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Severoatlantický pakt zasedal

Číslo I.

AMERIČANÉ U S T O U P I L I . V P A Ř Í Ž I EVROPSKÝM P O Ž A D A V K Ů M

Konec roku 1957 a začátek roku 1958 se vyznačoval politickým přeskupováním světa, který
se začínal pnzpiisobovat nové situaci, vytvořené Sputníky a sovětským raketovým pokrokem.
Konference všech možných paktů a společenství byly na denním pořádku. V Moskvě se sešli
delegáti komunistického světa, v Paříží konferoval Severoatlantický pakt. Zástupci afro - asijského bloku se hádali v Kahýře o to, buáe-li jejich závěrečné komuniké prosovětské nebo jenom
neutrální. Bagda-dský pakt se -sejde v Turecku za účasti amerického ministra zahraničí J. F. Dullese.
Celkem lze pozoravaíi. starý, stále se opakující proces. Komunistický svět učinil svůj výpad,
Západ reaguje zvýšenou bdělosti a Sověty se vracejí k měkké linii, jež má tu bdělost znovu
rozleptat.
Evropští delegáti viděPo komunistickém sně- representovalo 450,000, nými státy a jejich evmování v Moskvě, jímž 000 lidí, kteří dali pod ropskými spojenci. Ame- li problém v docela jijsme se již zabývali, nás společné velení 46 divisí ričané myslili v čistě ném světle. Chtěli přeterminech. tvořit pakt z organisace
přirozeně nejvíce zajímá na obranu svobodného vojenských
pařížská konference hlav světa před komunistic- Šlo jim především o vy- čistě vojenské na orgastátu Severoatlantického kou hrozbou. V Paříži tvoření skladišť jader- nisaci, která by sc zabýse sesli proťo, že všichni ných zbraní a raketových vala také věcmi politicpaktu.
cítili potřebu posílení, základen na území ev- kými a hospodářskými.
Evropské a americké
eventuelně přeorganiso- ropských členů paktu.
Norsko
a Dánsko
hledisko
vání Severoatlantického Tím hodlali vyrovnat americké rakety přímo
převahu, již má zatím odmítly a většina deleKolem kulatého stolu piktu.
v Palais de Chaillot se H n e d zpočátku se uká- Sovětský svaz v inter- gátů se vyslovila pro
sesedlo 14 ministerských zaly rozdíly mezi Spoje- kontinentálních raketách. (Pokračování na str. 2)
předsedů a- jeden presiPlenární zasedám Ú V Komunistické strany Československa
dent: Eisenhower (USA ) , Bech . (Lucembursko), van Acker (Belgie),
Diefenbaker
(Kanada),
"Ústřední výbor Komunistické strany Československa na svém plenárHansen (Dánsko), Gaillard ¿Francie), Ade- ním zasedání 20. prosince 1957 projednal zprávu prvního tajemníka Ú V
nauer (Německo), Kara- KSČ soudruha Antonína Novotného o výsledcích listopadových porad
manlis (Řecko), Jonas- komunistických a dělnických stran v Moskvě a schvaluje ji", oznámil
son (Island), Zoli (Ita- československým posluchačům pražský rozhlas.
lie), Dress (Holandsko),
Pokud lze vůbec něco cii a socialismus", je to, znamená větší infiltraci
Gerhardsen
(Norsko), vyčíst z mlhavých frází předpověď, že na prahu dělnických (ale i jiných)
Csetano
(Partugalsko), agitpropu o "deklaracích roku 1958 stojíme před. organisací ve svobodMenderes (Turecko) a socialistických
z e m í", novou "mírovou ofensi- ných zemích, vetší hosMacmillan (Anglie).
"manifestech míru" a vou"
komunistického podářský výboj do neuTěch 15 kolem stolu "bojů za mír, demokra- bloku.
tral is tick ého světa, pc
Závěrečné prohlášení případě tam. kde to buÚ V KSČ se zhruba roz- de možné bez valného
SOUDRUZI PROJEKTANTI!
padá na dvě Části. Zmí- risika, další případy pučů, místních nepokojů a
Koncem roku se rozvířila v komunistickém tis- něné usnesení totiž prazastřené intervence.
ku debata o bytové výstavbě. Literární noviny ze ví:
7. prosince prozradily zajímavou věc: dvě třeti"Porady zástupců ko- Proto si také Ú V KSČ,
ny bytů, jež byly postaveny v roce 1957, nepostazcela ve shodě s mosvily státní stavební podniky, nýbrž soukromí a munistických a dělnic- kevskou linií uložil rozdružstevní stavebníci. Na jiném místě si stěžuje kých stran, uskutečněné
úřední zpráva, že bytový plán nebyl letos splněn prii příležitosti oslav 40. pracovat své vlastní úkoani na 70 procent.
výročí Velké říjnové re- ly (citujeme usnesení):
'Bydlení popisuje výmluvně příspěvek dr. Jaro1./ úkoly strany v mezislavy Beranově: "Ale ty byty! Mladé dvojice bydlí voluce v Moskvě, mají národních
vztazích v
velký
význam
pro
další
u rodičů, u nichž jsou často i další sourozenci. Nepříštím
období,
bo bydlí každý zvlášť, nebo mají v podnájmu ma- upevnění světové sociaplán
ideologické,
lou místnost, že jsou nuceni spát na jednom lůžku. listické soustavy, rozvoj 2./
Kam dají dětskou postýlku, to vůbec nevědí"
propagandistické a agimezinárodního
dělnickéTi šťastní, kteří bydlí ve svém, mají jiné problétační práce v souvislosti
my, ' které líčí fejton Lubomíra Vaculíka ve zlín- ho hnutí pro boj náro-'
ské Naší pravdě:
dů na celém světě . . . " s našimi vnitřními úkoly.
Úřední zpnáva dále
"V některých současných typech obytných domů
Upevnění světové so- říká. že "všichni soudrulze do ložnice vstoupit jen tak, že se podlézá dětská
postýlka. Dvě knihovny umístit v obývacím po- cialistické soustavy: to zi, kteří vystoupili v diskoji možno jen ve fantasii, a vyssavač prachu nebo znamená pokus a konsokusi, vyslovili plný soukoš na prádlo nelze prakticky odložit nikam...
Architekt Jiří Lasovský nř,psal pro anketu Li- lidaci vnitřní situace v hlas s deklarací (mossovětském bloku, která kevskou) a manifestem
ter áních novin toto:
"U nás přijímáme zatím v průměru dvě místnosti je dnes značně vzdálena míru (moskevským), jež
na jeden byt. Je to neúměrně nízký počet proti ideálu jednoty a "vedoubyly přijaty na moskevprůměru střední a západní Evropy - něco více než
čtyři místnosti {Dánsko 4, Holandsko 4,8, Anglie cího postavení" sovětské ských poradách i s před4,6, Západní Německo 4. Švédsko 3,1, Švýcarsko komunistické strany ja- nesenou zprávou a postu4,8".
.
ko "učitelky
dělnické pem delegace KSČ".
. . Závěrem ankety zaznělo jednohlasné volání po třídy".
Zasedání bylo zakonodstranění jednoho z "nejužších profilů" ícomunis.
Rozvoj mezinárodního čeno Internacionálou.
tického plánování: "Soudruzi projektanti, stavte čin- dělnického
hnutí:
to
J. K.
žovní domy pro mladé dvojicevI
ji

D V O J Í

ÚKOLY

KSČ

Když senátor Nixon kandidoval v roce 1952 proti demokratům, řekl, že si Amerika nemůže dovolit další vá&u jako byía korejská. Dean Acheson mu tehdy odpověděl, že to je jediný druh
váliy, který si Amerika může dovolit. Achesonovi odpůrci dnes přiznávají, že měl pravdu. Důsledkem toho je, že spojeixci Spojených států nemohou už slepě spoléhat na to, že Amerika bude
připravena zničit lidstvo jejich jménem a za- ně.
Poprvé od porážky Japonska budou musit spojenci Ameriky začít vážně přemýšlet o atomické
revoluci ve zbrojení.
Denis Healey

PROLETÁŘSKÝ
INTERNACIONALISMUS
První tajemník ústředního výboru Komunistické
strany Československa a také president Antonín
Novotný tvrdil 21. prosince ve &vém projevu, že
"moskevské porady komunistických a dělnických
stran mají veliký, vpravdě historický význam".
Málo západních komentátorů a reportérů pochy.
bovalo o tom, že se v Moskvě připravovalo obnovení Kominterny neblahé paměti. Antonín Novotný, jistě plně instruován svými sovětskými
představenými, to výslovně popřel:
"Průběh moskevských porad a jejich závěrečné
dokumenty plně potvrdily užitečnost a prospěšnost
mnohostranných jednáni komunistických stran a o
základních, politických a ideologických otázkách boje za socialismus. Tento závěr neznamená, že by
se vytvářela mezinárodní komunistická organisace
po vzoru Kominterny, nebo obnovovala obdobná
forma jako informační byro (t. j. Kominforma).
Základem vzájemných vztahů mezi komunistickými
stranami nadále jsou a zůstávají principy proletářského internacionalismu..."
Jaký je tento duch proletářského internacionalismu? Není to nové heslo, jež bylo teď znovu vytaženo ze zásuvky a připnuto na rudý prapor. Omezíme-li se na příklady z minulosti velmi nedávné,
připomeneme si jen osud Rudolfa Slánského, který v duchu proletářského internacionalismu prodával Israeli zbraně proti Arabům, a osud Vjačeslava Molotcva, který dával přednost prodeji
zbraní Arabům.
Zdá se nám, že z komunistických stran sovětské
části světa má k něčemu, co by se dalo nazvat
proletářským internacionalismem, nejblíž Komunistická strana Jugoslávie. Ta zrodila nejméně dva
velké heretiky: Josefa Tita a Milovaná Džilase.
První z nich zradil proletářský internacionalismus
mnohokrát předtím, než spáchal svoji zradu na
maďarské revoluci, druhý byl uvězněn proto, že
nehodlal zradit.
Téhož dne, kdy v Praze Antonín Novotný přísahal
věrnost Sovětskému svazu, šel v Moskvě k mikrofonu Nikita Chruščcv s 5vysvětlením podivné jednomyslnosti "tábora míru' :
"Pokud jde o postoj Svazu komunistů Jugoslávie, představitelé této země podepsali manifest míru. Je to velký pokrok k upevnění vztahů mezi
bratrskými stranami. Svaz komunistů Jugoslávie se
nezúčastnil porad komunistických a dělnických ^tran
socialistických zemí. Svědčí to o tom, že dosud jsou
rozdílné názory na řadu ideologických a politických
otázek . .."
Je celkem nasnadě, že rozpory, které brání představitelům jedné z komunistických stran (té, která
se dlouho slunila v přízni VKSB), nejsou nějakými
maličkými rozdíly v názorech. V Moskvě byla patrně na programu jednání, o jejichž obsahu nemluví
mírové manifesty a epištoly q proletářském internacionalismu.
Je zcela možné, že heslo proletářského internacionalismu přišlo do módy hlavně proto, že je poklonou a uznávací pečetí Rudé Číně. Je čím dál
tím více zřejmější, že Rudá Čína je v očích Sovětského svazu více rovnější než ostatní satelité.
Jak Chruščev tak Novotný si dali velkou prácí,
aby vyzdvihli zásluhy delegace Komunistické strany Číny, která se prý "významně podílela na úspě.
ších moskevských porad".
Moskevské deklarace zahájily ien další kapitola
v historií ošemetné koexistence mezi kapitalismem
typu západního a východního. 40. výročí sovětské
revoluce bylo okázale oslaveno vypálením umělých
družic 1 deklaracemi umělého míru. Za fasádou
slov se však skrývá nejistota a napětí.
Sputníci zdůraznili imaterielní a technickou převahu sovětských zemí v určitých úsecích vědeckého
výzkumu. Mírové manifesty a deklarace o jednotě
a spolupráci bý měly přesvědčit celý svět, iak chatrná je to zástěrka. Jen kdyby už jednou někdo moskevské manifesty pořádně četl a vybral si z nich
to, co je skryto mezi řádky.
jun
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INDONESIE NA
POKRAJI OBČANSKÉ VÁLKY
Demokracie špatně řízená

