu a balila do lesklých papírků ořechy a kousky pečiva.
"Já nemohu teď nic povídat, Vendulko," řekla maminka. "Jsem chvíli tady, chvíli u kamen, nestálo by za nic ani povídání ani to cukroví
na vánoce. Víš co, povídejte si něco s Pavlem."
"Kdepak já a povídat", ozval se Pavel, Vendulčin starší bratr, který
jí pomáhal s balením. "Nebo chceš slyšet, jakou jsem dělal zkoušku z počtů před prázdninami?"
"Ne, ne, to nebudu poslouchat, ale mohl bys mně povídat třeba o tom,
jaké to bývávalo o vánocích u báby''.
"Ano, to bys mohl, Pavlíku, Vendulce povědět", ozvala se maminka,
"ona zná jen ty naše nové vánoce, kdy je nám všem horko, koupeme se
v moři, jíme zmrzlinu, máme jen malinký stromeček. Řekni jí něco, nač
ty se ještě pamatuješ, o vánocích, kdy se chumelí a mrzne, kdy kamna
nám hřála v pokoji, kde stával stromeček vysoký až ke stropu, pověz Vendulce o svíčičkách a rolničkách".
"Tak ano, Vendule, hleď, abys měla ořechy brzy zabalené, a já ti povím
o posledních vánocích, které jsme měli u báby, o naší poslední zimě,
než jsme odjeli do Austrálie".
S cesty jsme odbočili zraněného na ně a opaBabička s dědečkem
dolů
měli domek skoro za- na paseku, které zima trně sestupovali
do
vesnice.
Doktor
tnu
přikryla
všechnu
pestrou
strčený mezi vysoké kopnohu
ošetřil,
byla
naletní
krásu.
A
s
paseky
ce a široké louky. Býval jsem u nich často v jsme se pustili dolů p r ů . štěstí jen vymknuta a
mohli jsme si dokonce
létě a celé zimní prázd- sekem, objížděli jsme
pana Novotného,
tak
pařezy,
a
těšili
se
domů
niny, protože nikde se
se jmenoval, odvést k
na
štědrovečerní
večeři.
nelyžovalo tak hezky jaJel jsem první, všude nám na večeři.
ko v Bezkydách. Však
ticho kolem, jen lyže A večeře byla, Vendutam také na zimu jezdísvištěly na sněhu. Na- le, slavnostní. Jak jsem
valo lidí, že bílé stráně
jednou se mi zdálo, že ti už říkal, kapr, a to
jimi byly pokropeny jaslyším slabé volání. Po- nádherné cukroví. P o
ko houska mákem.
dařilo se mně zastavit večeři táta zapálil svío kus níže, počkal jsem, čičky na stromečku a
až táta s dědou předjeli, zhasil ostatní světla. Mía dal jim znamení, aby haly se plaménky svíček
čekali dole. Sám jsem a do pokoje blýskaly
se obrátil a pomalu vy- ozdoby na stromku. Zastupoval nahoru. Šlo to zpívali jsme si koledy,
těžce, pomalu, průsek babička říkala, že vítávšude stejný, nevěděl me na svět malé Jezujsem, v kterém místě látko. Pak se rozsvítilo
jsem volání zaslechl. A velké světlo a začlo rozzase nahoru, pak jsem balování dárků- Všichodbočil kousek v tu stra- ni měli velkou radost a
nu,
kde začínal les, a všichni se divili, jaké
Tehdy na Štědrý den
zase
jsem stál a poslou- krásné dárky dostali. I
máma s bábou kuchtily
táta, přestože věděl, že
večeři, víš to vždycky chal. Ale všude jen ticho, začalo přituhovat, dostane, jako každý rok,
byla smažená ryba, váslunce nebylo už na vrš- kravatu. A už se ozval
nočka a kopce cukroví,
ku, za nímž se každý z v o n e k a přišli na
a my s dědou a tátou
večer ztrácelo, a já nevě- návštěvu kluci ze soujsme se zatím brouzdali
děl, jestli se mi jen ně- sedních domků s tatínna lyžích. Odpoledne co nezdálo. U ž jsem se ky a maminkami.
bylo mrazivé, přestože chystal sjet za tátou a
slunce svítilo a odráželo dědou, když jsem uslyse na sněhu, že každá šel slabé zavzdychání,
vločka se blyštěla jako jakoby někoho něco bomalinké zrcadýlko. Chví- lelo. Tentokrát jsem šel
lemi zafukovalo a stá- po hlase a do|el. Hloula-li jsi zrovna pod stro- běji v lese u vyvrácenémem, setřásly na tebe ho stromu ležel člověk.
větve všechen sníh, kte- Měl zayřené oči a chvírý už samy nechtěly lemi sténal. Sehnul jsem
nést. Jeli jsme nejdříve se n a d něj, ale trvalo
po dlouhé stráni, pak chvíli, než mě uviděl.
jsme odbočili na lesní Pak ukázal na pravou
Seděli jsme u stolu,
cestu, oh Vendulko, to nohu. Řekl jsem mu, aby louskali ořechy, povídabych ti přál vidět, jaká zůstal ležet, že za chví- li, a najednou náš host,
to je krása.. Bílé'stromy li se pro něho vrátíme. pan Novotný, zvedl rus dlouhými třásněmi,
Volal jsem na tátu a ku, že by nám chtěl něbílá c e s t a., vyleštěná dědu. Byli nedaleko, je- co říct. Pověděl nám,
mrazem a skmíčkem a li mě už hledat. Rychle jak si ráno v y j e l , n a lyztmavělá jen tam, kam jsme udělali nosítka z žích, s průseku zajel do
sc pokládaly naše stíny.- lyží a kabátů, naložili lesa a tam o vyvrácený

strom zlomil lyže a bolestivě si pohmoždil nohu. N e m o h l vstát, tak
jen volal a doufal, že
ho někdo uslyší. Odpoledne ho bolest i mráz
přemohly, chvílemi usínal a zdálo se mu, že
je mu dobře a teplo.
Ale snažil se probrat ze
snů a volat, věděl, že
nenajde-li ho někdo do
večera, v noci zmrzne.
A umírat na Štědrý večer sám, když ostatní
jsou šťastni, je strašlivě těžké.
"A že jsem nezemřel",
řekl pan Novotný, "za
to vděčím jen Pavlíkovi. Nebál se námahy a
mrazu a přinesl mi pomoc. D ě k u j i ti, Pavle,
přede všemi. A ť se dostaneš ve světě kamkoli, zůstaň vždy .tak dobrý a statečný".
Styděl jsem se n a d
tou chválou, ale bylo
mně dobře. Jen jsem se
divil, kam bych se mohl
dostat do světa, když
musím po vánocích zase do Školy. Potom nám
babička přinesla velké
umyvadlo, my si udělali lodičky z ořechových
skořápek a pouštěli jé
po vodě. Některé loďky
zůstaly u kraje a moje
se houpala až doprostřed umyvadla. Všichni
mně říkali, že to znamená, že se dostanu někam
daleko, a babička mně
pošeptala, že každá vánoční pověra se splní.
A opravdu se vyplnina. Nepřišlo ještě ani
jaro a my jsme s tátou
a mámou odjížděli velkou lodí přes daleká
moře až do Austrálie.
A ty, Vendulko, jsi se
narodila až tady, ale to
ti povídám, pojedeš s
námi nazpět k bábě a
dědovi, abys viděla,; jaké to je tam v zimě o
vánocích.
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Svobodomyslné jesličky
Junius

>

Naše rodina byla svodomyslná, ač oplývala čtyřmi - neprovdanými tetami. Věc,' která spočívala padesát týdnů v roce na půlcentimetrové podušce prachu, se odjakživa zvala jesličkami. V zemi československé se
vyskytují dva druhy jesliček. Jedny vymaloval mistr Aleš a druhé paní
Fišerová-Kvechová. Obojím upírám právo zvát se betlémem z důvodů
zeměpisných a jiných. Pokud jsem zatím vyrozuměl z cestopisů a ze života, betlem se nazývá jazykem mnoha církví Betlehem, a je lehko vyhledat jej na mapě. Těm, kteří stále myslí na zasněžený betlém mistra
Mikoláše, stačí připomenout, že Betlehem leží na horkém Středním Východě (kde noci jsou sice mrazivé, nikoli však zasněžené). Proti betlému
paní Fišerové- Kvěchové mluví vkus a čas.
My jsme byli postiženi jesličkami školy druhc. Nebyla to vina autorky
tohoto náboženského dílka, ale jednoho ze strýců, jenž v střídavém pominutí smyslů betlém paní Fišerové-Kvěchové vystříhal, nalepil na umně
obřezané trosky překližky, jež odolává červotoči. Každý druhý rok jsme
byli nuceni lepit na podložku umolousanou vatu, která představovala
čerstvý sníh, nebo uvadlý mech, jenž představoval uvadlý mech.
Vím. t o h o
hanebně
málo o svatém písmu,
ale tohle vím: nikde
není ani slovo o tom,
že by o svatvečeru začalo sněžit, ani o tom,
že by pastuškové, kteří té noci slyšeli zpěvy
nové, mohli v Betlehem u ulehnout na zvadlý
mech. Ještě méně pravd ě p o d o b n é je, že nad
betlehemskou stájí zářila hvězda, která hlásala, že šťastné a veselé
vánoce p ř e j e všem zákazníkům f i r m a Schicht.

byl nejmenší mezi městy J u d e j e , ale byl to zapadákov
nevýznamné
římské provincie, který pro větší slávu křesťanstva byl p o jistou
dóbu okupován h o r d o u
námezdních žoldnéřů s
křížem na brnění, díra,
k d e postupně vládli T u r ci, Angličani a dokonce
i Židé. Praví se také, že
j e d n o u v historii ochraňovali Betlehem osmahlí
muži v širácích, kteří
se přeplavili přes sedmero moří z nejkrásnější země na jižní polokouli, a opět jindy prý
ohrožovali
zaprášené
blaho Betlehemu cizinečtí legionáři nej veselejší země polokoule severní. Stojí vůbec nějaký městys na světě za
tolik zmatku a hořkosti?

J á vím, že bych měl
brojit proti všemu vánočnímu nevkusu a zob' chodnění poesie vánoc.
Jenže co vlastně na tom
záleží, jestli p ř e j e šťastn é a veselé vánoce firma Schicht,,
Pilnáček
nebo D ě d a Mráz, národní podnik? P r a v o u slá- Naštěstí se synové človu vánoc nevysloví žád- věčí a dcery člověčí praný betlém ani Betlehem. málo starají o mezináBetlehem zajisté ne- rodní komplikace a ideo-

ZA

ONOHO
Karel

ČASU

Čapek

"Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům svým".
Ale jaký byl zrovna tehdy čas, která hodina denní a která roční doba, o tom bible nepovídá nic.
A přece by člověk rád věděl, jak to "za onoho
času" aspoň jednou opravdicky vypadalo.
"Za onoho času" byl třeba- zrovna takový šedivý
listopadový den jako dnes. Bylo chladno, tři nad
nulou, a mlha zalézala ,až za kůži. J e možno si
představit, že Šimon Zelotes měl hrozný katar, i
odkašlával mrzutě a myslel na to, že by raději
tento, ležel někde u kamen. Ale Rabbónj šel zamyšleně v čele apoštolů a neříkal nic. Chvílemi
zrychlil krok, aby byli dříve v hospodě, ale pak
se zahloubal a zapomněl na všecko.
Rovněž tak možno si představit, že Jan kopal
před sebou kaštan, kaštan v jedné skořápce, z níž
puklinou vykukovalo veselé a hladké jádro.. Nemyslel celkem na nic, než na to, aby se m u ten
kaštan neztratil. Petr myslel na svou ženu, na děti
a na to, že tam doma je jistě zatopeno a že by si
snad mohl vzít na týden dovolenou. Když si vzpomněl na praskající oheň, zamnul zkřehlýma rukama
tak silně, že to svištělo.
"Mládenci", ozval se Bartoloměj tlumeně, "víte,
co bych dnes rád? Skopové na marjánce. J á nevím,
to tak nějak "ohřeje-"

logické bitvy. V nejhlubší hloubi svého dětského a nevzdělaného
ledví stále věří v pra-

vou a puncovanou slávu vánoc: v naháčka v
jesličkách,
přijímacího
dárky od králů a pastýřů, blaženě nevědomého
slávy na výsostech a
trnové k o r u n y Kalvarie.
A tak bych se přimlouval, aby to bylo všude
tak jako u nás v rodin ě : betlém a ť je Betlém nebo Betlehem, ale
ať nikde nezapomenou
na jesličky.

