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V e světě vysoké politiky nastala doba horlivé korespondence, řečnění a vymýšlení nových
plánů na záchranu světového míru.
Korespondence se valí z Kremlu a odpovědi zpátky do Kremlu. Řeční se k světu, národu a
národům o tom, co se udělalo, neudělalo a co by se mělo udělat. Vymýšlí se " n o v é " plány,
na jejíchž severní straně už dávno vegetuje hustý porost lišejníků.
A l e pod vším tím zdánlivým zmatkem, babylónským pokřikem západních politiků a protikladnými výroky politiků sovětských probíhá promyšlený a plánovaný zápas komunismu se svobodným světem.
T o "úž je ovšem Čirá
První sovětský Sputník ném bilaterálním jedná- dopisů, co nejširsí konse už dávno roztavil ně- ní vzbuzuje automaticky ferenci "ňa vrcholku".. propaganda. N o v á konkde ve vesmíru, ale prů- obavy a nedůvěru mezi Poslední Bulganinův do- ference "velké čtyřky",
dokonce
celého
lomem, který způsobil, evropskými s p o j e n c i pis dokonce navrhuje nebo
pókračúje třemi proudy Spojených států. Obavy schůzku hla.v všech člen- davu presidentů a minispňedsedů
z
sovětská ofensiva stude- z toho, aby snad nedošlo ských států Severoatlan- terských
né války.
k nějakému narovnání tického a Varšavského obou stran Železné opopřes jejich hlavy.
paktu. Tahle část sovět- ny by nevyřešila vůbec
Diplomatický tlak
Druhý proud sovětské ské diplomacie má zase nic, jako nevyřešila nic
Diplomatický tlak Sodiplomatické
ofensivy přesvědčit svět o tom, konference v Ženevě.
větů je veden dvojím
směřuje téměř opačným že se Sovětský svaz chce Předpokladem úspěchu
směrem. Sputníci a násměrem a žádá, jak je dohodnout a že je ocho- takového "vysokého potskok v raketových střepatrno z Bulganinových ten jednat s každým.
(Pokračování na str. 2)
lách vzbudily v pohlavárech v Kremlu pocit
Novoroční projev tajemníka ÚV KSČ a presidenta Novotného
rovnocennosti
ne-li
nadřazenosti - ve vztahu
ke Spojeným státům.

N e b o ť i sebemodernější zbraně a sebevětsí
množství sputniků nepomáhají proti jedné chorobě, která se u Sovětského svazu jmenuje ideo*
vá zrezivělost. Východoevropský ''revisionismua"
podstatně nahlodal a nahlodává posice, na
nichž kdysi spočívala velká přitažlivost sovětského příkladu. Bez těchto posic je Sovětský
svaz jenom jednou z velmocí - sice pořád velmocí, kontrolující nejmodernějsí a nejničivěší
zbraně, ale bez mythu, který Moskvě dobyl
větších vítězství než mohla a může dosáhnout
Rudá armáda.
V á c l a v Karlík v Čs. přehledu

BEZ

POHNUTÍ

K Novému roku sliboval lohdýnský Čechosloyák,.
že přetlumočí svým čtenářům "vzkaz sokolských pracovníků ve vlasti", který prý "nebudeme číst' bez
pohnutí".. Doufám, že se nikdo neurazí, když řeknu,
že podle mého názoru není v dané situaci nad jakoukoli zprávou (jakkoli nakadeřenou) z domova
důvod k pohnutí. Nikdo neslouží své zemi hůře než
ten, který pro pohnutí, rozčílení a sentimentální
vzpomínky .začíná slepnout tváří v- tvář skutečnosti.
V prvním desetiletí sovětské vlády v československu
se přihodilo mnoho věcí, jež si normální exulant
neuvědomuje, nebo jen zřídka, uvědomuje. Lidé, kte-.