6. 1. 1958
TELEVISORY, RADIA, LEDNIČKY, PRACKY
a elektrotechnické přístroje a potřeby
za hotové neb na splátky dodá i Opraví

J. P H I L I P
Rádio - Electrical,
Události v Indonésii jsou tragické s více než jednoho hlediska. Ho- odporovat.
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, Víc.
landsko ztrácí bez náhrady své investice a tisíce Holanďanů svůj domov.
Komunistům se jasně
Miliony Indonésanů musí omezit svou denní spotřebu rýže a další mi- hodí h o s p o d á ř ^ ý chaos,
(1. stanice za st. Elsternwick) Telefon X M 2542
liony budou hladovět, protože distribuční Grganisace přestala' fungovat. který v zemi panuje. NeDříve závod v Praze X I I .
President Sukarno, symbol svobody a jeden z mála faktorů, které Indo- lze však říci, že by za
nésii držely jakž takž pohromadě, se ocitá ve slepé uličce a pravděpo- něj byli zodpovědní jen
dobně na konci své politické kariéry. Indonesie je zralá pro občanskou oni. Otázka západní Noválku a svobodný svět s obavami čeká, jestli se dalších 80 milionů lidí vé Guiney byla v očích
ocitne pod komunistickou kontrolou.
většiny politiků otázkou
V pozadí těchto tra- pravdu, když říkal, že v níž byli známí proko- indonéské
prestiže,
a
gedií stojí sám president demokracie tak, zvaná munisté.
Sukarno jí využil, aby
15,12. Předseda
nové
Sukarno a jeho koncept západní v Indcyiesii vel- Komunismus na postupu odpoutal pozornost od irácké vlády Abdul Wa- maticky provokuje národ
proti- Holanďanům.
demokracie pro Indoné- ký úspěch neměla. DůkaO d doby, kdy Sukar- problému, které j/ě exis- hab Mirjan prohlásil, že 25.12. Sovětská
Irak bude nadále podpo- předala všem cizím vláda
sii. Západní demokracie zem toho byla Sastroa"vysno poprvé přišel s plá- tovaly. Účinek byl však rovat Bagdadský pakt.
se pro nás nehodí, říká midjojova vláfia. Brzy
nem "řízené demokra- opačný: poměry se dale- — Na předběžné konfe- lancům v Moskvě mírový
Sukarno. Indonesie po- se však ukázalo, že s "řínávrh vypracovaný Nejcie", se postup komunis- ko zhoršily a ani sankce renci v Paříži bylo do- vyšším sovětem. Podle
třebuje "řízenou demo- zenou demokracií" tomu
proti
H
o
l
a
n
ď
a
n
ů
m
(a
hodnuto, Že v Evropě tohoto návrhu by od 1.
tů v Indonésii nezastavil.
kracii" - demokracii, v nebude o nic lépe. V dobudou zřízeny základny
Jejich propagační maši- proti jiným cizincům) pro americké raketové ledna byly zakázány poníž oposice netříští jed- bě, kdy Sukarno začal
nedokázaly
utišit
domácí
kusy s atomovými zbranerie se rozjela naplno,
zbraně.
notu národa a politickým zavádět své změny, ozýa byla by vytvořev místních volbách na nepokoj.
16.12. President Eisen- němi
na zona, kde by nesměly
stranám nezbývá než se valy se hlasy, které předhower
zahájil
v
Paříži
Javě zdvojnásobili počet Sukarno jen tak vyvázl
být tyto zbraně uskladněubírat správnou cestou. povídaly, že se nevyplácí
obdržených hlasů. Když životem při pokusu o konferenci NATO.
ny..
—
Stíhačky
v
britském
ignorovat
ústavu,
poněHrátky s čertem
Spojené národy nepři- atentát,' a jeho sebevě- RAP budou nahraženy 26.12. V Kahýře byla zavadž se tento proces muhájena konference deleJak si Sukarno kon- sí n u t n ě vymknout z ru- znaly nárok Indonesie na domí kleslo úměrně s raketami.
gátů afro - asijského blokrétně "řízenou demo- ky. Aktivní účast komu- západní Novou Guineu, jeho prestiží. Okolo je- 17. 12. Na Celebesu a v ku národů. Nejsou zúJižních
Molukách
způsoho
•
rozhodnutí
odjet
na
kracii" představuje, uká- nistů ve výkonných or- vzali komunisté právo do
Jordán, Saudbil nedostatek potravy častněny
ská Arabie,' Turecko, Fizalo se v březnu minulé- gánech státní organisace vlastních rukou a jali se zdravotní dovolenou se vážné demonstrace..
obsazovat holandské pod- rozvinulo několik teorií, — Bývalý indonéský vi- lipíny, Jižní Vietnam a
ho roku, kdy ustavil Ná- toho byla zárukou.
Pakistan. Sovětský svaz
niky. Na Javě se rázem takže je těžko si z nich cepresident dr. Hatta od- nabídl
rpdní radu, která měla
zúčastněným stá.
mítl
nabídku,
aby
znovu
vybrat.
Jedno
je
však
rozhostila
nálada,
jakou
fungovat vedle vlády jaSukarno však byl roztům hospodářskou pomoc
spolupracoval
s
presidenve velkém měřítku.
ko poradní orgán a v níž hodnut a nehodlal od jsme u nás poznali těs- jisté: Indonesie, kterou tem Sukarnem.
byly zastoupeny všechny svého oblíbeného plánu ně po květnu 1945 v do- za sebou Sukarno nechá- — Američanům se poda- — Za ceylonských povodní z a h y n u l o asi 250
politické strany včetně ustoupit ani o píď, jak bě Revolučních gard, a vá, je sud prachu v ne- řilo při třetím pokusu lidí.
Desetitisíce jsou bez
úspěšně
vystřelit
mezipohodlné
blízkosti
ohně.
po
únoru
1948:
nikdo
se
komunistů. Komunisté se brzy přesvědčili ctr.
přístřeší.
kontinentální
raketu
Atkomunistům
-rměli být zastoupeni i ve Hatta a jiní lidé, kteří neodvážil
las. Raketa váží 100 tun 27.12. Mluvčí německé
vládě, ale Sukarno od s ním byli ochotni v zája má dostřel 5500 mil. vlády oznámili, že Západtohoto plánu dočasně mu jednoty za určitých
— Sovětská výprava do- ní Německo nehodlá dorazila na jižní magnetic- dat zbraně Izraeli.
upustil, když se setkal s okolností spolupracovat.
29.12 Sovětský svaz deký pol.
necekaným odporem me- Revolucí na Sumatře a
( Pokračování se str. 1 ) jenom v těch případech, 18.12. Indonéský minis- tonoval další jadernou
zi ostatními politickými na Molukách využil Sukde si toho Členské stá- terský předseda Juanda zbraň na Sibiři.
stranami a veřejnými či- karno, k tomu, aby vy- jednání se Sověty, což ty přejí. Souhlas zatím oznámil na tiskové kon- — Nový britský guverniteli.
hlásil mimořádný stav a americkou delegaci pří- vyslovily jenom Anglie ferenci, že Indonesie znár- nér na C.ypru Foot se
rodnila klíčové holand- vrací do Londýna s náSukarno měl ovšem sestavil Juandovu vládu, mo vyděsilo.
a Turecko.
ské firmy. Vláda je ochdi.. vrhy na uspořádání poBulganinův dopis, kteKonference se otevře- na zaplatit Holandsku měrů.
rý navrhoval vytvoření ně vyslovila pro jedná- náhradu jen tehdy, pře- — Čínská
komunistická
středoevropského pásma ní se Sovětským svazem dá-li Holandsko Indoné- strana oznán)ila, že Čistka
bez raket a nukleárních buď ve Spojených ná- sii západní Novou Gui- namířená proti "pravicovým živlům" skončila.
zbraní, měl na myšlení rodech nebo mimo ně. neu.
— Podle zprávy United Šlo o lidi, kteří kritisovali
evropských
účastníků Politicky byl zdůrazněn Press začaly v Maďarsku režim, když Mao vyhlásil
větší účinek, než Ame- princip užší spolupráce, procesy, které mají zlik- ideologické uvolněni.
A S O C I A L
ričané předpokládali.
aby se zabránilo sporům vidovat poslední stopy 30.12. Francouzský mimaďarského povstání v r. nisterský předseda GailPřesvědčil jsem se už kolikrát, jací iidé se
Rozhodnutí konference mezi členskými státy.
1956. Mezi
souzenými lard se vyslovil pro konněkdy stavějí do poipředí, jak říkají, dělnické
Přesto se nedá říci, že jsou prý generál Maleter, ferenci mocností, navrže•třídy a ''perou se" za práva dělníků... V NaNakonec se, prý hlavby konference byla tak náčelník hlavního stanu nou Sovětským svazem.
pajedlích tak zůstal bývalý majitel cihelny, jeministerský
ho manželka a syn,- kterému dělníci říkali ''mla- ně díky neúnavné práci úplně bezvýsledná. My generál Kovacs, náčelník — Maltský
sekretáře paktu Spaaka
budapešťská policie Kc- předseda Mintoťf hrozil
dý pan Šéf".
přirozeně nevěříme, že pacsy,
sekretář kardinála přerušením svazku s BriTen se brzo vybarvil. Když byl svolán na a německého kancléře by na př. z rozhovorů se
Mindszentyho Turcsanyi. tanií, jestliže se maltKVOS jakýkoli aíttiv, jakákoli komise, nebo Adenauera, podařilo -zaským dokařům nëdostafunkcionáři na poradu, vždycky to byl mladý chránit alespoň určitou Sověty mohlo vzejít ně- 20.12. Britské vládě byla ne záruky trvalého zav
parlamentě
projevena
co
užitečného.
Ale
ameKratochvíl, který přišel. Přišel proto, aby se fasádu jednoty.
městnání.
vetřel do závodního výboru. Nedávno přišel zno.
rické přijetí evropských důvěra při hlasování o
jednání na konferenci 31.12. Izraelský ministervu a řekl na krajském výboru,' že při zavádění
Závěrečné
komuniké požadavků
vneslo
do NATO.
ský předseda Ben Gurion
Výroby mnohoděrových cihel si dělníci nevydě- se sporným
bodům
lají a že chtějí vstoupit do stávkv. Při otevře- úskostlivě vyhýbá. "Uči- Severoatlantického pak- — Dr.. Sartono byl jmeno- resignoval a byl okamžitě
tu novou, podle našeho ván úřadujícím presiden- požádán, aby sestavil noné rozmluvě, kdy se ukázalo, že mlalý Kratonili jsmer (rozhodnuti'', názoru, užitečnou atmo- tem Indonesie. Sukarno vou vládu.
chvíl organiso-val toto hnutí, na.konee obrátil.
Nicméně v závodě byla patrna pasivní resis- říká, "která mají vytvo- sfé ru. Dominující po- má jet na dovolenou.
1.1. Albánské stíhačky
21,12. Chruščev zamítl donutily britské dopravní
t e n c e . . . Tímto příspěvkem chci říci, že naše řit větší jednotu, větší
stavení
Spojených
států
návrh konference NATO,
třídní bdělost nebývá někdy na v ý š i . . .
sílu a větší bezpečnost bylo zmenšeno, což může aby zahraniční ministři letadlo, aby přistálo ve
Valoně.
Stanislav Pohaněl v pražské Práci, 10. pro- nejen pro naše vlastní dlouhodobě prospět sou- jednali o odzbrojení. SSSR — Ve Venezuele vypukla
since 1957.
národy, ale také pro držnosti a trvalosti or- navrhuje novou konfe- revoluce proti presidentu
renci hlav velmocí.
Jiménezovi. Podle vládní
ostatní svět."
ganisace. Změna charak23. 12. Indonéská armáda zprávy byla ihned potlaUčiněná rozhodnutí teru paktu z organisace zabavila několik domů, čena.
však nebyla ve skuteč- čistě vojenské na orga- které patřily britským 3,1. Novozélandská výprava Edmunda HillaryZÁJEMCI O INSERCI V HD ZE SYDNEY
nosti příliš přesvědčují- nisaci vojenskou, politic- [ firmám.
dorazila na jižní póL
obracejte se na našeho zástupce
cí. Konference přijala v kou i hospodářskou bu- — Holandsko protestovalo hb
p. S. H a n z a l a , Bunnerongr Hostel,
u Spojených národů pro- 4.1. Polský vědec Nowmde
jistě
také
prospěšná.
zásadě americkou nabídMATRA VILLE, NSW«
ti činnosti Indonesie, kte- ski požádal o asyl ve Spoku íia dodání raket, ale
-n- rá prý vědomě a syste- jených státech.