V š u d e je zem Páně,
nebo aspoň tak se to
tvrdí. Ztratili jsme české jesličky mistra Mikoláše i jesličky té paní,
která malovala p r o firm u Schicht. Ale měli
bychom si opatřit jesličky australské. A ť jsou
posypány pískem pláží,
na nichž slaví vánoce
převážná část obyvatelstva
nejztracenějšího
světadílu na světě. Ježíšek ať se narodí p o d
gumovníkem, n e b o ť stáj e patří závodním koním, které h l í d a j í ponuří muži s brokovnicemi.
A ť zahřívá novorozeně
dech Petra Pana, dvojnásobného vítěze Melbournského p o h á r u , a ť
bečí v pozadí výstavní
berani i místní královny
krásy. N e n í tu pastýřů,
ale ať přispěchají domorodí
honáci
dobytka,
střihači
ovcí,
hledači
zlata a u r a n u , vandrovníci a ztracené existence. A dokaři s kapsami,
které se n a d o u v a j í lahvemi piva, a bukáči, nabubřelí svazky bankovek, a ošumělí f a r m á ř i
ve Fordech příštího ročníku. N i k d o by tu nesehnal ani j e d n o h o koledníka
podle
našich
předpisů, ale a ť p ř i j d o u
dělnasové s porodnickými kufříčky, plnými vegetářských chlebíčků, a
bílé límečky v tmavom o d r ý c h šatech s oblýskanými rukávy. A D o nald B r a d m a n a krajani.

"Ale nesmí být tlusté", poznamenal Marek.
"Ne", děl Bartoloměj. "Tlusté je lepší -pečené.
To< se musí udělat prudký oheň-"
"A dát trochu česneku", vpadl Ondřej.
"Asi tři stroužky", pravil Tomáš. "Můi dědeček
říkal, že česnek vyhání devět nemocí. Ale já tomu
nevěřím".
"To když je člověk nachlazen", vykládal Ondřej.
"Uvařit česnečku, zapotit se a je to".
"Nebo víno se skořicí", řekl Marek. "Hodně horké víno a trošku medu. To si dej udělat, Šimone"..
Šimon něco zabručel. Bylo m u prabídně.
"Takhle pečená skopová kýta", pokračoval Bartoloměj polohlasně,
"-třeba s hrachem, nebo s kapustou", řekl Filip. "Hodně teplá zelenina, to já rád".
"Hrachová polévka", ozval se Matouš jako ze
sna.
Všichni umlkli.
" J á bych měl chuť na jahelník", rozesnil se Petr.
"Když se do toho dají sušené švestky - a trochu
připéct, víte? To vám je moc dobťé. A zalévat mlékem. Má žena to dělala, no, jistě jednou týdně".
" J á nejraději husu", hlásil se Jidáš.
"Krmenou?" ptal se J u d a se zájmem.
"Ne. T a k o v o u . . . menší, víte? J á nerad husu
po židovsku. Ale jen ji tak opéct na p e k á č i . . .
hodně do h n ě á a . . . "
"Pamatujete se", ozval se J a k u b Alfeův, "jak
jsme měli na té s v a t b ě . . . v Káni G a l i l e j s k é . . .
toho krocana? Lidi, takovou nádivku jsem jakživ
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Sníh na střechách
Jaroslav Seifert
Byl čas,' kdy cimbál hodin zněl
jak lodní zvon a mně se zdálo,
že už je čas si chystat vak.
Kolik mi bylo? Ještě málo,
a tak jsem nikam neodjel
a bohužel, či dobře tak,
slaboučké ruce ze všech sil
mě připoutaly k očím, klínu,
a Jávu ani Indočínu
jsem nikdy pak již nespatřil.
Byl čas, kdy pálila mě zem,
komu však časem neotrne?
Vábily země, ženy, strach,
běžel jsem k plachtě návětrné
a krásy, které spatřil jsem,
byly už jenom na dosah.
Když svítalo však, místo nich
slyšel jsem zvony pražských věží.
J e zima, jitro, sněží, sněží
a celý den pak padal sníh.
Tak nepodíval jsem se již
do smaragdových očí bohů,
fascinujících jako had.
Ty, usměvavá, řekni, mohu?
A dobře vím, že odpovíš:
U ž nemůžeš, jdi klidně spát.
Jen někdy večer, jsem-li sám,
navštěvují mne námořníci,
poohlédnou se po světnici
a pak jdou bůhví kam.

Ještě nevíme, kolik
vzejde letos o vánocích
umělých hvězd na východě a kolik potentátů
se za nimi vydá tis cestu za mocí a slávou a
marností. Ale jesličky
zůstanou na
spásné,
h r b a t é a konejšivé ze-

mi.. zrodivši syna člověka, jehož osud
bude
rozhodnut
v
zahradě
Getsemanské, nikoli ve
•r-atosféře.

já i ty čtyři nsprovdí-né tety, což je co říci.

nejedl".
"Ta byla z kaštanů", řekl Filip. "Ale musí se
dát hodně vajíček".
"Nebo takhle . . . uzený jazyk . . . se špenátem",
zasnil Matouš.
"Toho se člověk nenají", odporoval Juda. "Ale
husí drůbky . . . nebo šoule . . . Musí se hodně om a s t i t . . . šoule . . . husím . sádlem . . . "
Rozhostilo se přemítavé ticho. Rabbóni nějak
přidal do kroku, spěchal do sychravé mlhy, a dvanáct apoštolů za ním. Bylo šero, jako by se už
stmívalo, a chladno, kruci! Šimon Zelotes se rozkašlal.
"Když jsem byl malý", ozval se měkce Jakub,
bratr Ondřejův-, "tak mně . . . maminka . . .
dělala poplamenice. Víte, co to je? To se strčí plack a . . . z chlebového těsta .-.. do pece, když už se
chleby vytáhly, a trochu se opeče, a vyndá se celá
horká..."
" . . . a dá se na ní hezký k u s másla", dodával
Ondřej vzdychaje. Tu se Mistr zastavil a obrátil
se k apoštolům.
"A špetička kmínu", řekl zamyšleně. "S k m í nem je to ještě lepší. Taky mně to maminka dělala".
To řekl za onoho času, obrátil Se a spěchal vykoupit svět.
J á bídný hříšník věřím, že tak nějak to za onoho času bylo.
Z knihy "Sloupkový ambit", Československý , spisovatel, Praha 1957.
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AUTOMOBILISTÉ POZOR!
Otevíráme první českou plnící a mazací stanic]
v Melbourne
Prohlídka vašeho, vozidla zdarma
Veškeré opravy provádíme zcela spolehlivě

neviděl. Mají tři druhy
inkoustu: černý, žlutý a
Autor cestopisných střípků, které otiskujeme doleji, filmoval v říjnu
červený. T a k y vzorky,
a listopadu tohoto roku v libyjském městě Tripoli s americkou filmo- jak krásně píšou. Ulička
vou společností. Jenom na okraji zemězpytných dojmů poznamenal, na uličce, spletenice a
že hraje "hodnýho německýho seržanta, kterýho najdou v poušti, vez- šmrad a zase ty jejich
mou ho ssebou a pak ho zlej Polák zastřelí", což by svědčilo o fa- kořenné vůně a kadidlo.
55-59 Nepean Highway, ELSTERNWICK, VIC.
lešnosti názvu filmu, který se jmenuje N o Time To Die, čili N a umře- Příjemné je, že nikdo
Telefon LF 8541
ní času není.
netahá za rukáv a že nic
VAŠE SPOKOJENOST - NAŠE REKLAMA!
nenabízejí. Žebráci
a
Tripoíi je městečko peje jsou h a d r ) , nád- k;_dy, všude plno lidí Arabové se povalují po
.asi třicetitisícové, dost herné divadlo, dvě fó- (jC šábes), došel jsem rozích, drbou se všude
kstarýmhradbám pev-a jsou ostentativně líní.
Italů, posádka americ- ra, dvě tržiště, lázně,
ká i' anglická, ostatní stadion, místódržitelský uosti, kde stojí socha
rá se rovná anglické okouněl. J e to barvité,
Křižovatky
ten arabský pronárod. palác a obrovská basili- iavného římského cílibře), každá libra má je to zábavné, je to
Spousta oslíčků a ve(už
křesťanská). vaře, jehož jméno tam
Má to dvě náměstí a ka
sto piastrů, takže se to prázdninové a středořejných nosičů. Policajti
tři hlavní ulice, jednu Všechno to leží v záli- zapomněli vytesat.
země - africké
lehko počítá.
na křižovatkách mají
starou pevnost, kterou vu, kolem palmy a niVypravil jsem se na
N a arabském trhu
Jeden
objev
nad
na takové tyči čtverhranpostavili Spanělé v 16. kde ani človíčka. Ta
pláž. Jmenuje se Lido. všechny ob jevy f jeden
N a vysokých sloupech nou. dřevenou stříšku,
století, a starou čtvrť. se ví, že bylo horko, i
Kabiny stojí tři libry postřeh
nad
všechny
člověk musí dávat po stojí římská gale;, s dru- kterou si staví podle (kus'!), tak tedy nastaDech Orientu
zeměpisy: Arabové matoho.
jak
svítí
stonce.
hé
strany
na.
ni
kouká
- Ta je romantická, dý- zor na hady a škorpic
la společná kabina, co jí, vypisují slovy a zdůT o ž jsem. s e coural
še Orientem a smrdí. ny, ale bylo to úžasně proslulá římská vlčice a
stojí dva šilinky. Jináč razňuji, Arabové mají
ti její dva haranti. Vlezl tím trhem, spclehaj-e se
Barva a lidé
Všechno jsem prolezl
ale píseček jemný, vle- (někteří, ne všichni) ojsem bránou do pevnos- na svůj koňský pud. a
za čtrnáct dní a pak už
T a k Tripoli - město: ti a hle, trh. Dělají tam bezvadně jsem zablou- ze všude, a voda jako pravdu světlé oči, hlavnebylo nač koukat. Ara- je veskrze nové, všechpolévka. Teplicko.
ně šedomodré. Pokorně
tácy na ulicích a šílený dil.
bové se mi začli hnu- no postaveno tak okolo
se
omlouvám HollywooObjev
nad
objevy
rámus. Prodávají boty,
Vymotal Js«m se asi
sit jednak proto, že jsou roku 1900 a později.
du. Zvrhlost.
látky, šátky, datle, ob- po jedné a půl hodině
N a pláží jsem zůstal
-líní, špinaví a zloději : H o d n ě domů bylo posrovské melouny, cukro- a vzal si pro jistotu, ko- dvě hodiny, pak se moJestli
vás
zajímají
jednak proto, že tam taveno až po válce, jevinky, příšerné
maso. čár (je jich tu spousta, cí odpoutal a šel pěšky atlasová fakta: co jsem
bacili jednoho člena na- likož to asi bylo rozbité.
cetky a ozdoby, celé be- víc než aut), který mne zpátky. Sedl jsem si na vám popsal je Spojené
ší posádky do hlavy šut- Sloh jakéhokoli italskéraní kůže, vodu a sebe. dovezl za tři šilinky do hlavní náměstí, kde je království libyjské, král
rem pro nic zá nic, čímž ho jižního města s náTaky tam sedí veřej- hotelu. Peníze tu mají škaredý katolický kos- se jmenuje Idris I. a
jsem si uvědomil, že dechem maurským. tíar
ní písaři. T o jsem ještě jako Turci, libru (kte- tel, srkal grenadýnu a všechno voní šafránem.
asi
nemají
Evropany va: všude je všechno
rádi. Tož se moje výle- žlutohnědé
jako
bílí
ty omezily na uličky kafe.
h o d n ě frekventované a
Lidé: Arabové v bípo výtce za jasného lých burnusech, čjrnějdenního světla;
ší odrůda bez burnusu
Z okna jedoucího auta vypátral v temné noci malý příruční reflektor dvě jiskřivá světélka.
Leptis Magna
ale s fezem. Ž e t ^ k é si Promptně jsem odjistil kulovrdčku, zacílil a zmáčkL Co vám mám povídat! Přesný zásah mezi svěTaky jsem si udělal drží hadr přes jbličej télka na takových 150 meírú nebo tak nějak. Chudák hrabošek se už ani nepohnul. Samozřejmě
výlet do Leptis Magna, á dívají se klíčovou dír- že jsem se pak rniínil každSmu. s kým jsem. v příštích několika týdnech mluvil a vyprávění jsem
t. j. do starého římské- kou. Ty starší JŽ nej- doprovodil nutnými detaily o poloze kuloymčky, o přimhouření oka a podobně. Jenže lidi jsou ve
svém celku zlí- závistiví, zkrátka špatní. Místo obdivu jsem sklidil smích, nejapné poznámky, a
ho města ási 150 km sou tak pilné, jakož i v nejlepším případě podezřelé dotazy na skutečnou vzdálenost těch svítících oček.
od Tripoli, které (to ty, co chtějí být viděny,
Jindy jsem se zase odloučil od skupinky střelců a za chvíli jsem přinesl dva ušáčky s hrdým
město, staré, římské) teď to jest arabské poletu- hlášením, že padli jednou ranou. Ovšem že se našli závistivci, kteří mudrovali nad tím, že je div.
jeětě pořád vykopáva- chy. Viděl jsem jednu, né, že jsou ušáci půl hodiny po zastřelení už zamřeli - zkrátka, že prý jsem je našel mrtvé.
A ještě jindy jsem byl pozván na kačeny. Celý půlden jsem jim nechtěl ublížit a tak jsem
jí, už od roku 1920. Je šilhala a byla nesmyslně bouchal pánubohu QO okeů. Když jsem potom práskl do velkého hejna, které vytáhlo přímo na
tlustá
(pro
Araby
ovšem
to nejúchvatnější pomne a jedna opravdu" spadla, nechtěl samozřejmě žádný z těch nevěřících Tomášů připustit, že
jsem právě na tu potrefenou kachnu m í ř i l Prý t o bylo náhoda, prý moje střílení znají.
hled, jaký jsem kdy za- smyslně).
Po těch zkušenostech jistě uznáte, že mohu být zraněn na místě nejcitlivějším. Z těch důvodů
žil.
Prošel jsem
hlavní
se také nadále zdržím popisování vlastních loveckých zážitků, byť i by byly sebe bohatýrštější a
Obrovské město (Pom- tří.dy, všechny mají ar- nevšednější. Zato vás seznámím s historkami jiných našich nimrodů z Austrálie a okolí. Prohlašuji, že jsou to historky skutečné. Totiž, abyste mi správně rozuměli: historky, které jsem opravdu
slyšel vyprávět .a nebo četl.
POZOR! Vídeňská domácí kuchyně!
*
*
CAFE
AUSTRIA
DOPRAVNÍ
PODNIKY
Chtěl střílet. Po překročení první měkkoty mu' při5 Brunswick Str., F i t z r o y, Vic.
(za rohem Victoria Pde., 5 min. od katedrály
Kde je pro melbournské lovce nejprístupnější šel do rány pěkný chlupáč. Lovec ránu má a tak
sv. Patricka)
Telefon JA 3055.
iraj na střílení • černé zvěře, to vám ovšem nepo- chlupáč zůstává v ohni. Pak nbšeho lovce asi na
-Jídla podáváme denně od 8 ráno do 9 večer
vím. Takové tajemství je pro nimroda posvátnější hodinu štěstí opustilo: do močalisek zapadá val
(i v neděli).
Vždy v pátek ovocné knedlíky
než pro pana Strausse nebo pro jiného člena spe- dobře, ale trefoval hůř. Vrátil se tedy k prvnímu
cielní -komise pro atomová bádáni něco z jejich úlovku, aby ho s pomocí ostatních odtáhl do voSrdečně zve
HIEBL
biznisu. Svěřím vám však historku, která se v těch zu. Jaké však bylo jeho překvapení, když zjistil,
končinách přihodila našemu na slovo vzatému nim- že chlupáč zmizel. V tak Bohem zapomenutém kraji
rodovi. Aspoň se moc dušoval, ře je pravdivá do by přece musel vědět o nějakém konkurenčním
lovci. Nakonec však úlovek přece jen našel: pod
K VÁNOCŮM
DARUJTE
puntíku.
keřem, asi 15 metrů od místa, kde ho po složení
zanechal. Víte, kdo ho tam dopravil?
Červi!
Asi se jim nechtělo hodovat v tak parném slunci!