ří zůstali v Československu, tvoří národ, který se
rozhodl přežít rozhodující období světového zápasu,
s co nejmenšími ztrátami. Po všem, co se přihodilo
od^ roku 1939, je to podle mého názoru realistické
řešení. Uznávám, že někdo může si myslet něco ji-,
ného. Někdo může toužit po gestu maďarském, jiný
po cestě polské. Československá cesta; je-li. nějaká,,
by měla být odlišná proto, že československé poměry jsou odlišné od poměrů v jiných satelitních zemích.

Zahraniční dopisovatelé, pokud projedou československem na cestě do "zajímavějších" satelitních
zemí s oblibou tvrdí, že se v Československu odpor
proti vládě nijak neprojevuje. Proti tomu můžeme
uvést kompetentního' svědka Milovaná Džilase,. kte.
rý je přesvědčen, že eventuelní změny v ČeskosloChruščov se např. už
Bývaly časy, kdy jsme naslouchali vánočním poselstvím presidenta re- vensku povedou dále, než tomu bylo v Polsku. Džilas
několikrát "nenápadně"
publiky s napětím. A l e ty už jsou dávno pryč. P o řečnických exhibicích nepochybně ví, o čem. mluví, což nelze vždycky tvrdit
zmínil o užitečnosti biGottwalda a Zápotockého, jimž bylo možno naslouchat s cynickým ob- o západních odbornících na poli východo - a středolaterálních jednání mezi
evropské politiky.
^
veselením, čteme novoroční projev presidenta Novotného s nepatrným
SSSR a U S A . Stalinův
Bez pohnutí a bez zvláštních poselství z domova
zájmem. Nepochybujeme o tom, že i Antonín Novotný zná hutné výrazy,
nástupce tím říkal jméjichž s oblibou užíval ve svých proslovech Antonín Zápotocký. V e svém by nám po uplynulých deseti letech vyhnanství měnem SSSR Americe:
lo být jasno alespoň v tomhle: opojení vítězů a neprvním novoročním projevu jich nepoužil.
návist poražených, jak je pamatujeme z let 1948 " T y a. já můžeme všechCelý jeho projev byl ředně dotýká neblahý 1957 se směrnice měni- 1950, se změnily. Poražení se zařídili na dlouhé přeno. T y a já srovnáme
nemastný.
V vývoj v sousední Ně- ly víc než v jiných le- zimování, vítězové byli přinuceni vystřízlivět.
všechno. Mezi námi není neslaný
Nebylo k tomu třeba nějakého zvláštního tlaku
nic nemožného". Snažil první části se zabýval mecké spolkové republi- tech. "Výstavba sociazdola. Komunistický systém v Československu je abce,
kde
býl
znovu
obnomezinárodní
situací,
nelismu"
byla
od
začátku
se- tím, třebas ještě nesurdum, které je prokázáno každým všedním dnem.
ojřicielně^ jednak o ú- boli chlubil se cizím pe- ven militarismus a je improvisována, jak byl Komunismus v československu je u vesla především
uvolňována
cesta
k
renucen ve svém posled- proto, že sef nenabízí žádná jiná alternativa.
' plně nový vztah mezi řím - místy ještě k tomu
vanšismu".
ním novoročním projevu
U S A a SSSR, o vztah falešným.
Komunistická strana dogmaticky hlásá, se je straJenže ve staré dialek- ohlásit nebožtík Zápo- nou rolníků a dělníků. Její řečníci hlásají, že je
Německý strašáky
rovnocenných
ředitelů
Vůdkyní a učitelkou dělnické třídy. V Českoslovensvěta, jednak o poškozeNovotný přišel znovu tické tradici jsou dva tocký.