ZE DNE NA DEN

Atlantický pakt zasedal

Naše rovy
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Široký, náměstek předsedy vlády Poláček a--ministři Šimůnek, David,
Dvořák a Ďuriš.
— Antonín Noyotný so
vydal ve své presidentské
funkci na dvoudenní zájezd na Slovensko. Do
Bratislavy ho doprovázeli: široký, Dolanský, Fierlinger, Kopecký, Barák,
Hendrych, Koehler, Ďuriš, Kyselý a generál plukovník Kratochvíl.
—- V Poličce se konaly
oslavy 67. narozenin hudebního skladatele Bohuslava Martinů, který
žije v přítomné době ve
Švýcarsku.. Byla mu odhalena pamětní deska.
— V Českem Krumlově
byla otevřena
výstava
obrazů akademického malíře Adolfa Kregr|L "Český Krumlov a Podkletí".
— Brněnská
činohra
uvedla na scénu Mahenovu hru "Mezi dvěma
bouřkami" k výročí 75.
narozenin autora.
— Maocetun přijal v Pe~
kinu československou vojenskou delegaci, kterou
vedl ministr národní obrany generál - plukovník
Bohumír Loms&ý.
— členové Pražského ko.
morního
orchestru
se
vrátili ze zájezdu po Itálii. Pražský. kornorní orchestr h r a j e bez dirigenta,
— Moskevský
obchodní
dům KUM uspořádal s
pražským Domem módy
první sovětskou módní
přehlídku. Sovětské m a nekýnky předváděly modely v Lucerně.
—
Náměstek
předsedy
— V Olomouci bylo souzeno 31 překupníků
vlády Václav Kopecký
pašovaného zboží - hlavně hodinek, šátků, ny- přijal v oficielní audienci
lonových punčoch, amerických cigaret a tajně houslařského mistra F.
páleného lihu. Rozsudky: Evžen Hutjsa z Vel- X. Grosena z Turnova,
kého Týnce 8 let, Olga Šiftová 2 roky, Anna který po sedmileté práci
dohotovil koncertní housBabušíková 3 roky, Verunka Hutková 2 a půl le pro sovětského virtuoroku, Štěpánka Fišerová 5 měsíců, Josef Lipka
sa Davida Oistracha.
2 a půl roku, Kornelie Lipková 2 roky, Alois — Na lince Praha-Moskva
začala létat trysková dopPospíšil 2 roky, Naděžda Pospíšilová jeden a
ravní letadla TU-104 s
půl roku, Oldřich Pospíšil 10 měsíců, Pavel
výsostnými
znaky
Čs.
Zongora 8 měsíců.
aerolinií.
— Z a protistátní činnost byl v- Hradci Krá- — Ve vesničce Polomke u
lové odsouzen na 12 let žaláře Josef Novotný, Března nad Hronem byl
odhalen památník, připoZaložil prý s V. Kupcem z Lomnice nad Po- mínající velkou stávku
pelkou protistátní skupinu "Jan Roháč".
lesních dělníků v roce
1936.
— V Nuslích ve Vladimírově ulici se zřítila
při opravách domu stropní konstrukce. Býva- — K 70. výročí narozenin
spisovatele a dramatika
lý stavitel F. Trojan dostal 4 roky a stavební Františka Langra uvedlo
technik J. Novotný rok vězení za "nedbalé pražské Divadlo' komedie
"Obrácení Ferdyše Pišprovedení projektu".
tory". Hru
nastudoval
— V Liberci byla souzena skupina zaměstnanRudolf Hrušínský ml,
ců textilního velkoobchodu pro rozkrádání skla- — V pražské pasáži Černá
dů: J. Hanzlovič (14 let), B. Jirka (13 let), růže se,konal předvánočB. Spáčil (10 let), E. Pavlů (8 let), A. Pro- ní trh s obuví a koženou
galanterií.
Prodalo
se
cházka (10 let), V. Hoření (7 let), J. Zeman
přes 8.000 párů obuvi,
(5 let), J. Benda (6 let), O. Drašar (10 let)
5.000 párů punčoch a
a B. Lhota (3 roky).
1.000 kusů výrobků kože— Boxer A. Petřina dostal v Praze 8 měsíců ného zboží.
za výtržnost, kterou způsobil na Václavském — Za loňský rok bylo v
ČSR chyceno 13.924 zanáměstí loni v srpnu. Jeho společník Padevět jíců, 76.202 koroptve, 30.
dostal 2 roky.
J. K./Č
535 bažantů a 253 jelenů
a srnců. ČSR vyváží živou zvěř do zahraničí.
Podle statistické ročenky
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA
! bylo loni zastřeleno přes
PORT MELBOURNE
půl milionů zajíců, 45.
pořádá 1. taneční zábavu tohoto roku
1 879 srnců, 32. 751 koroptví, 6.224 jelenů, 2.108 k u v sobotu 1. února 1957 v
sů černé zvěře a menší
Empíre Ballroom, 386 Chapel Str. P R A H R A N
počet daňků a muflonů.
Předprodej vstupenek a i n l : LA 4135 (Piek)
J. K.

— Ministr školství K a huda odevzdal jmenovací
dekrety novým rektorům
čtyř vysokých škol: rektorem- Karlovy university v Praze se stal proL
dr. Jaroslav Procházka,
rektorem Vysoké školy
chemické technologie dr.
prof. Maděra, rektorem
Vysoké školy pedagogické
prof, dr. Arnošt, Klíma a
rektorem Vysoké školy
strojní a elektrotechnické
v Plzni prof. dr. Přemysl
1
Breník.
— V pražském p o m ě potravin na Václavském náměstí se dostala na předvánoční trh hořká mléčná
čokoláda, dovezená z Anglie. Cena balíčku: 20
Kčs.
— Do ČSR přiletěla syrská vládní delegace, vedená námíěstkem ministerského předsedy Chaleb
Azemem. Delegaci uvítala náměstkyně předsedy
vlády ing. L. Jankovcová.
— V Praze se konalo
dvoudenní plenární zasedání ÚRO. Hlavní referát měl předseda ÚRO
Fr. Zupka. Hlavním úkolem ÚRO, podle slov Zupky, je "zvýšit účast pracujících na řízení výroby".
— Od ledna do října loňského roku bylo . odevzdáno do užívání 18.585
bytů. J e to však jen 65,7
% plánu.
— N. p. Orličan v Choc-

ni vyrobil 7 letounů ty.
pu EL-60 pro Rumunsko.
EL-60 užívají pro sanit ní "převoz nemocných,
— Museum hlavního města Prahy na Poříčí oslav u j e 75 let svého trvání.
V poslední době převzalo
městské museum rozsáhlou sbírku zbraní, nástrojů a jiných památek,
vylovených při těžbě písku ve Vltavě. Exponáty
uspořádal prof. Gottlieb.
— Ministr potravinářského průmyslu
Jindřich
Uher oznámil 21. prosince, že podniky ministerstva výživy "splnily letošní plán hrubé výroby
10 dní před termínem.
Celková výroba potravinářského průmyslu stoupla proti roku 1956 o 5 %.
— Na ruzyňské letiště
přiletěla sovětská delega.
cé reklamních pracovníků, vedená náměstkem
ministra obchodu Trifonovem. Pražské konference se účastní delegáti
Polska, Bulharska, Maďarska a ČSR.
— V Praze zasedá 5. mezinárodní loutkářský kongres.
Mezi
zahraniční
účastníky přišli náměstek předsedy vlády Kopecký a ministr školství
Kahuda.
— Na počest syrské vládní delegace se konal ve
Valdštejnském paláci společenský večer, jehož se,
"kromě vzácných hostů",
účastnili: předseda vlády
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Uvolňování a nové zaměstnání pracovníků v

y^ffa^

E I N S A T Z M A C H T FRĚf
19. prosince vysílal pražský rozhlas zajímavý rozhovor redaktora Š w j kovského s vedoucím odboru pro rozmísťování pracovních sil Státního
úřadu plánovacího (kterýžto dlouhý titul kryje starosvětský pracák) Josefem Šmídmajerem a s Josefem Šternberským z pražského magistrátu.
Rozhovor začínal takhle:
"Kdybychom se v se dotkne
uvolňování kový propagandista, "že
těchto dnech zeptali, o pracovníků nejvíce".
i když se nám uvolní
čem se mezi lidmi nejvíc * Ale když někdo bude mnoho tisíc lidí, nemají
mluví, jisté by byla na mít Štěstí, nemusí jít na příklad dnes ještě
jednom z prvních míst hned do dolů," protože tu kvalifikací, aby přijíotázka, jak to bude s najde spoustu příležitos- mali takovou práci".
uvolňováním a (novým tí, "jako je těžké strojíTaky se prý počítá s
zaměstnáváním pracovní- renství,
automobilový tím, že "vysoce kvalifiků v administrativě".
průmysl, ale i vnitřní ob- kovaní pracovníci, kteří
Vcelku byl celý roz- chod, místní hospodář- dnes pracují na minishovor polemikou s po- ství . . . "
terstvech, že zkvalitní
věstmi, že v ČeskosloA páni se hned vypo- nebo nahradí méně kvavensku hrozí nezaměstřádali s další šuškandou; litní kádry na závodech''
nanost. Redaktor ŠvejV zemi, kde • se ofi"V rámci reorganisáce
kovský to podal opatrně:
cielně
zdraví "P r á ci
snižování administrativy
"Někteří lidé se dompřece nemůžeme říci, že čest", zní poněkud paranívají, že právě u nás
budou
propouštěni
v doxně ujišťování, že jc
zaměstnanost • ¿'osáhla
této akci pouze muži. třeba říci to> že tito lidé
určité výše a bude těžko
Jistě tady bude uvolněn přece nejdou na závoji ještě zvyšovat,"
dy z trestu, že je to v
určitý počet žen. Po
Páni od pracáku to
souvislosti s celou orgapřípadě také i důchodhladce vyvrátili: spousnisací.
ci..."
ta práce pro úřednictvo
Zdá se nám, že se lide
"Tím tedy můžeme v Československu dočse najde "v podnicích
ministerstva paliv, ener- říci", vpadl chvatně do kali značného nevděku
getice, ve stavebnictví, v h o v o r u hlasatel, "že od vlády, která musí popodnicích
ministerstva vlastně je to skutečně sílat pohůnky k mikro-.,
hutí a dopravy". Tedy šeptanda, že by byly pře- fonu, "aby uvolňovaní
všude tam, kam se ni- devším uvolňovány ženy pracovníci pochopili a
zaměstnaných mužů a že měli skutečně dobrou
kdo nehrne.
Nejvetší
nedostatek by se měla zkracovat vě- vůli nastoupit tam, kde
pracovních sil je o ost- ková hranice starobního jich národní hospodářravském kraji, na Ústec- důchodu".
ství bude potřebovat".
ku a na Karlovarsku.
V zápětí začali u mikNemýlíme-li se, říkaNejvíc budou postiže- rofonu rozvažovat nad lo se něčemu velmi obni zaměstnanci v Praze, tím, že "to jsou úkoly dobnému ještě nedávno
"poněvadž v Praze jsou velmi složité". "Je samo- "Einsatz".
ústřední úřady, kterých zřejmé," konějšíl pracáRFE
60 let československé kinematografie