LENAR MOTOR SERVICE

Lovecké

moderní keramiku

DVA A PÚL METRU JISTÉ SMRTI
Mladý přítel mi jistě promine kopírák. pod papírem,, když mi po návratu z dovolené diktoval
do stroje dopis do Vídně, i to, že s částí seznámím obec čtenářskou. Nechť mohou ti druzí taky
ocenit skutečnou chrabrost a chladnokrevnost. ..

ELLIS
86 Nichoison Str., Abbotsfprd, Vic.
Telefon
. ,

jA

697 3
b y t; J A 6 7 0 1

historky

Sotva se náš střelec
dostal do . Oxley, asi. tak
100 mil za Hay, vyskočil
z náklaďáku a rovnou
do buše. Slunce t neslunce, mouchy - nemoučily!

Drahá Maruško,. ..
. . . Trať končí v Cairns a do tohoto. tropického
kraje, plného zelených hustých džunglí, vlhkého
horka a nezapomutelné scenerie vede spletitá stezka, kterou jedině může proniknout dopravní prostředek jako jéep. Po stranách ťéto provisorní. cesty se rozkládají hluboké, temné bažiny, hemžící
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V čele se Sovětským svazem, ale

BEZ

JUGOSLÁVIE

Nikita Chruščev, nový car v Kremlu, použil oslav ctyricateho vyroci
jolsevické revoluce také k tomu, aby dal trochu do pořádku komunisGekou chalupu, kterou mu Maďaři a Poláci koncem minulého roku škaredě pocuchali.
Zástupci dvanácti komunistických států a 64 komunistických stran
se sesedli kolem kulatého stolu a daii dohromady t kusy papíru: deklaraci "o společných cílech" a "mírový manifest".
Mírově manifesty pro
p r o s t ' á č k y slyšíme z
Moskvy pětkrát denně a
o cílech komunismu nám
nemusí nikdo nic vyprávět. Ale deklarace "základních zásad a společných cílů" je zajímavá
alespoň potud, že se z
ní dá přece jenom něco
vyčíst o dnešním stavu
komunistického světa.
V čele s SSSR
Události v Polsku a
Maďarsku ukázaly komunistům, že se nedostatek centrálního vedení
nedá v násilně drženém
impériu jen tak něčím
nahradit. Moskevská deklarace se je proto snaží obnjovit podtržením
vedoucí posice SSSR:
" . . . Věc míru je podporována. mocnými silami
naší éry: nepřemožitelným táborem socialistických zemí, v čele se Sovětským . svazem
"
Úzkostlivě je zdůrazňována neexistující jednota komunistického bloku: " . . . Socialistické země jsou spojeny v jedno

společenství . . . hlavní to
záruku vítězství komunismu . . . "
Deklarace. volá po vytváření lidových front
za účelem "získání moci
bez občanské války".
Bylo by přehnaně tvrdit, že se komunisté vracejí k tuhému centralismu stalinské éry. Ty doby jsou nenávratně pryč
a návrat k nim není
možný. Silná Čína, zvlášt.
ní postavení Polska a nezávislost Jugoslávie jsou
toho zárukou. Ale k určitému přitažení
otěží
přece jenom došlo a hranice, v nichž se mohou
vyvíjet "různé cesty k
socialismu", byly přesně
vymezeny.
To je jeden z důvodů,
proč se mezi komunisty,
podepsanými pod deklarací, nevyskytují jména
jugoslávských delegátů.
Bez Jugoslávie
Jugoslávský vyslanec
v Moskvě Micunovič to
vysvětlil prostě: "Nepodepsali
jsme,
protože
jsme nesouhlasili!"

se krokodýly a aligátory. Při jedné zastávce jsem
procházel bažinou, opatrně našlapuje na zpola ponořené kmeny stromů, když jeden z těchto se pod
tlakem mé nohy pohnul. Uskočil jsem zpět a shledal, že stojím na hřbetě třímetrového krokodýla.
Jedině rychlá akce mé italské automatické pušky
mne zachránila před řadami dvoucentimetrových
zubů v zející tlamě. Později jsem kůži tohoto netvora prodal za £ 25, což je téměř dvoutýdenní
mzda za manuelní práci. Při jedné z výprav do
kamenitých částí džungle jsem střetnul jednoho
z nejnebezpečnějších hadů Austrálie, jehož uštknutí působí smrt v pěti minutách a doposud se proti
němu nenašel protilék. Moje puška zanechala jen
sekanou z těchto dvou a půl metru jisté s m r t i . . .
Bylo by krásné prožít část s-vatební cesty na jednom z těchto lidmi málo navštěvovaných rájů
po boku dívky, která by všechnu tuto., nádheru
ocenila...
JELEN VODNÍ
Nedávno přinesly noviny několika zemí zprávu
x Nového Zélandu, že nějací rybáři ulovili poděšeného jelena, když ho unášel proud řeky. Po pře.
čtení jsem se cítil vinen. Lepší historka nám totiž
leží už asi rok v zásuvce. Omlouváme se našim
lovcům za opoždění a uvádíme dodatečně:
Před zátočinou řeky Oreti (na Jižním ostrově,
p. r.) slyšíme štěkot a v tom okamžiku spatříme
na břehu obrovského jelena a za ním smečku psů.
Paroháč se dlouho nerozmýšlel, skočil do vody a
plaval rovnou k naší loďce, jakoby chtěl, abychom
ho chránili. Opravdu nám nedalo moc práce, omotat mu provaz kolem paroží. Cloumal sice nejprve trochu loďkou a u druhého břehu námi,
ale dostali jsme ho. Přikládám foto (desateráka).
KDE KLOKANI DÁVAJÍ DOBROU NOC
U nás se to řixalo o liškách. Ale to se jen tak
říkalo. Nikdo to nemohl podepřít vlastními zkušenostmi, zatím co my . . . necháme vyprávět našeho trampíka:
"Sotva jsme první noc ulehli a začali dřímat,
ozvala se prudká rána do zadního stanového kolíku, div že nám stan nespadl. Oba jsme vyběhli
ven, ale kolem stanu už bylo ticho jak v kostele.
Přesně totéž a ve stejnou dobu se' opakovalo příští noc. Třetí večer jsme zalezli v 10 opět do stanu,
ale poodhrnuli jsme plachtu a dávali pozor- Bě'hem několika minut přiskákal klokan asi na vzdálenost 3 .metrů, tam se zastavil a ehvíli okouněl,

Otázka je, s čím to
vlastně maršál Tito, který si pořídil na rychlo
housera, aby nemusil do
Moskvy, nesouhlasí.
Nej přijatelnější se zdá
vysvětlení, že byla mez
povolených
"různých
cest k socialismu" položena právě mezi polskou
a jugoslávskou koncepci.
Gomulkovština
byla
povolena, protože se její
experiment
omezuje
striktně na vnitřní změny pod pevnou kontrolou
komunistické strany. Titoismus byl zavržen, protože p r a k t i k u j e také
vlastní zahraniční politiku. J e pravda, že se od
uznání východoněmecké
vlády téměř úplně kryla
s moskevskou, ale to neznamená, že by byl Ti.
to ochoten se k takové
politice zavázat.
Gomulka nikdy ani v
nejmenším nenaznačil, že
by se chtěl zařadit do
tábora neutrálů, což by
vyžadovalo mimo jiné. i
o p u š t ě n í Varšavského
paktu. Tito se naproti

tomu prohlašuje za důsledného neutrála, což mu
zatím vyneslo značné zisky ve formě americké a
britské pomoci.
Jugoslávci také nemohli
dost dobře podepsat v
době, kdy
Američané
znovu uvažují Q tom, jeli jejich pomoc Jugoslávii tak docela rozumná.
Moskevská
deklarace
"společných cílů" není
z komunistického hlediska zbytečná. Nedávný
chaos bvl usměrněn a
jednota alespoň částečně
obnovena..
Jugoslávský