'
sku to dopadlo tak, že se komunistická strana volky
ní západní aliance. Pro- s německým strašákem: druhy Němců: Bavoráci
"Vcelku
úspěšnost" nevolky musila přizpůsobit dělnictvu. Kdyby tomu
a
Švábové,
kteří
jsou
tože každá pověst o mož- "Naše země se bezprostčeskoslovenského hospo- tak nebylo, nemusila by KSČ s tak velkou pílí a s
zlí, a Sasíci s Prusáky, daření najdeme pak nej- tak'pramizernými výsledky kárat své vlastní odkteří nám tradičně osvěd- lépe oceněnu v jiné pa- borové pracovníky, kteří pěstují "líbivou mzdovou
čovali vroucí přátelství. sáži z Novotného proje- a normovou politiku" a kteří jsou bezmocní proti
(nebo dokonce sami praktikují) rozkrádání národPročež:
vu:
ních podniků.
Z pramenů, jež pokládáme obyčejně za věrohod"Zdůrazňuji proto, že
"Ještě více upevníme
né, nás došla zpráva, že se chystá další velká 3ío.
Kdyby tomu tak nebylo, nemusila by komunistická
mimistická akce proti exilu. K 10. výročí komu- své přátelské svazky s se v našem životě uka- strana pořádat nákladné propagační a donucovací
nistického puče v Československu udělí prý^ pre- Německou
hospodaření v koldemokratic- zují zjevy, které v žád- kampaně po vesnicích, kde
sident Novotný rozsáhlou amnestii, jejíž některé kou republikou, prvním
ném případě nemůžeme chozních podnicích zvrhá ve frašku. Kdyby tomu
paragrafy se bulou vztahovat i na politické uprchtak nebylo, nemusila by komunistická strana vydržoněmeckým státem dělní- trpět. Přes vcelku dobré vat fiktivní "nekomunistické" strany bez členů. Kdyljfcy.
výsledky se na mnohých by tomu tak nebylo, nemusila by komunistická straZdá se to pravděpodobné. Zápotockého amnes- ků a rolníků".
tie byla pohřbena zcela tiše koncem roku 1956.
Jestliže byl rok-1957 m í s t e c h nehospodaří na vydávat milióny na opravy církevních butfov a
nemusila by držet pod zámkem církevní hodnostáře.
Poslankyně Heiena Leflerová přiznala ve Spojed o b r é . . . Některé nených národech, ře se na amnestii vrátilo jen "ně- pro Československo roBez^ pohnutí, k němuž není důvodu, docházíme
zdravé
úkazy
nás
.
nabákolik" set'» uprchlíků. Nedávno si pustila ústa na kem chudobného blahok závěru, že toto je československá skutečnost: vrat-,
zvýšili
špaeír její kolegyně, paní Trojanová, předsedkyně bytu, bylo to proto, že dají, abychom
ké mírové soužití nové třídy příživníků s obyvapražského Zahraničního ústavu. Líbilo se jí, že sta- soudruh Novotný
do- odpovědnost a kontrolu telstvem země, která po zlých zkušenostech přesně
rousedlíci v některých spolcích nemají rádi uprchnad svěřenými prostřed- cítí, co udělat nemá, ale ještě neví co dál.
líky, a orodovala za zvýšení činnosti komunistic- hlédl -na "důsledné a
jun
vcelku úspěšné uskuteč- ky, nad vykonáváním
kých agentů mezi krajany.
Je-tt nasé informace správná, ukáže se brzo. Za- ňování směrnic celostát- funkcí".
tím její Bprávnost potvrzují jen Indicie: velkory- ní konference a politiky
Opravdu
se
někdy
sost konsulárních úřadů při řešení případů jednotlipodivujeme, zdali koK
S
Č
"
.
vých zoufalců, kteří se z jakýchkoli příčin snaží
Published by
munistickým
řečníkům
vrátit, činnost Zahraničního ústavu a Čedoku mezi
"Vcelku úspěšnost"
vůbec záleží na tom, aby
Fr. Váňa, 8 Moorhouse St., Richmond E. 1, Vie.
krajany, okázale tajné indiskrece Československých
úředníků ministerstva vnitra. Furiantská amnesPokud jde o slovo jim aspoň žactvo škol
Printers: Bussau & Co.,
tie Antonína Novotného by pak dokonce zapadala
"¡důsledné", j e to vylo- pomocných uvěřilo.