Oslavy

bez

veledíla

Architekt lan Křížen^cký přivezl do Prahy první kinematogra^ický
aparát v roce 1898. Spolu s písničkářem a humoristou Švábem-Malostranským natočil pak tři první České veselohry: Dostaveníčko, Výstavní párkař a Lepič plakátů. 3. ledna 1958 byl v Československu zahájen jubilejní
rok čs. filmu seriálem starších filmů, které vede "Řeka" Josefa Rovenského.
Po něm budou následovat na plátna československých kin: U snědeného krámu (Fric), Extase (Machatý), Panenství (Vávra), Bílá nemoc
(Haas). Advokát chudých (Slavínský), Marika nevěrnice (Vančura)
a Z e m zpieva (Plicka).
Z důvodů čistě kasovních budou vytaženy z
archivů zaprášené výrobky Voskovce a Wericha
- Pudr a benzin, Svět
patří nám, Peníze nebo
život a U nás v Kocourkově a Lamačova fraška
C. K. polní maršálek s
Vlastou Burianem.
Všechny tyto filmy
budou uváděny jak na
35 mm tak i na 16 mm
kopiích pro vesnické a
pojízdné biografy.

D o filmových týdeníků budou celý rok zařazovány zajímavé snímky,
vztahující se k historii
Čs." kinematografie. Filmové premiéry budou
uváděny krátkými komentáři
a
slavnostní
znělkou, jejímž autorem
je dirigent Národního
divadla v Praze Jiří Jirouš.
Ve výstavních síních
paláce U Hybernů bude
počátkem května otevřena výstava čs. filmové
tvorby. Úřední zpráva o
přípravách oslav říká,
že to bude jedna z "největších kulturních udá-

Jan

lostí", která prý "dává.
našim filmovým pracovníkům příležitost, aby
ukázali, že naše kinematografie patří mezi nejs t a r š í . . . a že čs. film
jak svou tvorbou, tak i
distribucí zaujímá čestné místo ve světovém
filmu".
Nejvýmluvnější na celém jubileu ie fakt,- že
nejmladší ze seríe pamětihodných filmů je data
protektorátního.
Zcela
chybí jakýkoli film s komunistickou tendencí. 3
nímž by bylo možno vyjít na světlo božL
B. G. Paříž

ADRESA EVROPSKÉHO ZÁSTUPCE
K u n c i ř, Zieblandsírasse 17, Mueneheii
13, WEST GERMANY
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Co říkají lidé z Československa při návštěvách západních zemí
Nejlepší maďarská a lcontin. kuchyně
CAFE - RESTAURANT
LITTLE
VIENNA
29 Carlisle Str., St. Kilda, Vic.
(proti bio Victory)
Tel. XJ 3861
Otevřeno denně (ve. neděle) 12 - 2.30, 5-8.30
EIe,k S z a p p a n o s

V Z E MI MA 0 RŮ
Zpráva z cesty kolem světa
V Kaweran byla loňského roku dokončena stavba největší papírny na jižní polokouli, která teď
také posílá papír do Austrálie. Navštívil jsem zde
přítele krajana, kterého jsem již několik let neviděl a který zde byl zaměstnán. Je zde všeobecně
spokojen, a i mně se líbila krajina pokrytá ohromnými lesy. Jsou to jehličnaté a umělé lesy, jaké
neuvidíte v Austrálii. Byly vysazeny vládou asi
před 20 lety a jsou dobře udržovány, takže můžete procházet kilometry dlouhými řadami krásně
vyrovnaných stromů stejné velikosti.
*

*

Na pobřeží Zálivu hojnosti je výletní středisko
Whakatane, odkud je vidět na White Island. Ostrov
je vzdálen jen asi 25 mil, ale nemohl jsem sehnat
člun, který by mne na ostrov zavezl. Je to prý
nebezpečné místo, kterému se lodi zdaleka- vyhýbají. Ostrov je vlastně sopka - nejaktivnější na
Novém Zélandu a snad na jižní poíbkouli, stále
zahalena v dýmu nebo páře. Před několika lety
.tam začala nějaká společnost' dobývat síru a jiné
horniny, ale po krátké době, při jednom výbuchu,
přišli všichni dělníci* o život a nikdo
je už nespatřil.
*
Napier v zálivu Hawkes Eay je největší město
v této části Nového Zélandu. V roce 1931 zde příroda ukázala lidem, co dokáže, když se rozzlobí.
Cel'é město bylo během tří minut úplně zničeno a
více než třista lidí zahynulo za největšího zemětřesení v dějinách Nového Zélandu. Trosky města
pak byly zničeny požárem.
Nyní je Napier nejmodernější město celého Nového Zélandu, neboť bylo za posledních dvacet let
znovu vybudováno. Při zemětřesení byla půda zvednuta asi o tři metry, čímž město získalo přes 10000
akrů nové půdy, neboť laguna a močál y přímém
sousedství města byly zbaveny vody a město mohlo
rozšířit svůj přístav. Město ie velmi oblíbené u
Novozélanďanů, kteří sem rádi jezdí na dovolenou.
V létě je tak přeplněné, že vje nemožno dostat pokoj v hotelu, pokud není reservován několik měsíců předem. Tak se stalo, že jsem Napieru mnoho neužil. Jeden krajan, kterého jsem trochu znal
z dřívějška, sě mne však přece jenom na tři dny
ujal.
• ;
Na Marině Parade byla nedávno postavena veliká bronzová socha nahé Maorky, která byla zhotovena v Evropě. Byl o ni veliký boj a moc nechybělo a nebyla by vůb?c opustila skladiště. Mnoho lidí - hlavně vdaných žen - tvrdilo, že je to
pro Nový Zéland příliš odvážná socha, která moc
ukazuje, a že manželé budou příliš často chodit
na procházku do parku, místo aby doma myli nádobí. Krásná Maorka představuje Panii, o níž stará legenda říká, že byla zlákána vábivými hlasy
vodních lidí a plavala jim vstříc daleko od břehu. Když se chtěla vrátit k svému milenci, byla
proměněna v úskalí, kteťé nyní leží za přístavní
hrází.
*

*

Na cestě do Wellingtonu jsem projížděl tunelem
Rimutaka, který prý je nejdelší na jižní polokouli.
Byl otevřen teprve nedávno, a na jeho vystavení
má velikou zásluhu celá řada našich krajanů, kteří si zde odpracovali pracovní závazek, který po.
depsali ministerstvu imigrace. Vydělali si zde veliké peníze.
*

*

•

Wellington jsem znal .už z dřívějška. Je to poměrně malé město o 140 tisících obyvatel, ale 'je
překrásně umístěno. Port Nicholson je jedním z
rejkrásnějších přístavů na světě. Je velice hluboký a nejmocnější loďstvo by se tu snadno schovalo. Pobřeží je velice členité a město .je rozloženo na dosti vysokých a prudkých stráních přímo
nad mořem. Malá rovinka pro hlavní třídu byla
získána navezením půdy do moře.
Nejkrásnější pohled na město má cestující na
lodi. Pamatuji se dobře, jak jsem poprvé) přijel
ze Sydney ,a jednoho krásného rána hleděl z lodní
paluby na ohromný amfiteatr obklopující přístav.
Byl to snad nejkrásnější pohled v mém životě, kterému se v Austrálii nic nevyrovná. Sluncem ozářené domky na sekcích vykopaných do svahu, které z ulice mají třeba jen jedno poschodí, ale na
straně k moři tři, čtyři i více.
L. B.