-11případ však dokazuje, že
Vepřová, knedlík, zelí?
věci už nikdy nebudou
Vše výborné a l e m é
takové, jaké bývaly.
Komunismus prochází
u Zdeňka
vnitřní krisí. Různé inKIOSK
terpretace, živené národnostními konflikty, se
9 Esplanade,
budou množit. Manifesty
ST. K I L D A
z Moskvy mají pořád
Tel. X J 2389
svůj veliký vliv na život
komunistického světa a Obědy i večeře denně
Zahrada otevřena
činnost
komunistických
stran vně Železné opony.
Ale jejich charakter se
podstatně změnil. ÚčinPodle poslední mody
nost strohého rozkazu je
šije
pryč. K tomu, aby měly
žádoucí význam, potřeFr. V O Z Á B A L
bújí teď
Maocetunův
dámský a pánský
podpis a podporu ostatkrejčí
ních významných vůdců
26
Moore
St., Sth. Yarra,
komunistického tábora.
Vic.
Tel. BM 5618
-n-

DÁRKOVÉ BALÍKY K VÁNOCŮM!
NOVOAUSTRALANÉ!
Máme nej dokonalejší organisaci k zasílání bezcelných dárkových balíků
do Ruska, Polska, Československa, Západního i Východního Německa
i do ostatních států a jsme jedinou firmou v Austrálii, která Vám může
nabídnout potraviny, léky, textil a pod. za tak levné ceny.
Jako příklad uvádíme, že dodáváme:
1 lb cukru za 1/3,
1 lb pepře za 7/3 miliony jednotek penicilinu v oleji za 5/5
10 x 1 gr. streptomycinu za 16/6
100 amer. cigaret za 15/3 1/2 yardu angl. látky na kostým nebo pán. oblek za £ 3/5/3 yardy látky na dámský plášť za £ 3/3/-.
NEZAPOMEŇTE !
Dřív než objednáte dárkový balík, vyžádejte si náš nový katalog
na rok 1957/58.
NEWAUSTRAL COMPANY - 19 Pier St., - PERTH - West Australia

než se opatrně přiblížil až ke stanu. Zase se pár
vteřin rozhlížel, pak si podupl, prudce se otočil,
oháňkou praštil do zadního kolíku a dlouhými skoky zmizel." •

otázkou vteřin, než jsem vysypal celý obsah opa*
kovačky do chřtánu potvory pode mnou. Jednou
rukou jsem visel na větvi a druhou jsem střílel,
avšak zásahy byly bezvadné. Nevěřili byste, jak
tuhý život má krokodýl. Ty rány ho ovšem poplaš
HYGIENICKÁ
šily,^ takže změnil své úmysly, pokud se čištěni
Čtenář napsal kdysi Hlasu domova, jak loví na zubů týče, ale musel jsem ho pak sledovat divoNové Guinei krokodýly a vůbec. Jiný čtenář vy- kou krajinou ještě takových osm mil, než se mi
jádřil podezření, že tam ten dotyčný vůbec nebyl. podařilo ho dorazit sekyrou.
HD na tom vydělal nevydělanou krokodýlí kůži a
ČERNÝ HOPE NEHOUPE
několik historek, které náš novoguineiský lovec
Nikde
na
světě prý není tolik zvěře jako za
ochotně přednesl při nejbližší dovolené, trávené
Barcaldine v Queenslandu. Ten večer tam prý střev Melbourne. Uvedeme aspoň jednu z nich:
lil náš myslivec 6 kusů černé a o další neměl zá.
jem. Hledal jiný cíl.. Jako na zavolanou se objeBylo to kdesi v povodí
vila na svahu u přiškrceného křoviska pořádná
Sepiku, kde jsem hledal
kmotřička. Zásah byl samozřejmě perfektní ale
olej pro společnost APC.
liška je hrozně tvrdá. Po ráně se zase zvedla
I v tak zapadlých končia snažila se odtáhnou do křoví. Co tak za ní utíká,
šlápl, nechtě, na hlavu mladého emu (řízky z něnách musíte dbát na hyho prý byly výtečné). Když se s liškou vracel,
gienu. abyste si získali
připletl se mu do cesty zdatný ianek. Jen tak z
patřičný respekt u dolovecké vášně ho praštil tou liškou přes hlavu,
morodců. A tak jednou
až ho omráčil. Že to není pravda? Máte se zeptat
černého Hopea, kterého prý v tamním kraji každý
brzy ráno, kdy teploměr
100
zná.
ukazoval ještě
GOURMAND
Vypadal
vystřižený z ilustrované knížky o
divokém západě a pozornost, ktero-u budil v ulicích, mu zřejmě imponovala. Snad to bylo proto,
že jsme se znali z IRO tábora, snad byl tak sdílný ke každému. Bez velkého pobízení spustil o
svém putování po australském venkove:
O loňských vánocích jsem byl kousek nahoře,
ještě to byl Wales. Těch stejků a beranů jsem měl
už^ nad hlavu, však to znáš, a vánoce jsem chtěl
n á l e ž i t ě oslavit. V tom, z ničeho nic, koka?
burra. Tak jsem ji bouchl. Pak si ale povídám: co
s kokaburrou? Tak jsem ji vykuchal, srdce uvázal
na špagát a hodil do takové louže, jakých je tam
plno. Než bys řek švec, chytila se želva - ta velká,
australská, snad jsi ji viděl v zoologické. Zase si
říkám: co s želvou Tak jsem ji vykuchal a hele!
Měla v sobě asi 10 vajec. Jo, taky jsem tehdy
práskl klokana. Co ti mám povídat' Je sichr, že
na světě není větší dlabanec než klokaní mozeček s želvími vejci. Zkus to někdy schválně!

stupňů, si čistím u břehu bahnitého potoka zuby,
když mi zvláštní instikt kázal se otočit. .Vedle mě
byl obrovský krokodýl již s pootevřenou tlamou
plnou hrozných zubů, které si chtěl na mně pročistit. Na útěk už bylo pozdě, tak jsem stačil prá.
vě vyskočit a zachytit se větve vedlejšího stromu.
Dobu jsem tak visel, zatím co krokodýl s tlamou
už dokořán otevřenou čekal pode mnou. Volal jsem
na domorodce, ale ti se báli přiblížit. Až za chvíli se můj sluha přece jen odhodlal, přelézal s
(Stejně bych si chtěl jednou poslechnout jeho
jednoho stromu na druhý, až se dostal na dosah zkazky z exilu v "jeho" smíchovské hospodě.)
a podal mi mou automatickou kulovnici. Bylo pak
.svět-
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"Kvalifikovaní znalci dějin střední Evroipy"

Před uzavřením či obnovením svých pojistek
V O L E J T E X L 24 2 1.
POJIŠTĚNÍ Z N A M E N Á JISTOTU A SPOKOJENOST!