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
'
ao rámoa ^ofenstvy sa mír", plánovaná komunisty
rm
pro tento rok.
HD žena nepravda. V roce
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President Eisenhower předložil kongresu ve stínu Sputníků

RAKETOVÝ ROZPOČET
Eisenhowerova vláda se dostala po odpalu sovětských satelitů pod ost- dent Eisenhower žádá,
vystřelují na papíře k
rou kritiku ze všech stran..
rakety,
Americké sebevědomí bylo podlomeno, národní hrdost zhrzena. V ta- nebesům jako
kové situaci nebývá obyčejně kritika příliš objektivní. Někdo to musí jejichž výrobu mají uspíšit. Ale i tak je poodskákat za každou cenu a vláda je nejlepším hromosvodem.
V případě se Sputníky vsak byla kritika americké vlády z největší chybné, jsou-li dostateččásti oprávněná. Po pravdě jí bylo vyčítáno, že neukázala v závodě do ně vysoké, aby umožnily
vesmíru mnoho obrazotvornosti, že neučinila nic proti neesmyslné riva», Spojeným státům držet
lite armády, letectva a námořnictva a že oklesťovala výdaje na obranu, krok s rychlým pokrovčetně raketového průzkumu, ještě v době, kdy už věděla, že Sověty zkou- kem v Sovětech. Všechny mají ještě před sešejí interkontinentální střely.
byl
naproti
tomu
značně
rického rozpočtu je zvý- bou obyčejně nesnadnou
Rozpočet na příští fiskální rok, který Eisen- zvýšen. Letectvo (850. šení částky na hospodář- cestu kongresem.
Je pravda, že jde Eihower právě předložil 000 mužů, 105 perutí) skou a vojenskou zahra"raketový"
kongresu, dokazuje ne- obdrží 18.736 mil. dola- niční pomoc. V tom smě- senhowerův
přímo alespoň to, že se rů, čili o 348 mil. více ru se dalo v minulosti rozpočet před kongres
více
kongresu ve výjimečné době. Ješetřilo, kde se šetřit ne- než ve starém rozpočtu. vyčítat
mělo. Opožděně se v Rozpočet na námořnictvo než Eisenhowerově vlá- ho schválení si za dané
situace žádá už pouhý
něm dohání, co. bylo za- (630.000 mužů, 864 pla- dě.
meškáno a napravuje, co videl, z toho 396 válečPresident Eiseijhower pud sebezáchovy. Otázných v aktivní službě) žádá na zahraniční po- kou je, jak obstojí pud
bylo pokaženo.
Eisenhowerův
rozpo- byl zvýšen o 273 mil. moc 3.868 mil. dolarů, národní sebezáchovy v
čet činí 73.900 mil. do- dolarů na 10.913 mil. tj. o 119 míl, dolarů zápase se stranickou mavíce, než kolik povoluje tematikou senátorů, ktelarů, což je asi o 1,000 dolarů.
ří právě vkročili do vomil. dolarů více než nyDalším
"osvíceným" rozpočet nynější.
-nnější rozpočet. • Většina aspektem nového ameČástky, o něž presi- lebního roku.
této částky má být věnována právě na dostižení sovětského náskoku
v ' raketovém průzkumu. (Pokračování se str. 1 ) telná ale velkorysá moccelou Afriku.
N a obranu je pamalachu" je sovětská ocho- nost, jíž jde jenom o
Hospodářský tlak
továno částkou 39.779
ta k rozumným ústup- mír a o nic jiného.
mil. dolarů (nyní 38,000
Hospodářské
pronikáChrušČovovy
dopisy,
kům. Ten předpoklad
mil. dolarů).
ní
Sovětů
bere
Spojepodepsané Bulganinem,
zatím neexistuje.