S T R A C H ZE S T R A C H U
Pokud se nemýlíme, fráze, již jsme položili do čela tohoto článku, není revanšisty, proto byl prý
původní. Razil ji president Roosevelt, když se Amerika začala probírat z nucen Sovětský svaz rázdůsledků hospodářské krise let třicátých. V obměněné formě jsme ňa ni ně zakročit.
narazili v jedné ze zpráv, která shrnovala obsah i-ozhovoru jednoho z čs.
O tom, co si lidé mysuprchlíků s návštěvnicí z Československa. Podepřena o jiné zprávy, vypra- lí o událostech v Polsku,
cované na základě rozhovorů s československými občany, kterým bylo svědčí jiný informátor:
možno na chvíli mluvit otevřeně, zdá se nám nejvíc výstižná, co se týče "Poláci mají větší svonálady a cítění lidí doma.
bodu - a větší bídu než
"Situace je nesporně příznivější, liberálnější", řekla návštěvnice z Čes- my. Při ťom je ta jejich
koslovenska. "Dochází však k zajímavému psychologickému úkazu, neboť svoboda stejně jen zdánobyvatelé ve své valné většině se pokoušejí sami sebe přesvědčit o tom, livá - režim ji s pomocí
že již není důvodu k strachu, a čím více si to dokazují, tím více žijí Rusů může zlikvidovat,
v atmosféře úzkosti. Strach se stal jakousi techr.ickou jednotkou každo- kdy se mu zachce, a nidenního života, i když nemá tak intensivní náplň jako před lety.
kdo zvenčí - myslím ze
Návštěvnice z Česko- su v dr. Adenauerovi, ní. Jsou také příliš za- Z á p a d u - ani nehne
slovenska se pak zmíni- který je jim zárukou, že strašení, příliš nedůvěři- prstem, aby tomu zabrá-.
la
o
korespondenci nedojde k odepsání ev- ví jeden vůči druhému, nil.
uprchlíků s příbuznými ropských satelitů za ce- příliš si uvědomují moc
U nás
a přáteli v Českosloven- nu neutralisacc Němec- státní policie a její odU nás to děláme jisku:
ka.
danost vládě. U ž předem
nak. To, co Poláci moD
r
u
h
á
skupina
"sledupokládají
každý
pokus
o
T o u h a po zátiší
je zprávy z Německa s s v r ž e n í komunistické hou veřejně říkat a psát,
"Únava se projevuje čím dál tím větším záj- nadvlády bez vnější po- si jenom šuškáme, nebo
i tím, že lidé píší rela- mem, napůl s obdivem, moci za ztracený a pro- dokonce jen myslíme.
tivně málo známým «. a napůl s hrůzou i urči- to se neodhodlají nic Máme méně svobody v
příbuzným do ciziny, ač- tým odporem". Komu- riskovat . . .
Naprosto novinách, v uměleckých
koli lze dnes psát volně nistická propaganda tu zarážející je nedostatek výstavních síních a v tas nepravou zpáteční ad- byla prec jen uspesna. osobní s t a t e č n o s t i . . .
nečních podnicích. Ale
resou. Dopisy dojdou i
Podle výpovědí slo- Odpor proti Rusům se - to je důležité - vede
bez zpáteční
adresy,
venského vysokoškoláka projevuje v Českoslo- se nám mnohem lépe.
prostě korespondence je
přeje si většina českoslo- vensku otevřeně pouze Nač tedy rebelovat a navolná, jako nikdy předvenských občanů "Spo- při sportovních příleži- bít si při tom hubu?
tím. . . Únava, strach z
Počkáme,
až přijde
jené
státy
evropské" tostech.
konfrontace, ve které
vhodnější
chvíle".
{výslovně v to zahrnul
Příklady netáhnou
by byli aktivními účastVšechno, co zde bylo
i "většinu Slováků").
níky, strach ze strachu.
Příklady Polska a Ma- citováno, jsou výroky
Slovák o Češích
T c u h a po zátiší, po poďarska
nevzbudily
v Čechoslováků, s nimiž
hodlí, po materielním
A bude snad zajímavé ČSR mnoho zájmu a se uprchlíci v cizině sezajištění' jsou velmi sil- žnát názor Slováka na sympatie.
šli. Z d á se nám zbytečnými faktory".
V určitých kruzích v né připomínat, že jsme
Cechy po deseti letechPoliticky vidí lidé v komunistického režimu: Československu
koluje se je snažili tlumočit (ve
Československu
situaci
"Češi jsou příliš roz- podivná verse o maďar- zkrácené f o r m ě j tak, jak
zcela správně: Amerika vážní, příliš chladně u- ském povstání: povstal- 'byly vysloveny. Autor
je pilíi^m svobodného važují o vyhlídkách ú- ci sc prý dali ovládat článku se s nimi neztosvěta, Anglie je velmoc spechu nějakého povstá- zarytými reakcionáři a tožňuje.
B. G., Paříž
druhého řádu, Francie
je dekadentní, ale paČemu se lidé v Československu smějí
trně podržuje svůj kulturní vliv na intelektuály, kteří ještě sní o poNa Václavském náměctí se těžce potácí na Silvestra namazaný občan
Utice "třetí síty".
a
huláká: "Dejte mi Sovětský svaz! Dejte mi Sovětský svaz!" Přiběhne
Názory na Němce
k němu policajt: "člověče, co to řvete? Máte štěstí, že je Silvestr, jinak
Z d á se. že se lidé v bych na fleku zavřel! A jak to vlastně s tím Sovětským svazem myslíte?"
Československu
nemo- "No," povídá opilec, "abych se měl oč opřít!"
hou shodnout v názoru
pan Novák jim to vy- soutěžily při předváděna Západní Německo.
ní nových vozidel dva
J e d n o u v noci se vy- , světlil:
Jedna skupina vidí spáamerický
"Pánové, nic ve zlém, automobily:
pravil pan Novák tajně
z domu do zahrádky, já jsem si jenom chtěl Ford a ruská Poběda.
Všechny závody a zkoušvykopal v tichosti pod prokádrovat souseda".
EContin. jídla - zákusky
*
*
ky vyhrál nakonec Ford.
káva
hruškou jámu, do které
"Umíš
stupňovat?",
V redakci ČeskosloV1ANHATTAN COFFEE uložil záhadně vypadajíptá se žáček svého ka- venské tiskové kanceláESPRESSO L O U N G E cí bedničku.
Pak jámu zase zasypal, maráda. "Samozřejmě", ře se dlouho rozmýšlea restaurace
mu
kamarád. li, jak to lidu oznámit,
zahladil
stopy svého Či- 'odpoví
Z Longhorne Str.
" N o jo, ale podle no- aby snad nevznikly něnu,
a
odebral
se
na
lože.
D A N D E N O N G , Víc
Ráno už u jeho dveří vých pravidel?" " N o v á jaké pochybnosti o -. suSrdečně zve
pravidla," povídá
ten perioritě sovětských výzvonila SNB.'
Ant. Bůžek
"Tak, pane Novák, co- první, "mají čtyři stup- robků. A tak ČTK vypak jste to včera v no- ně, ale' vztahují se jen dala tuto zprávu:
POJIŠTĚNÍ
ci zakopával na zahra- na přídavné jméno "dob"Automobilová soudomů, bytů, podniků, dě?"
rý". První stupeň je: těž, pořádaná u příležiWork. Compensation,
veleP a n Novák všecko za- dobrý. D r u h ý stupeň: tosti pařížských
aut, povinné ručeni,
pčel. Ale S N B šla na- lepší. Třetí stupeň: nej- trhů, skončila takto: soŽIVOTNÍ,
úrazové a nemoeenekc jisto. Rovnou k zakopa- lepší. Čtvrtý stupeň: so- větská Poběda se umístiodborně provede
la jako druhá, americký
né bedničce. Otevřeli ji větský."
R. C. KUGLER
Ford byl předposlední."
opatrně. Bednička prázd(Melb.) XL 2421
ná. Strašně se divili. Ale
N a veletrhu v Paříži
RFE

Dejte mi Sovětský svaz!

6. 1. 1958
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Přemysl Pitter; Oheň na zemi. Sklizeň svobodné tvorby, 1957.

Kázáni z tohoto světa
Pavel byl jedním z nejmocnějších hlasatelů víry v Krista Vzkříšeného. Tuto zvěst hlásá po všech končinách a na této víře buduje své
církve. Ale když se po čase rozhlíží kolem, shledává, že tato zvěst se
stala mnohým jen jakýmsi článkem víry, dogmatem, formulí, pro kterou se snad dovedou bít, ale která na jejich život nemá vlivu. "Kristus
byl vzkříšen, vstal z mrtvých, svou smrtí na kříži mne vykoupil, v něm
mám jistotu spasení." Tak asi papouškovali někteří členové Pavlových
sborů velké myšlenky, které nepochopili a neprožili, kterými jen mátli
druhé a tak podvraceli jejich víru. Jakou cenu má vyznání, které se
neprojevuje a neuplatňuje v životě? Takový retní vyznavač jen diskredituje to, co říká. Proti takovým se obrací Pavel a nazývá je rakovinou. "Říkají, že vzkříšení nastalo" - ale kde je to vidět? V čem se
obráží tato jejich víra? V čem se liší od těch, kteří nemají víru v život duchovní? Jak prokazují vědomí, že Kristus je u moci a řídí všechny
události i běh našeho osudu? Nejsou to v jejich ústech jen ošuntělé
fráze?
Přemysl Pitter: Oheň na zemi, str. 64 - 65.
"Proti Pittrově knize
mohou mít své výhrady
politikové i theologovéi
- prostý čtenář přijme
však knihu s vděčností
za její mravně čistý obsah a za skutečnou kulturu českého slova," napsal dr. J. Kratochvil v
recensi předcházející Pittrovy knížky (Domovu
i e x i l u , Čechoslovák,
Londýn - viz H D 1 V I I . ) . Přesně totéž platí o druhé části Pittrových kázání, která jsou
vysílána do Československa stanicemi Svobodné
Evropy a BBC. Oheň na
zemi tentokrát vydala ve
vzorné úpravě edice Sklizeň
svobodné
tvorby
(cena 10 šilinků).
Pittrova kázání především dokazují, že si každý věřící člověk tvoří

svůj vlastní obraz boží.
Nezapomínejme, ž e
byl Přemysl Pitter před
několika desetiletími pacifistou. Řídil se tehdy
přikázáními téhož Boha,
jemuž slouží dnes. Jen
boží obraz byl v zrcadle
jeho víry podstatně jiný.
Přemysl Pitter je dnes
přesvědčen, že "Ježíšova tichost nebyla pasivní, nýbrž vysoce aktivní
a odvážná. .Takové si
přeje mít i svoje následovníky. N e tichošlápky
a únikové theology, kteří svoji bázlivost odívají
rouchem pokorné zbožnosti".
Ve dnech, kdy "neodpírání zlu" bylo mu
důležitým příkazem, jistě už také věřil, že "na
rozvalinách světa starého vznikne - a již vzni-

BEZ CHARAKTERU TO NEJDE
Milý 'Kadlíku!
Když jsem prvně spatřil sochu Svobody, mel
jsem slzy v očích. Týčila se tam mohutná a majestátní nad newyorským přístavem se září kolem
hlavy a planoucí pochodní ve vztažené paži.
Ani na okamžik jsem nepochyboval, že se starý sen vyplnil a že již příští chvíli vystoupím na
půdu země svobody, práce a civilisace,
A opravdu. Začalo se mi dobře dařit. Na mírně
úroky jsem zakoupil' domek se zahradou, elektric-,
kou ledničku, elektrickou pračku, automobil a elektrický kartáček na zuby. Naučil jsem se anglicky
s amerikánským přízvukem, s každým jsem vycházel. Tak dobře se mi vedlo, že jsem dokonce
pojal myšlenku, zda bych snad do toho r á j e elektrikářů nemohl dostat dcerku, jíž mi bylo zanechati ve staré vlasti. Zaslal jsem do Washingtonu příslušnou petici, vyplnil stovky lejster, prodělal tucty výslechů a odevzdal otisky všech deseti prstů.
Od té doby mě opustilo štěstí. První známkou
blížící se kalamity byly záhadné události, jež se
začly vyskytovat v mé zahradě. Po setmění se tam
hemžily tajemné postavy, které se plížily křepkými přískoky od keře ku kři, jukaly nečekaně za
arkýři baráku a hleděly triedrem z koruny útlé
jabloně do okna místnůstky, v níž z člověka padají drobné všední starosti a která je stejně ceněna
v chatrči strýce Toma, jako v Buckinghamském
paláci.
Zpočátku jsem si myslil, že tam sousedovic kluci hrají "raubáky a čeťáky", "škatule, škatule hejhejte se", nebo "sedla půta". Po nějakém čase jsem
však bezpečně zjistil, že nejde o dítka školou
povinná, nýbrž osoby dospělé. Hlavou mi bleskla
příšerná myšlenka - NKVD!.

ká - svět nový, z tvůrčí
moci odpuštění a lásky.
Neboť láska to je, která křísí k novému životu, co lidská nevědomost
a zloba zahubila".
Ještě dnes je mu "dobyvačná tichost" znamenitým nástrojem boje a
Gandhi jedním z příkladů, jak bez boje odzbrojit dobyvatele.
J e to snad jediný
omyl, jemuž podléhá.
Popisuje takto průběh
maďarské revoluce:
" D o k u d maďarští povstalci neměli zbraní, šli
od úspěchu k úspěchu.
Vláda musila dělat stále vetší ústupky . . .• nastal tragický obrat: maďarská m l á d e ž ' a vojsko
vydaly prohlášení, že
zaženou ruské oddíly násilím, jestliže v krátké

lhůtě neopustí zem. Tedy zjevná výhružka násilného boje. T o vyprovokovalo protivníka k
tomu, aby dokázal svou
drtivou moc.
Jakmile
maďarský lid
spolehl
víc na zbraně než na
mravní sílu, opustil půdu, na níž měl převahu".
Maďarská rebelie nebyla totiž poražena proto, že se jí nedostávalo
mravních sil. Byla poražena v době, kdy, slovy
Pittrovými, šli maďarští
vzbouřenci " o d úspěchu
k úspěchu"'. Pittrovo pojetí maďarských událostí je v rozporu se zprávou vyšetřovací komise
Spojených národů, která
jasně říká, že o přípravách k ozbrojené intervenci sovětských jednotek v Míiďarsku bylo
rozhodnuto
od
první
chvíle revoluce (citujeme H D 14 - V I I . ) :
"Povstání nebylo předem připraveno. Popud
k revoluci' přišel asi 19.
října , . . Sovětské velení připravovalo vojenskou intervenci od 20.
října."
Jinak asi všichni budeme souhlasit s Pittrovým poselstvím víry a
naděje, tolik potřebného nam umdleným:
" P a d l César, padl Nero, padl Napoleon, padl