Doslov ke sjezdu Sudeťáků

Nedávno jsme přešli cel-kem bez valného zájmu výstřižek z Rudého přivá, který obvyklým způsobem pouštěl na československé čtenáře hrůzu z
návratu odsunutých Němců a německých uprchlíků z východních oblastí,
Veškeré druhy pojištění,
který se konal letos v létě ve Stuttgartu. Citujeme typický úryvek:
Ž I V O T N Í A STAROBNÍ ZAJIŠTĚNÍ
"Sudeťáčtí fašisté prohlašují, že bez jejich "rozhodného" spolupůsobení by nebylo možno dosáhnout obnovy "vetkoněmecké říše v bývalých hra-«
odborně
provede
nicích". Zkrátka, že západoněmecký imperialismus se při přípravě agrese
proti východním sousedům Německa bez jejich služeb neobejde.
R. C. K U G I. E R
A drze vyhrožují, že podpora z míst, která by pinky, ale máme pochyb956 Nepean Highway, MOORABBIN, S. 20, VIC.
"bez v á h á n í
tvrdě měla lépe vážit slova.
nosti o jeho legitimaci
skoncují s hlasateli proTelefon XL 2421
V říjnovém čísle časo- mluvit za československé
tinacistických názorů i s pisu Journal of Central uprchlíky.
těmi, kdo ještě dnes do- European Affairs byl
Zarazilo nás yšak nejčasně sedí na německé přetištěn článek nějaké víc, že slečna DaytonoCestovní
kancelář
půdě na východě."
slečny Daytono.vé, která vá konstatuje, že "přes 60
Znajíce z vlástní zku- napsala referát o jmeno- amerických . poslanců a
šenosti tón paličských vaném sjezdu Sudetských senátorů, Americká leřečí při podobných pří- Němců do časopisu Sude- gie, Steubenova společ* Vám obstará jízdenky a ubytování, ať cestujete vlakem, lodí nebo ležitostech, které celkem ten Bulletin.
nost . . . zaslali vyhnanletadlem komkoli v Austrálii.
nikdo nebere vážně (ba
Slečna Daytonová v cům přípisy, blahopřejL
* Plánujete-li cestu do zámoří neb zařizujete-li přistěhování příbuzani řečníci), domnívali něm tvrdí, že d.vě stě ti- cí k jejich rozhodnému
ných, rádi Vám poradíme a obstaráme jízdenky.
jsme se, že se komunis- síc vyhnaných Němců stanovisku a povzbuzutická propaganda zase bylo na tomto sjezdu jící je v jejich snaze o
* Pište česky na
jednou chytila stébla, na posíleno "svobodymilov- mírumilovné
napravení
SOUTHERN AIRLINES TRAVEL SERVICES
němž uvízlo zrnko prav- nými Čechy, Slováky, k ř i v d . . . ve střední Evdy.
Maďary a Chorvaty v ropě".
138 Elizabeth Str., Meibourne - City
Netušili jsme, že se exilu". Nemáme pochyb
Z amerických senátorů
Telefon MF 8823
Po úřed. hodinách volejte (česky) WF 9359
Sudetským Němcům do. o svobodomyslnosti gene- cituje zmíněný článek
stává z Ameriky mravní rála Prchaly a jeho sku- přípisy senátorů Jennera, Langera, Thurmonda
Kontin. jídla - zákusky a Bentleyho, a poslanců
Multera, Roosevelta a
káva
Burdicka.
MANHATTAN COFFEE
Na pravou míru uvádí
Jste ještě na rozpacích při výběru vánočních
ESPRESSO LOUNGE celý smysl tohoto ne— V divadle Phoenix v cagu M. L. Králová,
dárků svým přátelům? •
smyslu ironický komenNew Yorku měla pre- dostala od pjapeže Pia
a restaurace
tář redakce Journalu:
D
a
r
u
jte českou
knihu!
mieru hra Karla Čapka XII. vyznamenání "Pro
2 Longhorne Str.
"Je zajímavé vědět, že
"Věc Makropulos" v ú- Ecclesia et Pontífice".
Nabízíme ze svého skladu:
D A N D E N O N G , Vic- tak mnoho členů kongrepravě a režii Tyrone — Kuchař presidenta EiBass: Cirkus Humberto 22/-, Bass: Rozhlásky
su se stalo kvalifikovasenhowera František RyGuthrie.
Srdečně zve
(satir, verše) 14/-, Kožík; t Největší z Pierotů
nými znalci dějin střed— Těl. jednota Sokol v šavý vydá knihu " KuAnt.
Bůžek
15/-, Wirth: Čs. hrady a zámky 63/-, London:
ní Evropy".
Jp
New Yorku oslavila 90. chařem v Bílém domě".
Volání divočiny 6/-, Čapek: Zahradníkův rok
Výročí založení a Sokol- — Kanadská obec sokol6/-, Kuchařská kniha 49/-, Hašek: Švejk - 49/ská župa "M. M. Hodža" ská zvolila v Torontě
a mnoho jiných.
Vyžádejte si úplný seznam.
v Boontonu, N. J., 50. na další období tyto funkČs. cukrárna S U G A R & S P Í C E
Dlouhohrající gramofonové desky tanečního
cionáře: G. Přístupa, F.
výročí.
315 Toorak Rd., South Yarra, Vic.
orchestru Karla Vlacha jsou též na skladě,
Vám dodá k vánočním svátkům všechny druhy
— Dr. H. Ripka byl jme- Janák, J. Čížek, O. Dainován čs. zástupcem v čar, P. Havlík, J. Kostcukrářského pečiva: - vánočky * bábovky * záTHE INLIBRUM BOOKSELLERS
britské delegaci Sdruže- ka, M. Přístupa, C. Boviny * dorty * různé druhy cukroví - za mírné
Box 1888 R, GPO MELBOURNE
ček, Janáková, Kostkoní porobených národů.
ceny až do Vašeho domu
Volejte BJ 4518
M. & D. Košťálovi
— Odvolací soud v Cu- vá, Horwathová, Honig,
Melbournští zájemci mohou volat V. Jiráka
rychů potvrdil rozsudek Vinklárek, Franěk, Lessa,
na č. J W 5755 (event. nechat vzkaz).
Brtaň,
Pospíšil,
Janečka,
první instance, dle kteNa přání přijdeme k Vám do domu
rého je Tomáš Baťa ml. Josífek, Pekař, Krček,
Nejlepší maďarská a kontin. kuchyně
uníversáliním
dědicem V y k o u k a l , Žibřidová,
CAFE - RESTAURANT
zakladatele
Baťových Syptáková a Regentová.
L
ITTLE VIENNA
záyodů..; Nároky bratra — Čs. loutkáři z Paříže,
29
Carlisle
Str., St. Kilda, Vic.
Tomáše st., Jana, soud '' Marionettes
Empire'',
(proti bio Victory)
Tel. XJ 3861
zamítl.
účinkovali měsíc v kaŽádejte krajanské
výrobky
Otevřeno denně (vč. neděle) 12 - 2.30, 5 - 8.30
— Výbor pro svobodnou baretu "Moulin Rouge'-'
Elek S z a p p a n o s
Evropu zavádí řadu ús- ve Vídni.
prvotřídní
košile
porných opatření. Ruší — Rafael Kubelík diričetná stipendia politic g'oval koncert KrálovNádhernou dovolenou ztrávíte
kým činitelům, noviná- ského
filharmonického
řům a spisovatelům a j. orchestru
ve
Festival
na australské Rivieře . na "Zlatém pobřeží"
a ".očekává- se další rest- Hall v Londýně.
v Queenslandu y
rikce personálu rozhla- — Čs. pianistka L í z a
sových stanic.
Fuchsová měla úspěšný
SURF RIDERS PRIVETE HOTEL
Dostanete je ve všech vedoucích obchodech
— Í/Easa.rykův klub při koncert v londýnském
Main Beach, S o u t h p o r t , Qld.
Wigmore
Hall.
chicagské universitě usnarozepořádal večer k 500. — Jan Pokorný
Telefon: Southport 988 a 1239
po celé Austrálii
výročí Jednoty bratrské. ný ' v Brně a promovaný
Vlastní velký bazén se sladkou vodou.
Hlavním řečníkem byl- v Praze, byl jmenován
profesorem architektury
dr. J. Pelikán.
Sprchy a toilety u každého pokoje
—:V Západní Indii zem- na americké universitě
Kontin. i australská kuchyně
*
Kabaret
byli zvoleni do rady Úst. mrtev.
řel ve věku 65 roků bý- Columbia.
Sezona po celý rok
*
Mímé ceny
|
valý český šlechtic Leo. — T e n n í s t a Jaroslav ředí tito čš. delegáti: F. — Mojmír Z a c h a r ze
Pište česky neb slovensky
pold Sternberg.
Drobný se stal společní- Cífka, A. Hais, A. No- Sydney (autor "Papuán— V USA zemřel posled- kem ve firmě vyrábějí- vák, J. Sýkora, V. He- ských epištol") se stal
ní ze zakladatelů Ná- cí kontinentální uzeniny soun, J. Jonáš, J. Kosi- otcem trojčátek.. Gratulu.
rodního s l o v e n s k é h o ve Warsopu u Mansfiel- na a V. Walzl. Ve výkon- jeme. Nyní má celkem 4
* TELEVISORY *
ném výboru Ústředí je dcerky.
spolku v USA, Jozef du v Anglii.
— Ředitel Universitního
Berger.
— V Londýně se konala Arno Hais.
Radia
*
Ledničky
*
Pračky
pracovní domu při melbournské
— V. Německu se zabil svatba bývalého hraběte — Chicagská
universitě
Antonín
Pavskupina
Čs.
zahraničnípři. autonehodě E. Vy- Josefa Czernina z ČSR s
Radiogramy —
Ostatní el. spotřebiče
dcerou lorda Howarda ho ústavu v exilu vyda- las odletěl ija cestu kogýikan z Trnavy.
la 4. číslo anglického lem světa, při níž chce
— Orchestrální dílo Bo- de Walden.
HEALING'S PTY. LTD.
huslava Martinů "Lidice" — V Montrealu uzavřeli zpravodaje "Comm€<nta.- studovat novinky v homělo " premieru v Seve- sňatek bývalý redaktor ry" s úvahou "Integra- telnictví v Evropě a
of
International Americe.
ro.hěmeckém rozhlase.
listu "Naše hlasy" L. tion
263 Swanston St., - Melbourne - City, FB 2064
— Emanuel Bašta z Mei—,V .. sanatoriu v Gau- Prudek a sl. Věra Laci- Communism" a j.
337 Barkly St., Footscray
MW 2835
— 30-letý čs. uprchlík bourne, se stal šachotiňgu u Mnichova zem- nová.
165
Nicholwwi
St.,
Foot»cray
MW 1779
řel Fr. Kysela a ve Frei- — Na 5. sjezdu Meziná- Vladimír Pokorrjý z Mei- vým přeborníkem Vikto844 Sydney Rd., Bruiuwiek
FW 6642
burgu škpt. L. Mezera.
rodního ústředí svobod- bourne vypadl z elektri- rie. Mtezi 14 účastníky
424
Toorak
Rd.,
Teorak
BJ 5 4 «
získal
10
a
půl
bodů.
ky
pod
kola
nákladního
— Předsedkyně
České ných odborářů v exilu,
Č/JK/NvF/ZU/HD
katolieké jednoty v Chi- který se konal v Bruselu, auta. a byl na místě
Nejlevnější sazby!

Nezávazné porady!
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RADOSTNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 1958
¡VŠEM

SVÝM

PŘÁTELŮM
ZNÁMÝM
A ZÁKAZNÍKŮM
SRDEČNĚ
PŘEJI
J. CÁP, krejčí, 116 Darlinghurst Rd., Krngs Cross,
NSW.
M. EBNER, hodinářství, 19 York Str., Wynyard
Str., Sydney, BX 7543
O. GRYGAR & J. STREJC, CS. RESTAURACE
"Prague", Pennys Lane, Kings Cross, NSW.
S. HANZAL, insertní zástupce HD v Sydney,
c/- Bunnerong Hostel, Matraville, NSW.
MUDr, M. JANKOVICH, odborný zubní lékař z Prahy, 81 Elizabeth Str., Sydney, BW 3600
KOSTÍNEK - AUSTIN, maj.. závodu s orient, výšivkami, dám. prádlem a vlnou "The Black Cat",
183 A Burwood - Rd., Burwood, NSW., UJ 5117
V. NĚMEC, hodinářství, 15 Hunter Str., Sydney,
BL 3970.
S. & A. SLAVÍK, obchod koloniální a delikatesní,
203, Hay Str., Haymarket, NSW.
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V SYDNEY
FRANTIŠEK VRB AT A, instalatér, 22 Asquith Ave.,
Rosebery, NSW., FF 1173
*

*

JAN KUNCÍŘ, 5/VIII - 18 Ainmillerstrasse, Muenchen, Německo.
EDUARD LAJNER, c/- Eddies' Restaurant, 190
Hütt St., Adelaide, tel. W 6402
ALOIS TRÁVNÍČEK, obchod koloniální a delikatesní, 366 Port Rd., Hindmarch, S, A.
G. TRIANOU, klub, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.
E. T. CORBETT, knihkupectví, 183 Queen St.,
Brisbane
JOSEF FEDERMAN, 187 New Town Rd., Hobart,
Tas.
F. & M. KORIS, kontin. knihy a gram. desky,
P. O. Box 255, Geelong, Vic.
ANT. SLABÍK, výroba nábytku, oken, dveří, 10
Bourke Cres., Geelong
- City, *teL X 4627.
*
ANT. ANDRYSÍK, výroba pečiva po domácku, s rodinou, 576 Burwood Rd., Hawthorn, Vic., tel. WA 1026
E. A. BAŠTA, zástupce pojišťovny The Austr. Provincial Assurance Assoc., 36 Torbay ist., Macleod Melbourne, J F 1841
JOSEF BLAHOVEC, 17 Kooyong Rd., Caulíield,
Vič., UY 7471
. A. BŮŽEK, Manhattan Coffee Espresso Lounge a
restaurace, 2 Longhorne St., Dandenong, Vic.
J. ČERNÝ & CO., restaurace, espresso, 319 - 321
Swanston Str., Melbourne, FB 1667.
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
J. DANKO, řeznictví a uzenářství, 323 Swanston
Str., Melbourne
EMIL FUČÍK S RODINOU, 3 Carrum St., Oakleigh,
Vic.
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F. S. HERZ, Hotel Agencies, 47 Lt. Bourke St.
Melbourne, FB 3067
BOHUSLAV HLADKÝ, truhlář, 148 Auburn Rd.,
Hawthorn, Vic., WB 5498
F. HRUŠKA, Building contractor, s rodinou, 150
Abbotsford St., Nth. Melbourne, FY 1483.
M. CHRPA, optický závod, 49 Elizabeth St., Mel.
bourne, MB 4207
V. JIRÁK & P. JABORNÍK, The Inlibrum Booksellers, Box 1888 R, G. P. O. Melbourne, JW 5755
JAROSLAV KAFKA, 10 Scotchmer Str., North
Fitzroy, Vic.
JOS. KINDA & CO., General Store, železářství,
nábytek, ledničky, pračky, televisory atd.
Millers Rd., Brooklyn, Vic, MM 5455
M. & D. KOŠŤÁLOVI, čs. cukrárna "Sugar & Spice",
315 Toorak Rd., Sth. Yarra, Vic., BJ 4518
EMIL KOŽĎÁL, Exclusive Tailoring, 108 High St.,
St., Kilda, LA 7697
MANŽELÉ KRATOCHVÍLOVI, moderní keramika
"Ellis", 86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic., JA 6973
KRANTZ'S PHARMACIES, všechny konťin. léky,
183 Collins St., City, MF 2160 a roh Inkerman &
Barkly Str., St. Kilda, LU 6852
R. C. KUGLER, pojištění všeho druhu, 956 Nepean
Highway, Moorabbin, Vic., XL 2421.
JOSEF LET, restaurace "Taranda", 40 Mitford Str.,
Elwood, Vic., XA 2332.
J. a R. MATYSOVI, 5 Eltham St., Newmarket, Vic.
O. MEISELS, American Contin. Suit Co., 50 Bourke
St., Melbourne, F J 2245
JOSEF NECHVÁTAL, krejčí, 468 Bridge Rd., Richmond, Vic., JB 3841
OPTO, The Contin. Optical Service, 109 Swanston
St., Melbourne, Cent. 1819
ANTONÍN PAVLAS, c/- University House. University of Melbourne, Carlton, N. 3, Vic., F J 3843
ZDENĚK PELAŘ, restaurace "Kiosk", 9 Esplanade, St. Kilda, Vic., X J 2389
J. PHILIP, Radio - Electrical, 119 Gardenvale Rd.,
Gardenvale, XM 2542
QUIST'S DANISH COFFEE SHOP, 166 Lt. Collins
Str., Melbourne, MF 1530
VLADIMÍR RYBA, výroba součástek pro tiskařské
stroje, 1 Curtis Place, Brunswick, Vie., FW 8186
VIKTOR SOCHA, 155 Cecil Et„ South Melbourne
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
EMIL SVOBODA, tiskopisy všeho druhu, 30 Regent Str., North Richmond, Vic.
SWEDISH PRESENT. PARCELS SERVICE,
33 William St., Melbourne, MB 3094
J. ŠAFRHANS. české knihařství "Maria Bookbinding", 16 Brunning Str., St. Kilda, Vic.

Prosinec
Jaroslav

Seifert

J a k je to dávno: bílé střechy,
pod prsty zlato na ořechy,
maminka sladké mandle krájí
a děti ani nedutají.
Tajemství patrně je tlačí,
stromek je svázán na pavlači.
Pak náhle jako o sklo mince
zazvoní zvonek- Tišší, tišší
je smutek vždycky při vzpomínce.
Čas letí prudce. Třeskni číší.

Všem svým
zákazníkům
přeje veselé
svátky vánoční
a
šťastný nový rok
VAŇHA
Žádejte všude
naše výrobky

Příjemné svátky vánoční
a vše nejlepší v novém roce přeje

CAPRI ESPRESSO
majitelé J . S£ S.

HLAVÁČKOVI

12 Royal Arcade, Sydney
T e l e f o n MA 5690

Veselé. vánoce a šťastný nový rok
všem zákazníkům, přátelům a sportovcům
přeje

AMERICAN

FUR

R. & K.

CO. P T Y .
RODNÝ

Tel.: BW 6162
6. poschodí, St. James Bldg.
MANŽELÉ ŠURANOVI, obchod koloniální a lahůd
kářství "Millswyn Delicatessen", 89 Millswyn Str
byt: FM 6179
109 Elizabeth Str., Sydney
Sth. Yarra, Vic., BM 4779
JAROSLAV TREML,
10, Beaver St., Malvern
East," Vic.
Vše nejlepší k vánočním svátkům Vám přeje
ÚSTŘEDÍ ČS. DEMOKRATICKÝCH
ORGANISACÍ V AUSTRALII
A NA N. Z., c/- jednatel O. Mikulčák, 3 Bowen
Cresc., Melbourne, S. C.
2, Vic., BM 2105.

ELECTRO CENTRE

95 Oxford St., B O N D I
Příjemné prožití vánoc a vše dobré v novém roce
Vám

LTD.

JUNCTION,

SYDNEY

přeje
Telefon FW 2369, po prodejní době FW 2923

CONTINENTAL
Vnitřní

dekorace
Zařizování

obchodů
M a i o v á.n í.

K. V .
O' B r i e n s L a n e
East Sydney
Telefon FA 5266, byt FU 6662

Hyrsal

ADMIRAL

Nabízíme Vám za nejvýhodnějších podmínek
všechny značky televisorů * radia * radiogramy, auto.radia, pračky, ledničky, mixery,
elektrické větrníky, importované perkolátory, osvětlovací tělesa, automatické toastery,
parní žehličky, české a jiné kontinentální
gramofonové desky atd.

HLAS
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Sport letem světem 1957
Karel

16. 12. 195T

DOMOVA

RESTAURANT

Janovský

Českoslovenští sportovci měli v letošním roce bohaté mezinárodní styky. Největší pozornost
se soustředila na kopanou, v níž se bojovalo o postup na mistrovství světa ve Stockholmu.
Lehká atletik a žiía ještě ze vzpomínek v Melbcurm,
košíková ve znamení mistrovství
Evropy, mužů v Sofii a mistrovství světa v Rio de Janeiro.
Tenis se pořád ještě nevzpamatoval ze ztráty Drobného a Černíka. Nový nástup v mezinárodním soutěžení selhal.
Stolní tenis sice podržel staré hvězdy, ale chybí mladá krev, ccž se projevuje v trvalém poklesu výkonnosti.
Českoslovenští sportovci získali v roce 195/ řadu neočekávaných úspěchů a řadu neočekávaných neúspěchů.
nebyl již dohrán.
Kopaná:
Na pařížském stadionu Rolland Garros dosáhla
Čs. fotbalisté si vybojovali účast v závěrečných pozoruhodného
ve smíšené čtyřhře čs. dvobojích o titul mistra světa ve Švédsku, když vy- jice Pužejová -úspěchu
Javorský,
kteří ve finále mezináhráli 4. evropskou kvalifikační skupinu před Watenisového mistrovství Francie zvítězili nad
lesem a Východním Německem. (Zvítězili nad Vý- rodního
- čilským párem Budingová . Ayala 6:3
chodním Německem v Brně 3:1, v Lipsku dokonce německo
Věra Pužejová se pak sama v dámské dvou4:1; prohráli v Cardiffu s Walesem 0:1, v odvetném ahře6:4.probojovala
až do semifinále, kde podlehla
zápase v Praze však vyhráli 2:0.)
'.itězi mistrovství, Angličance Bloomerové, teprve
V soutěži "Mezinárodního poháru Dr. Gero" se- -ve třech setech 4:6, 6:2 a 4:6.
hráli čs. fotbalisté dvě utkání: v Bratislavě poraWimbledonu byli oba čs. tenisté méně úspěšzili Jugoslávii 1:0 a ve Vídni remisovali s Rakous- n íVekdyž
byli ve všech soutěžích brzy vyřazeni.
kem 2:2.
Velkého úspěchu dosáhli také čs. studenti - teVe Středoevropském poháru byla obě přední nisté na světových akademických hrácn v Paříži.
mužstva, Dukla Praha i Slovan Bratislava, vyřa- Strachová získala zlatou medajli, když -?-e finále
zena už v 1. kole. Pražská Dukla po dvou nerozhod- dámské dvouhry podala velmi dobrý výkon, hrála
ných zápasech s mistrem Jugoslávie, Crvenou zvez_ rychle a přesně a porazila Italku Ramorinovou ve
dou Bělehrad, (1:1), prohrála na neutrální půdě třech setech. V pánské dvouhře prohrál v Paříži
v Bratislavě 0:1. Slovan Bratislava vyhrál sice do- československý student Benda až ve finále s Mama nad druhým mužstvem jugoslávské ligy, Voj- ďarem Gulyasem teprve po dvouhodinovém boji
"Vodinou Nový. Sad, 1:0, ale podlehl v odvetném v pěti setech, a získal tak stříbrnou medajli.
7.ápase vysoko 0:6.
Z dalších čs. tenistů pryjevili vzestupou formu
V poháru evropských mistrů byla Dukla Praha Schoenborn a mladý nadějný Meruňka, o kterých
vyřazena Manchesterem United rovněž v 1. kole. jistě v příštích letech .ještě mnoho uslyšíme.
(V Manchesteru vyhráli domácí vysoko 3:0. zatím co v Praze podlehl anglický mistr jen 0:1.)
Stolní tenis
Pozornost čs. příznivců "bílého míčku" byla v
Lehká
atletika
minulém období upřena hlavně k stockholmské
, Nejúspěšnějším čs. lehkým atletem byl v roce Královské hale, kde probíhalo 24. mistrovství svě1957 Stanislav Jungwírth, který zaběhl 12. červen- ta ve stolním tenisu. V soutěži družstev mužů o
ce v Houštce u Staré Boleslavi nový světový re- tak zvaný Swaythling Cup prohráli Čechoslováci
kord na 1.500 m v čase 3:33,1 min., a zlepšil tak v semifinále s Maďarskem hladce 0:5 a byli tak
necelých 24 hodin starý rekord Finů Salsola a Sa- *>Třazeni z další účasti. V tomto utkání zklamal
lonena o 2,1 vt.
hlavně Andreadis, který sice ukázal, že je stále
Druhým nejúspěšnějším čs. atletem byl Jiří Sfeob- ještě hráčem světové třídy, ale že má slabé nerla, který 14. srpna v Athénách zlepšil svůj dosa- vy. štípek na rozdíl od Andreadise si vždy dovevadní evropský rekord o 29 cm a překročil jako de zachovat potřebný klid, ale hraje někdy až příprvní neamerický koulař 18 metrovou hranici o liš lehkovážně. O celkovém poklesu úrovně čs. stolního tenisu svědčí nejlépe výkon v soutěži družstev
5 cm..
za poslední 4 roky. V roce 1954 prohráli naši repreV závěru sezóny vytvořil Čechoslovák dr. Pavel sentanti v Londýně ve finále Swavthling Cupu s
Kantorek 2 světové rekordy: na 20 mil dosáhl ča- Japonskem až co dramatickém boji celkem nešťastsu 1:44,52,6 hod. a ve dvouhodinovce uběhl 36. ně 4:5, následujícího roku v Utrechtu prohrálo ČSR
'427,50 m.
ve finále s Japonci 3:5, v minulém roce v Tokiu
Pozoruhodný je také nový čs. rekord Lánského již 1:5 a v letošním roce byli čs. representanti vyřazeni již v semifinále Maďary hladce 0:5. Menší
ve skoku vysokém 208 cm.
Českoslovenští lehkoatletičtí representanti vybo- náplastí na rúto porážku je podzimní vítězství ČSR
jovali 4 mezistání utkání, ve 3 prohráli a to v Kra- nad Maďarskem v Budapešti v poměru 5:3; v tomkově s Polskem 91:121 b., v Praze s Maďarskem to utkání hrála obě družstva ve stejném složení
104:108 b., a v Berlině se Západním Německem jako na mistrovství světa.
98:114 b., á teprve v posledním utkání v Brně
Největšího úspěchu dosáhli českoslovenští stolní,
porazily Východní Německo 118:92 b. Zbytečná byla porážka s Maďarskem doma o čtyři body a tenisté ve Stockholmu v pánské čtyřhře, kde
.zvláště pak se Západním Německem v Berlíně, Andreadis se Štípkem získali titul mistra světa,
kde čs. representanti nastoupili bez svých 3 re- když porazili íavorisované Japonce Ogimuru s Takordmanů: diskaře Merty, výškaře Kováře a tyč- r;akou D-oměmě hladce ve čtvřech setech: 21:13,
kaře Štefkoviče, kterým čs. komunistické úřady 13:21. 21:19 a 21:17.
nedaly výjezdní povolení.
Box
Košíková
V Praze se konalo mistrovství Evropy v boxu.
.Čs. basketbalisté se zúčastnili mistrovství Evro- Československo získalo pouze jednu stříbrnou a dvě
py v Sofii a ženy mistrovství světa v Rio de • Ja- bronzové medajle. Nejúspěšnější byl v lehkém welneiro. Obě mužstva skončila až třetí. Muži v So- íeru Ivanuš, který byl poražen teprve ve finále
fii prohráli pouze s Bulharskem 80:82., a s SSSR Rusem Jengibarjanem těsně na body. Němec byl
60:62 b. Vysokého vítězství dosáhly čs. ženy nad vyřazen v semifinále těsně na body Rusem Abramaďarskými košíkářkami v Rio de Janeiro v po- movem a získal bronzovou medaili, podobně jako
měru 54:34 a oplatily tak Maďarkám porážku Cipra v polotěžké váze, který byl vyřazen Rumunem Negreou.
z mistrovství Evropy v Praze.
V mezistáních zápasech bojovali čs. boxeři se
Tenis:
střídavými úspěchy. Zvítězili dvakrát nad Egyptem
Čs. tenisté se v letošním roce zúčastnili nej vyš- a nad Západním Německem, remisovali se Skotsších světových soutěží: Davis Cupu, Wimbledonu, kem, ale prohráli s Východním Německem v 1. utkáa také několika význačných mezinárodních turna- ní v Berlíně.
jů. Evropského průměru dosáhli pouze dva repreOdbíjená
sentanti: Javorský a Pužejová. V Daviscupových
utkáních se ukázala opět naše stará bolest, že máČeskoslovenští odbij enkáři získali v roce 1956
me vždy jen jednoho vynikajícího hráče. Čecho- v Paříži titul mistra světa, ukázali j v letošním
slováci porazili v 1. utkání Davisova poháru v Lu- roce, že jsou skutečně nejlepší na světě. Vyhráli
gánu Švýcarsko 4:1, byli však vyřazeni ve 2. ko- mezinárodní turnaj v Istanbulu před Rumunskem,
le Francií, které podlehli v Lyonu 0:4. V posled- Bulharskem a Francií. V Sofii se však museli sponím zápase mohl ČSR získat jediný bod Javorský, kojit . s druhým místem, když prohráli s Bulhary
který vedl nad Francouzem Darmo-nem 9:7. a 2:1, po tříhodinovém boji nešťastně těsně 2:3, poraziale zápas musel být pro prudký liják přerušen a li však representanty Sovětského svazu jasně 3:0.