Vysvětlení však nebylo daleko. Jednoho vlahého večera - právě jsme se ženou uvažovali, máme-li či nemáme-li se svěřit ochraně místní policie - se rozlétly dveře a do místnosti vrazili Geor.
ge Raft s Humprey Eogartem. "Vydejte syna",
zařvali dvojhlasně. "Už je to tady", povídám si
mírně vystrašen a přinesl jsem jim v náručí desetiměsíčního Oldříška.
Humprey mrknul levým okem vychytrale na Georg e h o a zahulákal v nejlepší'tradici amerických gangsterských filmů: "Toho vožralýho' klacka, co ho
každou druhou noc odvážejí zeleným antonem, toho vydejte"!
Marně jsem dokazoval, že nás dobrý Bůh jiným synem neobdařil, marně jsem se oháněl autorisovaným překladem křestního listu, dokazuje, že
je mi teprve 30 jar, takže mi dost dobře nebylo
možno stvoří ti !> vožralýho klacka, kterého odvážejí každou druhou noc antonem".
Humpy a Georgie si nedali říci. Ujišťovali mě
výhružně, že nemá cenu zapírat, že se při třetím
stupni stejně přiznám, oni že vědí svoje.
Nakonec odešli, kdyžtě nenašli hledaného syna
ani za nástěnnými hodinami, ani t pod deklem místnůstky, v níž padají z člověka drobné všední starosti. Ve dveřích však ještě podotkli, že se znovu
sejdeme a potom že se uvidí.
A uvidělo se. Uvidělo se, že k pokojnému životu v zemi svobody, práce a civilisace nestačí ani
chalupa se zahradou, ani elektrická lednička, ba
ani elektrický kartáček na zuby, dokud člověk nemá prověřený charakter s razítkem.
Georgie s Humpym nebyli z • NKVD, nýbrž cvičení zvědové Departementu of Justice. Byli vysláni, aby mi . v souvislosti s mou žádostí - orazítkovali charakter, je-li jaký. Jsouce znalí svého řemesla, dotazovali se u sousedů, kteří toho zhusta
vědí o člověku více, než osoba v potazu.
Takový zkušený zvěd už ví na koho se obrátit

Malá vlasti má
Lumír Čivrný
Nikdy nenajdu tak prostá slova.
Vždycky se ti budu mlčky podivovat,
malá vlasti má.
Ty rodíš ženy, které jako slunce
svou vášní probouzely život v úhorech,
ty rodíš ženy plameny a růže,
jež tolik hoří a voní,
protože chápou pravdu ' bez ozdoby
a jejich ruce zůstanou vždy čisté,
i když se dotkly snětivých ran.
T y rodíš ženy plameny a růže.
Rodíš-li pro ně muže,
vlasti má?

Pohlednice z Trosek
Miroslav Červenka
Jdeš od vesnice mladou alejí
a najednou ti v očích utkvějí
dvě skály s věncem hradeb na temeni.
Ta jedna zkřivená a zubatá,
ta druhá štíhlá, k nebi vzepjatá,
Baba a Panna.
Sedláčky s fůrou sena potkáváš
tak už je tomu v Čecháclj.:
ta jedna přihrbená u země,
ale ta druhá do modra se pne,
Baba a Panna.

Mussolini, padl Hitler,
už padl i Stalin a jeho
stavba se počíná sesouvat. Nezachrání ji úsměvy a triky jeho nástup
ců, ani jejich bezcitná

sveřepost. AvŠak i to, co
je přežilé a zahnívající
v ostatních částech světa, neobstojí před Božím
spravedlivým zákonem".
jun

o spolehlivé informace. Po průzkumu zahradního
terénu padlo jejich oko na ruskou stařenu, která
tráví všední dny ve "cvokárně" a o weekendech"
dělá "cvokárnu" z naší ulice. Ta jim vyzradila
existenci mého zhýralého syna, jenž jezdí antónem
raději než horskou dráhou a ohaři se vydali po
stopě.
Brilantní dedukcí došli k závěru, že jsem na vzdory Mc Carranovu zákonu propašoval do Ameriky
mladistvého zvrhlíka ve dvojitém dne lodního kufru.
To všechno jsem zjistil po obdržení dotazníku
Departementu of Justice. Zmíněný dotazník chtěl
vědět, jak jsem se vlastně do Ameriky dostal, do
kterého "Portu of Entry", že jsem to vlastně připlul a jsem-li vůbec v Americe nebo nejsem.. V
případě nevyplnění, že se sice s dcerou sejdu, ale
v Československu, kam budu "štandopéde" deportová.n.
Přátelé a známí se mi začali vyhýba^ stala se
ze mne prašivá ovce, neboť jsem neměl orazítkovaný charakter, je-li jaký.. Nakonec mi nezbylo,
než následovat! příkladu Mojžíše z "Černošského
pánbíčka". Odstěhoval jsem se do nového okresu,
kde mají jiného šerifa a kde lidé nevědí o mé
hanbě.
Daří se mi zase dobře, ale klidu jsem nedošel.
Bojím se, že to na mne s tím charakterem praskne a cloumají mnou pochybnosti ohledně monumentu nad newyorským přístavem. Protože v Americe,
příteli, Ti ani záře kolem hlavy a planoucí pochodeň nenahradí orazítkovaný charakter.
God bless America
Tvůj •
Jarda.
(Pisatel kajícně doznává, že tu a tam mírně přibarvil dopis, který z Ameriky skutečně přišel. Základní fakta však změněna nebyla. Stalo se v Cle.
velandu v roce 1957.1
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osmdesáti

D O M O V A

Letech

Z Čech až na konec světa
"K Vašemu odvolání ze dne 8. února 1955 sdělujeme, že ani po novém projednání Vaší žádosti o vystěhování do Austrálie, jsme neshledali možným V á m vyhovět.
Prosíme abyste naše rozhodnutí považovala za konečné".
K takovému rozhodnutí dospělo československé ministerstvo zahraničí v případě staré paní
Vitoušové, která chtěla za syny do Austrálie. Bylo asi rádo, že může vůbec o něčem rozhodovat,
kdyiž už za něj ve věcech československé zahraniční politiky rozhodují v Kremlu.
Paní Vitoušová, které Bude v říjnu 80 let, t o rozhodnutí za konečné nepovažovala. Když si
podávala Žádost č. 3, řekl jí příslušný úředník: "Ale prosím vás, paní, vždyť už jsme vám to
dvakrát zamítli," "No právě proto" -povídá paní Vitoušová, "holt si tu žádost musím podat
ještě jednou".
1 k g vepřového 32 - 34 Kčs, \ k g másla 10 - 11
Kladné vyřízení jí přišlo v. září 1957.
Kčs, yz k g vyškvařeného sádla 18 Kčs, 1 k g káyy
Papírová cesta
40 - 42 Kčs. Z a 1 metrický cent uhlí zaplatíte
Ale tři žádosti ministerstvu zahraničí by byly na příděl 16 Kčs, ale na černém t r h u 25 Kčs a
paní Vitoušovou do Austrálie . nedostaly. Zatím na černý t r h musí každý, nechce-li zmrznout, proco se ona pokoušela v Praze, její dva synové tože příděl stačí tak nejvýše na léto.
pro ni páčili Železnou oponu z d r u h é strany. PsaPomeranče (14 Kčs), citrony (12 Kčs), banány
li do Canberry, psali do Ženevy Červenému kří- (18 Kčs) a ostatní věci, jichž jsou "výklady plné",
ži a v zoufalství nevynechali ani Antonína Z á - si může dovolit j e n o m určitá třída lidí, nebo tapotockého.
kové rodiny, v nichž všichni pracují.
" P a n president" s tím nechtěl mít nic společ" A l e věřte mi", řekla paní Vitoušová, "já
ného, ale australská vláda a Červený kříž dělaly, jsem si nemohla dát ani boty podrazit a ^ 1 mléco bylo v jejich silách.
ka mi musil vystačit na čtyři dny. Prodávala jsem,
Paní Vitoušová si sama není jista, co ji vlast- d o k u d bylo co prodávat a pak mě držely při žině dostalo k synům do Austrálie. J e však pravdě- votě už jenom balíky od synů".
podobné, že to byl zásah Canberry, Červeného
M a ď a r s k á sprcha a navrátilci
kříže a prostá komunistická matematika, podle
T a k é s politickým uvolněním p r ý to není tak
níž má člověk cenu jenom jako produktivní mahorké. J e d i n o u změnu v chování komunistů bylo
šina. V osmdesáti letech přestane být taková lidpozorovat po maďarském povstání. J e j i c h aroská mašina užitečná a stane se přítěží komunisticgance částečně -zmizela a bylo vidět, že je v hlakého státu.
vě straší myšlenka: "Co kdyby".
Stará paní Vitoušová tedy odevzdala domovPřirozeně, že jsme se nazapomněli zeptat na
ský list, zřekla se své miniaturní pense a bylo
osud
těch exulantů, kteří použili " d o b r o d i n í " amvyhráno.
nestie a vrátili se d o " n o v é h o " Československa.
Metrans to z a ř í d í /
Pražský " H l a s d o m o v a " měl kdysi p r a v d u , že
Slavná byla cesta na M a l o u stranu, k d e jí na se pro každého z nich našla práce. Ale j a k á práČerveném, kříži v N e r u d o v ě ulici odevzdali bez- ce? J e j i c h "kádrový p o s u d e k " nebyl vzhledem
platně pas, za nějž se na ministerstvu zahraničí k " t e m n é " . minulosti na Z á p a d ě nejlepší a jaký
platí 350 - 400 korun., ale za který by mnoho" byl "kádrový posudek", taková byla práce.
československých občanů dalo ochotně pravou ruNaši navrátilci sklidili doma za svou pošetilost
ku.
nedůvěru ze všech stran. Komunisté jim nevěří,
S pasem v kapse putovala na celní úřad, z cel- protože kdysi utekli, a ostatní spoluobčané zase
ního ú ř a d u do Čedoku a potom čekala, až to proto, že se vrátili. Vrátili se domů a dostali se
" M e t r a n s " zařídí.
do větší ciziny než v jaké byli p ř e d tím.
" M e t r a n s " (mezinárodní transport) je zajímaP r a c u j t e pro nás!
vá instituce. Když už se stane ten zázrak, že něStará paní Vitoušová nás přivítala v .nedokonkoho - jako paní Vitoušovou - pustí - z komu- čeném d o m k u svých synů v melbburnském přednistické klece, Metrans sc pohotově dostaví na mís- městí s vysoukanými rukávy: " T o víte, dva mužto a j e h o zřízenci sami zabalí za celního d o h l e d u ští, tak jim to musím dát trochu do p o ř á d k u " .
povolené svršky.
V Austrálii se jí líbí, . a r a d ě j i než na staré
V p ř í p a d ě paní Vitoušové to byly 2 bedny a strasti vzpomíná na krásnou cestu letadlem. Bylo
šicí stroj, za jejichž dopravu k .hranicím zapla- prý to lepší než v automobilu i když to ten Četila 350 korun. Další náklady transportu musejí dok nějak popletl a musela letět nejprve d o Cuhradit její synové, protože; bez tvrdých valut ani rychu a F r a n k f u r t u a z F r a n k f u r t u zase zpátky
kuře nehrabe a Metrans není výjimkou.
do Curychu, než ji stříbrný aeroplán donesl k
Z a 322 koruny měsíčně

synům a vnukovi v Austrálii.
A ti Australané jí od samého začátku ukázali jenom vlídnost, od přistání na letišti,' k d e se
jí ujala reportérka S u n u , pak neznámí lidé, kteří ji zahrnuli dary, když se z novin dozvěděli o
její odvážné cestě.
Ale stará paní Vitoušová - 80 let práce, utrpení a zápasu se životem v jedné osobě - nemůže
zapomenout na ty. lidi z V i n o h r a d , kteří se s ní
přišli rozloučit, když se dozvěděli o jejím štěstí.
"Vezměte nás s sebou p o d kabát, teď budete .koJzko
nečně moct volně mluvit", říkali. A ještě něco
^^vPjjjffiff^^
20 22 Kcs,
slyšela v těch dnech m n o h o k r á t : " P r a c u j t e pro
nás, paní Vitoušová"!
domácí kuchyně!
T o všechno nám vyprávěla stará paní VitoušCAFE
AUSTRIA
ová, která se v osmdesáti letech nebála cesty
5 Brunswick Str., F i t z r o y, Vic.
z V i n o h r a d až na d r u h ý konec světa do Austrá(za rohem Victoria Pde., 5 min. od katedrály
lie. A když nám to vyprávěla, připadalo nám,
sv, Patricka)
Telefon JA 3055.
Jídla podáváme denně od 8 ráno do 9 večer
jako by ústy lidí z V i n o h r a d a zkrze paní Vi(i v neděli).
Vždy v pátek ovocné knedlíky
toušovou celý ušlápnutý národ, říkal každému
Srdečně
zve
H1EBL
z nás: " P r a c u j t e p r o nás"!
-kw-

M n o h o k r á t nám bylo řečeno, že už se v Československu dávno všechno změnilo k lepšímu,
že už to není to Československo, z něhož jsme
utíkali, že obchody jsou plné, všeho je dost a
nikomu nic nf-rHybL
Scagáfc,
isme s ní
' s É É w H H f H H M s , , tak docela
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Bolí Vás hlava?
ZLOBÍ VÁS OČI?
Noste brýle od O P T A !