PRAHA
KIN

GS

P e n n y s L a ne,
CROSS,
SYDNEY

Vzorná obsluha,
chutná jídla a
milé prostředí
je naším heslem
Oldřich Grygar & Josef Strejc

VEŠKERÉ ZBOŽÍ KOLONIÁLNÍ A ZBOŽÍ
Z EVROPY zasíláme C. O. D.
.po c e l é A u s t r á l i i

S. & A. S L A V Í K
obchod s potravinami a lahůdkami,
T e l e f o n MA 2430
203-205 Hay St„ Haymarket-Sydney, NSW

Veškeré licencované práce instalatérské
Voda - plyn - kanalisace
.
všechny druhy střech, žlabů a okapových rour
FRANTIŠEK VRBATA instalatér
22, Asquith Ave., ROSEBERY, NSW. tel. FF 1173
i
(volat ráno nebo večer)

PRO ELEGANCI A KVALITU

J. C Á P - krejčí
116 Darling-hurst Rd., KDÍGS GROSS, NSW.

SWÍSS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Stt.
Wynyard Stn-, Sydney
Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Další závod: 124 King St., Sydney - City
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.

Prvotřídní kontinentální dámská a pánská obuv
- od £ 3/10/- -

Elizabeth Shoes
tfe. 1, Kings Cross Rd. - KINGS CROSS, SYDNEY
Telefon FA 8054 - a
211 B, Elizabeth St., T & G Building, SYDNEY CITY - telefon BM 3036

Nejlepší kontin. lahůdky dostanete u fy.
C O N T I N E N T A L DELICATESSEN,
2 A Kings Cross Rd., Kings Cross, N S W
Otevřeno od 8 ráno do 12 v noci.

DÁREK K JEŽÍŠKU?
P Ř E D P L A T N É H L A S U DOMOVA!
UPOZORNĚNÍ
První číslo HD roč. 1958 vyjde 6. ledna 1958
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Dopisy

redakci:

UPRCHLÍCI V AUSTRALII A V ČSR
— V myslích mnohých prostých lidí znamená každý
nový přistěhovalec větší konkurenci v zaměstnání,
v podnikání, při koupi domku atd. Uslyšíte poznámky, jak dobře se tu žilo před zahájením ny.
nějšího přistěhovaleckého programu, jak přistěhovalci "pokazili" malé pracovní tempo, jak se jejich vlivem změnilo sousedské jednání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, jak přispěli k zániku
"starých zlatých časů". Něco na tom je, i když
podle nás ta změna Austrálii jen pomáhá.,.
Otázka poměru úřadů k přistěhovalcům je otázkou jinou. Někteří z nás se domnívají, že zdejší
úřady dělají pro přistěhovalce víc, než k čemu
je nutí rozum (t. j. pochopitelná snaha obydlit Austrálii bílými dřív, než si ji obydlí barevné národy).
Jiní se. domnívají, že odpovědná místa nemají dostatek sociálního cítění, že Austrálie podala pomocnou ruku daleko menšímu počtu nemocných a
přestárlých uprchlíků než mnohé jiné menší a
chudší státy (Norsko, Švédsko a j.), že nebere zřetel na přistěhovalou inteligenci a pod
Už několikrát jsem slyšel, jak naše první republika pomáhala uprchlíkům před komunismem. U
nás byly ovšem jiné poměry, ale přece by bylo
zajímavě zjistit, jak to s tou pomocí opravdu bylo. Daly by se vůbec někde získat aspoň přibližné
informace?
.
,T. S. Bondi
Odp. HD: Podobnou otázkou se zabývaly před časem Vídeňské svob. listy. Citujeme: "Počátkem září 1925 osvětlil situaci ruských uprchlíků v ČSR
zástupce ČSR ve Společnosti národů v Ženevě. Oznámil a doložil, že ČSR věnovala ročně od roku
1918 na ruské uprchlíky 60 milionů předválečných
'korun - na jejich ubytování, výživu, ošacení a ze.
jména na jejich vzdělání. Uprchlým Rusům byly
republikou zřízeny dvě university - ruská a ukrajinská - na nichž pracovala asi 300 ruských profesorů a navštěvovalo je asi 7.000 studentů. Profesoři dostávali stejný plat jako profesora českoslovenští, studenti měli zdarma byt, stravu, ošacení
a ještě dostávali měsíční kapesné. Mimoto nalezlo
v ČSR řádné zaměstnání asi 35.000 Rusů".
TEN PRAVÝ
— Nedávno jsem objevila ve zdejší Veřejné knihovně zajímavou knížku. Je to životopis Jana Husa, napsaný panem Benitem Mussolinim (do angl.
přeloženo v roce 1929). V případě, že jste o knize
neslyšeli, cituji poslední část Mussoliniho předmluvy:
"Připravuje tuto malou knížku pro tisk, kochám
se nadějí, že vzb.udí v myslích čtenářů nenávist k
jakékoli formě duševní i světské tyranie, ať by
byla rázu theokratického nebo jakobínského. B. M."
I. Č. Caulfield
WASTE OF TIME
— Dear Sir, české noviny, české knihy a česká
"community" docílily pochybných výsledků v této
zemi. Je to dobře illustrováno v nedostatečné znalosti Angličtiny většiny našich lidí, těžkostmi vžiti
se do Australských poměrů a úplné isolace většiny
českých emigrantů od Australské společnosti. Ačkoliv, na začátku emigrace, existence takových
prostředků pravděpodobně byla nutná pro ulehčení života emigrantů, kteří potřebovali instrukce ve
svém jazyku, aby se mohli vžiti do zdejších poměrů, jejich existence v dnešní době vychovává abso.
lutní nedbalost naučit se perfektně Anglickou řeč,
spřáteliti se se zdejšími lidmi a je symbolem věčného cítění se cizákem v Austrálii. Vaše noviny jsou
"waste of tíme" pro ty, co je píší a co je čtou.
Frank (Franta) St. Kilda
HÁDEJTE,
jaká byla reakce na fejtón "Nenažraná duše" z
minulého čísla HD?
Dvě čtenářky z NSW a jedna z Viktorie se nabídly, že budou redigovat "Ženskou hlídku",' v níž
by uveřejňovaly především recepty pravých českých jídel.
Naše specialita. ZBYTKY LÁTEK
Látky na pánské obleky a dámské kostýmy ^
gabardinové, hedvábné, vlněné a bavlněné
Pánské košile a pyžama
Levné zbytky k zasílání darem do Evropy
NEJLEVNĚJŠÍ

CENY

V

MELBOURNE

J O B
W A R E H O U S E
5 6 - 5 8 Bourke St., Melbourne

— O D B O R N Á PEDIKÚRA —
Kuřích ok — otlačenin — tvrdé kůže —
a jiných potíží nohou
Vás

zbaví

JAN

HULAK

ohiropodlst
12 St. James Rd., ARMADALE, Vic.
UY 2878 (od 8 ráno do 8 večer)
Na telefonickou objednávku Vás navštívím v bytě

Výborná česká jídla - vzorná obsluha

EDDIES RESTAURANT
190

a., H u t t

ADELAIDE,

Str.,
S. A.

Srdečně zve E D A

LAJNER..

1
DÁMSKÉ KABELKY
rsejmodernějších evropských vzorů
I
semišová saka * aktovky * diplomatiky
|
SALAMANDER LEATHERGOODS
|
248 Brunswick St., FITZROY, VTC. Tel. JA 3560|
Dodáváme prvotřídní zboží do celé Austrálie .

V SYDNEY.
— Vánoční bohoslužby
budou slouženy:
na Štědrý večer Půlnoční mše sv. a v neděli 5.
ledna v 11 hod. dop.
(jako pravidelně každou
1. neděli v
měsíci)
v kapli
O.zanam
House, 5 St., Circular
Quay.

— Pomocný f o n d krajanské duchovní správy v Sydney srdečně děk u j e za všechny příspěvky. Z a dobrodince bude
sloužena Půlnoční -mše
sv. Adresa duch. správy: P. Stanislav Mika, 5
Young St., Sydney, tel.
B U 6608.

SOKOL S Y D N E Y

dětskou nadílku v sále
St. j o h n s Church, Oxf o r d Str., Paddington.
Začátek v 1 hod. odp.,
konec v 5.30 hod. Prokram
a hudba.
Pro
všechny děti, i nesokolské, má Mikuláš připravené dárky.
M. Doležal

— Valná hromada, konaná 29.11. za účasti 41
členů a 6 hostí, udělila
jednohlasně odstupujícímu výboru absolutorium
a pro příští rok zvolila
tento výbor. J a n Křepela, 43 Mons Str., Lidcombe, - starosta, J. Haramul - místost., M. Doležal - jednatel, J. Kabát - vzdělavatel, M. Zachar - náčelník, J . Křepelová - náčelnice a 15
členů a náhradníků výboru.

VÁNOČNÍ

BESÍDKA

Čs. doplňovací školy
v Melbourne se koná v
neděli 22. prosince o 4.
hod. odpoledne v ' St.
Michael Hall, Broug— N a sobotu 21. prosin- ham Str., N t h . Melbource 1957 připravujeme ne. Zábavný váaioční
| Dne 12. prosince 1957 zemřel v Melbourne pc
pořad. Všechny přítomkrátké nemoci bývalý důstojník čs. legií v Rusku
později známý pražský advokát a člen mnoha
né děti blidou poděleny
spolků a organisací doma i exilu,
dárky. Všichni - dospělí
Desinfekce balíčků
i děti - srdečně vítáni.
DR. K A M I L
KARPE
PACIFIC
— V lednu odjedou děve věku téměř 80 roků.
FUMIGATING CO.
ti Čs. doplňovací školy
O jeho velké oblibě svědčilo množství krajanů,
na
letní tábor do War113,
Sussex
St.,
ktsří se s ním přišli 16. prosince rozloučit na
SYDNEY
burtonu.
hřbitov ve Springvale.
BX - 2491
M. P.
Vystavujeme potvrzení, event, i balíček sami odešleme.
D U C H O V N Í SPRÁVA V MELBOURNE
POJIŠTĚNÍ domů, bytů,
podniků, work, compens.,
— Duchovní správa vy- — Pořad mší sv. na H o d
aut, úrazové, T. V.,
slovuje tímto vroucí dík Boží vánoční: Půlnoční
odborně provedou
pohřebnímu ústavu Cal- mše sv. v St. Patrick
HOTEL AGENCIES
*
Obchod
koloniální
*
der, 180 H o d d l e St., College, ale v prvním
47 Lt. Bourke St.,
lahůdkářství * milkbar
Abbotsford a všem kra- poschodí. D r u h á
mše
Melbourne - FB 3067,
MILLS W Y N
janům, kteří přispěli na sv. v 10 tamtéž avšak v
po hod. UY 7471
DELICATESSEN
uhrazení nákladů pohř- kapli v přízemí. Slavná
bu tragicky zesnulého mše sv. za doprovodu
89 Millswyn St.,
krajana Vladimíra Po- harmonia a houslí v . STH. YARRA, VIC.
CHOROBY
korného. Celkem se se- 11.30 v Bethlehem HosTelefon BM 4779
KOŽNÍ
A VLAŠC
(z
Toorak
Rd.,
nedabralo £ 81, pohřeb stál pital, 476 Kooyong Rd.,
iéčí
se
úspěšnou
metholeko St. Kilda Rd.)
£ 55. Zbytek peněz bu- Caulfield.
dou Cu-Ex-Ma na mo.
Dodávky
do
domu
de použit na úpravu hroderní kožní klinice
Duchovní správa Manželé Š u r a n o v i
bu. Bůh zaplať!
NATIONAL
SKIN INSTITUTE
1« 5 C o i l i n »
St,
MELBOU1K1
(vedle kina Metro),
Telefon MF 127*
Srdečné blahopřání k vánocům a novému roku
Porady
zdarma
Ek»uiené ošetřovatelky
od f i r m y
Ebxema - Dětské ekxema - Akn e - Kožní
iiněty - Záněty košnwh
íla* - Lupy - Padání
riasS - Alopeeie - Pssiasis • Křečové vředr
Další kožní kliniky:
ADELAIDE:
25 Gresham Street,
lahůdkářství
tel. LA 4270.
NEWCASTL*:
89 Hunter St., i. B 1784
BRISBANI:
413 K I N G STREET, N E W T O W N , N S W .
Z9t Queen St., FA 144»
TOOWOOMBA. M. L.
T e l e f o n LA 1917
C. Chambers, 164-168
Margaret St., tel. 7005