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

AUTOMOBILISTÉ

POZOR!

První česká plnící a mazací stanice
v Melbourne
Prohlídka vašeho vozidla zdarma
Veškeré opravy provádíme zcela spolehlivě

LENAR MOTOR SERVICE
55 . 59 Nepean Hiffhway, ELSTERNWICK, VIC.
Telefon LF 8541
VAŠE SPOKOJENOST - NAŠE REKLAMA!

KRÁTCE
— Dr. H. Ripka je. těžce
nemocen. V krátké době
se podrobil v Londýně
již druhé operaci.
— V Londýně zemřel býv.
kapitán let., novinář J.
Písek.
— Jiří Voskovec
bude'
hrát hlavní úlohu v americkém filmu "Ve floridských bažinách".
— Čs, obec legionářská v
exilu, odbočka ve. F r a n cii, spolu .s ostatními čs.
demokratickými
organisacemi ve Francii vzpom.
něly 40. výročí vzniku
samostatné čs. armády
na večírku v Paříži. P ř i
té příležitosti poslaly memorandum
presidentu
francouzské republiky a
dalším významným osobnostem francouzského veřejného života.
— Křesťanská ~ akademie
v Římě vydala "Výbor ze
spisů' J , V. Sládka".
— V Belgii vyšla publikace dr. V. Marku o začlenění Podkarpatské Rusi
do sovětské Ukrajiny,
— V Chicagu vyšla první
publikace Polsko - čs.
přátelství, "Mezi Ruskem
a Německem", a to polsky a česky,
— V Karamu v USA byla
premiéra Janáčkovy "Kátí Kabanovy". Řídil ji
Beno Frank.
— Ve Vídni zemřel menšinový pracovník Josef
Sys. .
— Rudolf FirkuŠný hrál
v bavorském rozhlasu v
pořadu "Mistři nástrojů".
— Na koncertu The Man| nes College of Music v
New Yorku vystupoval
čs. flétista Viktor Mráz.

Z

EXILU

— V Kříževcích v Jugoslávii zemřela v e věku
73 let bývalá primadona
Národního divadla v Praze M. Šughová.
— Ústředí čs. sokolstva
v zahraničí vydalo prohlášení proti snahám čs.
komunistického
režimu,
který chce rozvrátit sokolské jednoty ve svobodném světe.
— Dle zprávy vedoucího
čs. oddělení Mezinárodního lycea v St. Germain,
prof. F. Ondrovčíka, byli
zapsáni ve školním roce
1956/1957 dva čs. žáci ve
vyšším oddělení a sedm
v nižším oddělení. Mimo
to byly u s p o ř á d á n y
zvláštní kursy češtiny pro
žáky z krajanských rodin, kteří navštěvují pařížské střední školy. Vydání na čs. oddělení činila za minulý školní rok
315.000 Fr.
— V Melbourne zemřel
náhle raněn mrtvicí 58
letý čs. uprchlík, bývalý
příslušník Čs. armády na
západě, František Brablík.
— Čs. uprchlík M. Šumi-:
chrast, dříve z Melbourne,
odjíždí z USA do Jižní
Koreie, kde bude zkoumat možnosti k stavbě
továrny na dřevěné domky.
— 28. 12. slavili svatbu
sydneyští krajánští pracovníci Josef Nývlt a Li.
buše Štiplová.
— Pěvecký sbor Čs.. národního sdružení v Sydney zpíval čs. vánoční
koledy před 45.000 diváky v Hyde Parku v Sydney.
Č/ČvF/JK/HD/Zp
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PRO ELEGANCI A K V A L I T U

J. Č Á P - k r e j č í
116 Darlinghurst Rd., KINGS GROSS, NSW.
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str.
Wynýard 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 cena. Vyžádejte »1 ceník.

Veškeré licencované práce instalatérské
Voda
- plyn - kanalisace všechny druhy střech, žlabů a okapových rour
F R A N T I Š E K VRB AT A instalatér
22. Asquith Ave., ROSEBERY, NSW. tel. FF 1173
(volat ráno nebo večer)
Prvotřídní kontinentální dámská a pánská ofotiv
- 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.
* TELEVISORY
Radia
Radiogramy

*

Ledničky
—

Ostatní

*

*
Pračky

el. spotřebiče

HEALING'S PTY. LTD.
2G3
337
165
844
424

Swanston St., - Melbourne - City, FB
Barkly St., Footacray
MW
Nicholson St, Footscray
MW
Sydney Rd., Brunswick
FW
Toorak Rd., Teorak
BJ

ČESKÉ OCHOTNICKÉ
DIVADLO
V MELBOURNE
pořádá 5. výroční valnou
hromadu 11. ledna v 7
hod. večer v St. Michaelis
Hall, Nth. Melbourne.
Zve všechny členy a příznivce.
J- Treml
Cestovní

DOMOVA

2064
2835
1779
664Í
3460
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redakci:

Provádíme
veškeré
práce
optické
přesní, rychle a za lerne ceny
6. poschodí

POMOZTE CS. ŠKOLE!
— Čs. doplňovací škola ve Válce, která byla několikrát předmětem útoku pražského režimu, není od
1. listopadu m. r. firiancována Američany a stojí
před likvidací. Zatím jsme p r o ' n i opatřili částečnou úhradu sbírkou v Mnichově, která postačí až
do ledna,' ale co bude poťé, nevím. Nebylo by
možno udělat něco pro tuto skutečně exilovou
instituci u krajanů v Austrálii? Snad nějakou výzvou? Ovšem, jak znám naše lidi, nemám příliš naděje.
J. K. Mnichov
V Ý Z V A H D: Pomozte nám dokázat, že čeští
a slovenští exulanti a krajané pomohou, když je
skutečně třeba. Přispějte dle svých možností na
udržení této školy. Australští čtenáři mohou zaslat
příspěvky Hlasu domova, který je předá čs. škole
ve Válce hromadně, z ostatních zemí nejlépe na:
Sdružení přátel Čs. doplň, školy, Muenchen Z,
Gabelsbergerstr. 36, Germaiíy. . Jména dárci* uveřejníme v HD. Děkujeme všem předem.
HD
WASTE OF TIME (Pokrač.)
— Po přečtení posílám váš HD pravidelně bra'trovi
do Kenye a z jeho dopisů vím, že čte celý obsah
velmi důkladně. Právě proto jsem teď na rozpacích, zda mu mám poslat i to vaše vánoční číslo.
Představte si, že by si vzal brácha k srdci dopis
"Franka ze St. Kildy" a taky se chtěl zcela a co
nejrychleji přizpůsobit okolí, v němž žije již déle
než já v Austrálii!
Leda, že by mi Mr. Frank prozradil, jak bych
pak měl vysvětlit toho černocha naší společné ma~
mince.
J. H, Darlinghurst
— Pisatel dopisu "Waste of Time" pozná možná až
trochu později, jak je k smíchu skutečným rozumným Australanům ten z přistěhovalců, který se
snaží zapírat svůj původ a chce být papežštější
než papež.
M. S. Sydney (18 let v Austrálii)
Z CESTY DO JUGOSLÁVIE
— Zastavili jsme v malé vísce na cestě Záhřeb Opatia. Vůz jsme postavili stranou, sedli si před
hospůdku na dřevěnou lavičku a objednali víno.
Ředitel, pravděpodobně bývalý majitel, který nás
obsluhoval, se hned ptal: "Vy jste Češi?". Přikývli
jsme, avšak hned nato jsme byli v úzkých, neboť
jeho další otázka zněla: "A to tam v Československu máte taková' auta?" (Dozvěděli jsme se, že
Mercedesy používá v Jugoslávii pouze státní bezpečnost.) Byl překvapen, když jsme mu řekli, že
jsme uprchlíci a že jsme v Evropě pouze na dovolené, Ihned byl důvěrnější, rozpovídal se o poměrech v Jugoslávii a. ujišťoval nás, že kromě několika vládních úředníků není v celé vesnici ani
jediný komunista. Rozloučení s ním i jeho synem
bylo velmi srdečné... Číšník, který nás obsluhoval v restauraci blíže Bělehradu, chtěl rovněž
vědět, zda jsme z ČSR. Jakmile zjistil, že jsme z
jiného světa, hned se taky rozpovídal. Kojmmismus
nenáviděl a vzpomínal na dřívější časy. Tak tomu bylo téměř všude, V Bělehradě jsme bydleli v
hotelu Moskva, který je veden jako hoter 1. třídy
a má být jedním z nejlepších tamních hotelů. Bez
jakýchkoli obtíží jsme dostali celý. apartrpent. Platili jsme dolary, jejichž kurs je výhodný, takže
byl,a pro nás požadovaná cena přístupná.

49 Elizabeth St.,
(roh Flinďers Lane)
Melbourne - City
Telefon MB 4207

Optical Service návky také p««tou

Přijímáme objed-

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

56 - 58 Bourke St., Melbourne
— ODBORNÁ PEDIKÚRA —
Kuřích ok — otlačenin — tvrdé kůže —
a jiných potíží nohou
Vászbaví

JAN

HULAK

chiropodist
12 St. James Rd., ARMADALE, Vic.
UY 3878 (od 8 ráno do 8 večer)
Na telefonickou objednávku Vás navštívím v byte
Vysoce kvalitní švédské
POTRAVINY, TEXTILIE, VLNU, KUŘIVO ATP.
zašleme za Vás spolehlivě
kamkoliv do Evropy
SWEDISH P R E S E N I - P A R C E L S

SERVICE

33. William Str., Melbourne
T e l e f o n MB 3094
Vyžádejte- sl náš ceník
Průměrně placený místní člověk by zaplatil za
jednu noc pobytu tolik, kolik sám vydělá za 14
dnů. Celkovým vybavením hotelu jsme byli velmi
zklamáni. Vše bylo zchátralé, koberce odřené, klu.
bovky zastaralé a záclony na rozpadnutí. Celé to
prostředí působilo depresivním dojmem.
L. M. Sydney

M N O H O ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE V Á M PŘEJE
POZORNOST M N O Ž S T V Í ČTENÁŘŮ,
KTEŘÍ N Á M ZASLALI V Á N O Č N Í A NOVQROČNÍ BLAHOPŘÁNÍ, N Á S VELMI
POTĚŠILA. DĚKUJEME VŠEM SRDEČNĚ
A V Š E C H N A PŘÁNÍ UPŘÍMNĚ OPĚTUJEME.
HLAS D O M O V A

ELECTRO CENTRE
95 Oxford St., B O N D I

JUNCTION,

SYDNEY

kancelář

SOUTHERN AIRLINES TRAVEL SERVICES

Telefon FW 2369, po prodejní době FW 2923

«

* Vám obstará jízdenky a ubytování, ať cestujete vlakem, lodí nebe
letadlem komkoli v Austrálii.
* Plánujete-li cestu do zámoří neb zařizujete-li přistěhování, příbuzných, rádi Vám poradíme a obstaráme jízdenky.
* . Pište česky na
SOUTHERN AIRLINES TRAVEL SERVICES
138 Elizabeth Str., Meiboiirne - City .
Telefon MF 8823
Po úřed. hodinách volejte (česky) WF 9359

ADMIRAL

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

-8-

HLAS

D O M O V A

6. 1. 1958
PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Nejlepší sportovci roku 1957
(PODLE ANKETY UP)
1. Vladimír Klíc (SSSR) 551 b o d ů ; Kuc vytvořil v uplynulém roce nový světový rekord na 5.000
metr LI časem 13:35 min., a na 10.C00 m skončil třetí za Angličanem Knightem a Rusem Boletnikovem.
2. Bob Guíowski ( U S A ) (o 253 b o d ů . m é n ě ) , tyč kar Gutowski překonal dvakrát 15 let starý světový rekord Američana holandského původu W a r m e r d a n a a dosáhl 4>82 m.
3. J u a n M a n u e l Fringio ( A r g e n t i n a ) ; auíomobUo vý závodník, stal se již po páté mistrem světa.
V y h r á l ncjvčix-í automobilové závody roku j a k o o Velkou cenu Argentiny, Velkou cenu Francie, velkou ccsau Německa v N l i c m b u r g r íngu a několik dalších světových závodů. T ě c h t o úspěchů
dosáhl na stroji značky M-jscraíi,
4= Derek "Ibhotson (Anglie), zaběhl. 19.7. v L o n d ý n ě světový rekord na 1 míli v Čase 3:57,2 min.
5. Di Stefane ( ^ o s n é h k o ) ; fotbalista. H r á č španělského mistfa a dvojnásobného vítěze p o h á r u
evropských mistrů, Rcnln M a d r i d . V minulém f3ce zahrál ve své nejlepší f o r m ě .
6. Stanislav jungwisrth ( Č S R ) , světový rekord 1.500 m 3:38,1 min.
7. Anquentii (Francie), cyklista; vyhrál nejdelší silniční cyklistický závod T o u r d_c France.
3. Regin' Riviéře (FrřJici?.), cyklista; N a mistrovství světa v belgickém městě Rocouru získal titul mistra svcía ve stíhacích jízdách profesionálů, když y závěrečných závodech porazil p ř e d n í
světové cyklisty, Fr~.ncor.ze Bouveta a Italy Mes rinu a olympijského vítěz 2 Fanggina.
9. Ktěpanov ( S S S R ) ; v polovině července dosáhl vc skoku vysokém světového r e k o r d u výkonem
2,16 »» . a n?. studentských světových h r á c h . v P m ž i získal titul akademického mistra světa (skočil 2,12 m ) .
10. Patterccn ( U S A ) , ( b o x e r ) ; mistr světa v t č / k é váze - obhájil svůj titul.
L EDNÍ
HOKEJ
Č S K : V těchto dnech skončila první polovina hokejového mistrovství republiky, ve kterém bylo nastříleno 527 branek; průměrně tedy na jedno utkání
osm branek.
Zúčastněných 12 klubů je možno po 11 kolech
podle výkonnosti rozdělit do 3 skupin. K nejlepším
patří vedoucí tabulky a obhájce titulu mistra ČSK,
Rudá hvězda Brno, spolu,s Kladnem. RH Brno xís„kala 19 b; ztratila tedy pouze 3 body .(v Pardubicích hrála 3:3 a v Praze s Kladnem prohrála 2:4;
vyhrála všechna utkání na domácím kluzišti).
Do 2. skupiny je možno zařadit mužstva s dobrým
průměrem. Patří sern: Vítkovice, Spartak Praha Sokolovo, Plzeň, Chomutov a Pardubice. A konečně
ve 3. skupině i sou mužstva, která budou muset s
velkou pravděpodobnosti bojovat o záchranu v lize.
Jsou to v pořadí: 8. Bratislava, 9. Spartak Motorlet Praha, 10. Slavoj České Budějovice, a oba nováčkové 11. Jihlava a 12. Ostrava.
,
Nej lepším střelcem hokejové ligy je PantůČek
(RH Brno) s 18 brankami, druhý Bartoň (RH Brno)
16 branek, 3. Schwach ťPlzeň) 14 branek, 4. Seller (Chomutov) 12 brar«•..-:) a 5. Volf (Kladno) 11
branek. Nezlepší střelec minulé sezony, Vlastimil
Bubník (RH Brno) hrál letos 'pouze, několik utkár i a střelil ?> branek. (Nejdříve hrái representačne
kopanou a pak byl hned v prvních ligových zápasech zraněn.) -

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS

KOPANÁ
Do závěrečných bojů o titul mistra světa v kopané, ke kterým dojde od 8. . 30. června ve Švédsku, se kvalifikovalo až dosud 14 států: Anglie, Maďarsko, Československo, Skotsko, Rakousko, J u goslávie, Francie, SSSR, Západní Německo (obhájce - bez kvalifikačních zápasů), pořádající švédsko
(rovněž bez kvalifikačních utkání), Brazílie, Paraguay, \ Argentina, Mexiko; o dalších dvou se rozhodne v polovině ledna mezi Walesem a Izraelem
a mezi Itálií a Severním Irskem.
ČESKOSLOVENSKÉ

NÁRODNÍ

Omlazené hokejové mužstvo sehrálo v Anglii 5
zápasů s předními celky
anglo kanadských profesionálů. ČSR zvítězilo ve
3 utkáních: s Harringay
Racers 8:3, s Paisley Pirates 8:1 a s Nottingham
Panthers 6: 2. Prohrálo
s Wembley Lions 2:4 a s
Brighton Tigers (v nejlepším utkání) 5:7. Zá-.
jezdu se zúčastnili: brankáři Straka (Chomutov)
a Dvořáček (Pardubice),
- obránci Tikal (Spartak
Sokolovo), Sventek (Plzeň) , Bacílek" (Kladno),
Potsch (RH Brno), a
Gutt (Spartak Sokolovo),
- útočníci Šašek, Schwach
(oba Plzeň), Bárta (Jih-

Antonína Dlouhého (dříve NAMCO Sydney), Martu Plávkovú zo Žiliny, Josefa Šikanedra (dopis v
red.), Tomáše Žídka (zpr. z Venez.), Ivana Janačika z Turč. sv. Martinu, Dušana Bohanese (2
dop. v red.), Odolena šmejce z Litomyšle, Eduarda
ZelníČka (z okolí V. Bíteše), Vladimíra Vodičku
z Přeštic, Luďka Kupku (USA?) a Josefa Černého (dopis v red.).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdf>
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nártf
sdělte jejich adresu.
HD.
ZPRÁVY

OSOBNÍ

JIŘÍ
BERAN
s chotí. N O R M O U ,
roz. KNOTTOVOU,
novomanželé,
23 A Hood St., Yarraville,
Víc.
L i s t a

r n

a

M. V. Burnie: Sir S. W.
nebude v Melb. do konce
února. t. r. - A. K, Dubbo: Materiál by byl zajímavý, avšak 2 bedny
by zabraly příliš mnoho
místa. Děkujeme za nabídku. - J. R. Adelaide:
Díky za výstř. - V. S. S.
Melb.: Díky za zapůjč.
dopis z A. - M. J. Toronto: Díky za tiskop: o Kanadě.. Předáme zájemcům.
. M. Š. Columbus: Díky
za zprávy. Příjemnou cestu. - J. N. Canterbury:
Vtip s trojčátky udělal
sám otec "trojčátek".
V. B. Carnegie: Přehled
ostat, sportů jsme museli
vynechat pro nedostatek
místa. - J. Š. Baltimore:
Díky za adresy.
HD

MUŽSTVO

NA ZÁJEZDU V ANGLII
lava), - Pokorný (Pardubice) , Starší, Černický
(oba Bratislava), - Kepák (Jihlava), Froehlich
a Jiřík (oba Kladno).
K O P AN Á
Po 24. kole čs. fotbalové ligy vede Dukla
Praha s 33 body, ' p ř e d
Spartou a Slovan Bratis.
lávou (oba po 30 bodech),
pražská Slavie je pátá..
Na konci tabulky přezimují a jsou ohroženy sestupem Hradec Králové
(18 b.) a Kladno (14 b.).
Střelci branek: 1. Wiecek
(Ostrava) 18, druhý Pešek (Slavie) 15,- další:
Svoboda a Kraus (oba
Sparta) po 13 b.

* Obchod koloniální *
lahůdkářství * milkbar
MÍLLSWYN
DELÍCATESSEN
89 Millswyn St.,
. STH, YARRA, VIC.
Telefon BM 4779
(z Toorak Rd., nedaleko St. Kilda Rd.)
. Dodávky do domu
Manželé
Šuranovi
VÝROBA NÁBYTKU,
oken, dveří atd,
ANT.
SLABIK
10 Bourke Cresc.
GEELONG - CITY
Tel. X 4627

HLAS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
JA

6973

Malý

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/twčnou 1/6.
PRODÁM DÚM nový,
zděný v sev. předměstí
Melbourne.. 5 .pok., kuchyň, bungalow a přísl.
Deposit 1.500 £ , celkem
5.000. Nab. na zn. "Adresa v HD".
PRONAJMEME 1 dvoulůžk. a 1 jednolůž. pokoj
s malou jídelnou, kuchyní s ledničkou, garáží,
telefonem, v pěkné části
Kew, velmi dobře zaříž
Jednotlivě neb celý byt.
Informace (Melb.) LF 1580 - večer.
REDAKCI DOŠLO :
F. CÍVKA a J. SÝKORA"
Study of the development of the Czechoslovak Labor Movement following World war II and
of the situation of the
Czechoslovak
worker
in the first and second
Five year plan.
Vydala:
Czechoslovak
Free Trade Union Federation, P. O. Box 184,
Woodside 77, L. I., N.
York, USA. Stran 40.
Zasílá se zdarma nebo
za dobrovolný příspěvek.
1.50 dolarů.
JAROMÍR SMUTNÝ: tenorový převrat 1948, část
V./27. února - 7. června/.
Vydal Ústav dr. E. Beneše, 45 Hans Place, London, S. W. 1 jako 28. svazek "Dokladů a rozprav'".
Stran 62.
Výborná evropská kuchyně - Krásné pokoje
M E L R O S E CAFE
M e l r o s e Str.,
SANDRINGHAM - VIC.
Telefon XW 1665
Otevřeno 7 dní v týdnu
Zvou DRDA & BEBR

DOMOVA

vychází čtrnáctidenně
ftídí

Telefon

HLEDAJÍ:

redakční

kruh

Adresa: Hlas domova,
byt:

JA

6701

8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Víc.
Telefon JA 3380 (jen mimo prae. dobu)

MNOHO ÚSPĚCHŮ
Hodně štěstí v novém
v roce 1958
roce všem hostům srdečně přeje všem svým zákazpřeje
níkům fa.. " P R A G A "
řeznictví a uzenářství
PICCADILLY CAFE
maj. Jf. K o p e c k ý
22 Punt Rd., Prahran, Vic.
ST. KILDA MARKET
(St. Kilda Junction)
Tel. X J 3344

Předplatné; na rok s 37/-, na i roku
s 19/-, na 7 čísel s 10/-, dvojčíslo s 3/.

Odebírají všichni Vaši přátelé
"HLAS
D O M O V A " ?