J. & V. HARTMAN
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PŘÁTELÉ

Řídí K a ratletika
e l J a n o vv
s kroce
ý , Mnichov
Lehlá
1957

V těchto dnech skončila několika mezinárodními závody lehkoatletická sezona, která byla bohatá na rekordy. Přední světoví atleti dosáhli v letošním roce ve 14 disciplinách lepších výkonů, než za jaké v Melboiirne získali vítězové zlaté medajle, a vytvořili 12 nových světových
rekordů: 4 v klasických disciplinách, 3 v yardových vzdálenostech, v běhu na 30.000 m a ve
čtyřech štafetových závodech.
V klasických disciplinách byly v uplynulé se- čas o dvě desetiny vteřiny lepší, ale tento rekord
zoně překonány 4 rekordy: na 1.500 m, 5.000 m, nebude s velkou pravděpodobností uznán, protože
byl dosažen s pomocí_^větru.
ve. skoku vysokém a o tyči.
A konečně osmým světovým rekordem, dosažeV běhu na ,1.500 m překonali dokonce 3 atleti
ným v uplynulé sezoně jednotlivcem, je výkon so.
dosavadní světový rekord Maďara Rozsavoelgyiho, větského atleta Ivanova, který zaběhl 30.000 m za
dosažený 3. 8.56. v maďarském městě Tata. Nej- 1:35,2 min.
dříve to byli dva Finové, Salsola a Salonen. kteří
Ve štafetových závodech byly v letošním roce
11. 7. zaběhli ve finském přímořském městě Turku vytvořeny 4 nové světové rekordy. Tři z nich r - a
čas 3:40,2 a zlepšili tak světový rekord o 4 dese- to na 4 x 110 y, 4 x 200 m a 4 x 220 y zaběhli
tiny vteřiny. Z tohoto velkého ' úspěchu se však studenti Texaské university, a jeden na 4 x 880
dlouho neradovali. 24 hodin na to nadchl příznivce y v čase 7:22,7 min. vytvořili studenti Occidental
lehké atletiky úžasný výkon 271etého Čechoslo- College v USA.
váka Stanislava Jungwirtha, který v Houšce u
Kromě těchto 12 nových světových rekordů byl
Staré Boleslavi zaběhl sensační čas 3:38,1 'min., a ještě pěti americkými sprintery vyrovnán světový
zařadil se tak mezi nejúspěšnější sportovce roku. rekord na 100 y, který je 9,3 vt. Zaběhli ho: dvoj• V běhu na 5.000 m zlepšil dosavadní světový re- násobný olympijský vítěz Morrow, oba spoludrkord Angličana Pirieho dvojnásobný olympijský ví- žitelé světového rekordu na lOOm Williams a Murtěz Rus Kuc, když na mezinárodních lehkoatle- chison, dvoustovkař Sime a nadějný americký sprintických závodech na olympijském stadionu 1 v Římě tér Kave.
dosáhl 13. 10. fantastického času 13:35 min.
Ve skoku o tyči dosáhl skvělého úspěchu 221etý
americký student Bob Gutowski, který dostal v
Bolí Vás hlava?
Melbourne stříbrnou medajli. Gutowski překonal
Z
L
O
BÍ VÁS OČI?
25. 4. v kalifornském městě Palo Alto 15 let starý
tyčkařský rekord Američana holandského původu,
Noste brýle od O P T A !
Cornelia Warmerdana, když dosáhl výšky 4,78 m.
Ale ani s tímto výkonem se Gutowski nespokojil
a necelé dva měsíce na to, 16. 6., zlepšil tento vlastní rekord o 4 centimetry na 4,82 m.

OPTO

A konečně 4. novým světovým rekordem, dosaženým v letošním roce v klasických disciplinách, je
výkon sovětského výškaře Štěpánová, který skočil v polovině července 216 cm. Štěpánov jako
první použil při skoku speciálně upraveného odrazového tretru, tak zvaného kopyta, který umožňuje dosažení větších výkonů. Zajímavé bude,
jak se vyjádří mezinárodní lehkoatletický svaz k
používání tohoto • odrazového tretru a tím i k světovému rekordu Rusa Štěpánová.
V yardových vzdálenostech byl letos zlepšen rekord na jednu míli, na 880 y a na 440 y překážek.
Z těchto tři světových rekordů vzbudil největší
pozornost světový rekord na 1 míli, který zaběhl
v tak zvaném závodě velkých mílařů v Londýně
19.7. Angličan Ibbotson. Ibbotson, který v tomto
závodě porazil olympijského vítěze Irčana Delaneyho a našeho Jungwirtha, dosáhl vynikajícího
čásu .3:57,2 min. Ale i oba poražení mílaři zaběhli
trať pod 4 minuty.
,
; Olympijský vítěz Američan Courtney vytvořil
25- 5.- nový světový rekord na 880 y v čase 1:46,8
m i n , a zlepšil tak o sedm desetin vteřiny dosavadní světový rekord svého krajana Spurriera.
Z překážkových běhů byl v letošním roce zlepšen pouzé světový čas na 440 y, který vytvořil 19letý Afričan Potgieter časem 50,7 vt. Americký překářkách. Culbreath sice zaběhl na tuto vzdálenost

CapitolThlouse, 109 SwanstonSt.
M E L B O U R N E (proti Melbourne Town H a l l )
Telefon: Central ( Y ) 1819
Mluvíme česky i slovensky
Zachraňte děti svých příbuzných před obrnou!
(po1io)
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského
předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
Zastupujeme firmu
PLUMROSE,
nejlepší dánské potravinové balíky
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
Vyžádejte si podrobný ceník

Nejlepší dárek k vánocům;
vkusné foto^aíbum nebo ručně vázaná kniha.
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

HLEDAJÍ:

Milana Ješinu (zpráva od příbuz.)/ Vratislava
Loučka (Anglie?), Frant. Kveše nar. 1929, Mir. Panze z Místku, J. Šafránka s rodinou (Již. Afrika?),
Vladka Kim-Kolmana (Kanada?), Lad. Oravce z
Bratislavy (dopis v reď.), Vladimíra Rybníčka (nar.
1925), Frant. Skřivánka (1934), Bohumila Bednáře
(1927), Zd. Schíndlera z Ostravy (1929) a Josefa
Tomka, nar. 1926 v Táboře.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdí<
se -na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.
ZPRÁVY

OSOBNÍ

VALERIE ROSE
a
MIROSLAV VOLNÝ
oznamují, že bude jejich
sňatku požehnáno v sobotu dne 21. prosince
1957 ve 12.30 hod. v Holy Trinity Church of
England, Pakington St.,
East Kew, Vic.
14 Anthony Cresc.,
Box Hill North, Vic.
S bolestí vzpomínáme
10. prosince, š e s t é h o
smutného výročí,
kdy
nám navždy odešeL náš
drahý tatínek a manžel
JAN
KOUŘIL.
B. Kouřilová s dcerou
Milenou a manželé Dia.
kovští, Brisbane.

Malý

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/-.
tučnou 1/6.
OPRAVY DOMŮ všeho
druhu - malé vnitřní opravy včetně malování,
cementování a pod. i celé přestavby domů - odborně provádí Burian &
Brandt, 98 Charles St„
Prahrán, Vic., tel. Win.
3895.
ČESKÉ PÍSNIČKY na
jakost. MC deskách. Pište
si o seznam: K. Lom, 34
Baillie St., Nth. Melbourne, Vic.

PRONAJMEME 1 dvoulůžk. fa 1 jednolůž. pokoj
s malou jídelnou, kuchyní s ledničkou, garáží,
telefonem, v pěkné části
Kew, velmi dobře zaříž.
V hlubokém smutku Jednotlivě neb celý byt.
oznamujeme, že dne 30. Informace (Melb.) L F listopadu 1957 zesnula v 1580 - večer.
nemocnici v
Maryborough, Qld. naše mamin- OBCHODNÍK NA VENka, tchýně a babička
KOVĚ hledá, hospodyni
paní ANNA, HRADECKA pokud možno ještě před
ve věku 75 roků.
vánocemi, škola v místě.
Rodina Titlbachova Nab. na zn. "Domácnost
Granville, Qld... pro jednoho" do HD.
ZPĚVAKA NEB ZPĚVAČKU populárních čs.
melodií . hledá orchestr.
Pište na Box 1888 R, G.
P. O.. Melbourne. Udejte
stáří a zkušenosti.

List círna
V. R. Montreal: Díky
za výstřižky a inf. - A.
R. Waverley: Těšíme se
na návštěvu. - B. Š. Adelaide: Projednání přistěh.
trvá asi 6 měsíců. Podáme jak dojdou data z
Rak. - M. Č. Paddington:
Díky za adresy. - Frank
(Franta) St. Kilda: Že
chyběl Váš podpis konečně tolik nevadí. Že chyběla známka na obálce
je horší. - K. N. Rand.
wick: M. se ozvala, adresu však sdělit ze zásady
nemůžeme.
Napíšete-li

PRONAJMEME jedno ne.
bo dvoulůžkové pokoje
samost. mužům. Včetně
stravy.. K prohlídce denně po 6. hod. večer na
č. 10 a, Burnley st., Richmond (blíže Victoria St.),
Vic. Informace během
dne: JB 3841.
dopis, doručíme. - S. K.,
S. Paolo: Díky za noviny
a adr. - J. W. Launc.:
Díky za dopis a inf. - V.
H. Cairns: Díky za lístek
a adr-.
HD

- - Ve zkratce - — J u n g w i r t h zahájil svůj australský zájezd v
Melbourne porážkou v běhu na 1.000 m, když skončil až na třetím místě.
— Žebříček československých tenistů za rok. 1957:
1. Javorský, 2. Schoenborn, 3. Krajčík, 4. Meruňka, 5. Zábrodský. Ženy: 1. Pužejová, 2. Dvořáčková.
—; Dukla Praha vystřídala Spartu ve vedení čs. ligy kopané, když Sparta podlehla RH Bratislava
0:3. Slavie vyhrála v Hradci Králové 2:1 (!!!) a je
ted^ přechodně na šestém místě.
Československý fotbalista Drda získal v Melbourne ve skupině dorostenců pohár nejlepšího a
nejslušnějšího hráče.
— Slavie Melbourne se zúčastní v lednu turnaje
o pohár časopisu "Sun"..
— Sparta Toronto skončila letos v kanadské národní lize až na posledním místě.

HLAS

DOMOVA

vychází čtrnáctidenně
žídí

redakční

kruh

Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vi*.
Telefon JA 3380 (jen mimo prae. dobu)
Předplatné: na rok s 37/-, na £ roku
s 19/-, na 7 čísel s 10/-, dvojčíslo s 3/.

Odebírají všichni Vaši přátelé
"HLAS
DOMOVA"?