Armáda, jejíž stav má
ným státům čím dál tím
navrhovaly
smlouvu
o
Propagační tlak
být snížen na 870.000
přátelství a mírové spo- více vetru z plachet a
Také intensita komu- lupráci
mužů (v r. 1955 1,109.
se
Spojenými má značný úspěch právě
000 mužů), dostane část- nistické propagandy ze- státy, smlouvu o neúto- v neutrální části světa.
ku 8.880 mil. dolarů, t. sílila po úspěšném odpa- čení mezi SeveroatlanAmerická
zahraniční
j. o 163 mil. méně než lu sovětských umělých tickým a Varšavským pomoc je určena z velké
nyní. Rozpočet pro le- družic. SSSR začal vys- paktem a "denukleari- části spojencům a- je do
tectvo
a
námořnictvo tupovat jako nepřemoži- sovanou" zónu ve střed- značné míry omezena na
ní Evropě. T o všechno pomoc -vojenskou. Jejsou návrhy takřka sla- nom její . necelá pětina
bomyslné,
které
však jde do neutrálních stápřesto, nebo snad právě tů. Sověty naproti tomu
proto, splňují svůj účel uzavřely v posledních
C H E R C H E Z
LA
FEMME
v hlavách primitivních dvou letech v ' Afganismas.
tánu, Kambodže, EgypŘíká se často, a to podle pravdy, že je lehko
kritisovat, ale těžko dělat věci lépe. M y sami
Západní státníci ostat- tě, Jémenu, Sýrii, Jugonemůžeme dělat nic, i když víme, čeho je víc
ně neodpověděli o mno- slávii, Indonésii, Nepálu
než soli třeba. Zaráží nás chaos, který čiší ze
ho duchaplněji. Macmil- a há Cejloně,. dohody
výši
1.500,000.000
všech zpráv a z.e všech skutečností. Od polan přišel $ "posledním ve
čátku již. Zatím, co východ je řízen autoriupraveným
vydáním" dolarů. Američané, se
tativně a bez odmluvy z jednoho centra, utástařičkého
Kelloggova svým nepoměrně větším
pí se Západ v neplodných konferencích a nápaktu a navrhl smlouvu hospodářským potenciázorových rozdílech. Západ vždycky trochu poo neútočení mezi Anglií lem, investovali v neuthlížel spatra na kapacitu Evropy a díval se
a SSSR. President Ei- rálním světě v téže době
shovívavě na svoje vojáky po roce 1945, vy- senhower odmítl sovět- jenom 900,000.000 dohledávající evropské, hlavně německé ženy. N e
ské návrhy a žádal, aby larů. Rusové přitom žá% úroků,
tak Sověty, kteří pátrali víc po německých vědbyl vesmír "reservován" dají jenom
cích. Ovoce tohoto rozdílu dozrává: dvanáctivýhradně mírovým úče- zatím čo Američané požadují 3 % při splátleté nemanželské děti, často černě pleti a na
lům.
kách
v dolarech a 4 %,
druhé straně nepříjemně pípající sputnik.
Skutečného propagačjde-li o místní měnu.
Zpravodaj Sdružení čsl. exulantů v Chicagu, ního úspěchu dobyl komunismus na afro-asíjAmerická nechuť k
prosinec 1957, č. 10-11.
ské konferenci v Káhiře,
komunistickým
kde. byl po značných pomoci
pranicích vytvořen " V ý - "neutrálům" je celkem
PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
bor solidarity afro-asij- pochopitelná. Hospodářv krásném prostředí Dandenong Rangcs,
ského lidu". Sekretariát ská pomoc skutečným
30 mil od Melbourne, ztrávite v
" V ý b o r u " v Káhiře, vedený Egypťanem,
ale neutrálům, jakkoliv naYOSEMITE TOURIST HOUSE
zahrnující ruské' i čínské ivní a často škodlivá je
Barbers Rd„ KAJLORAMA, VIC.
komunisty, ' bude jistě jejich politika, by měla
Dobré ubytování, česká i austr. kuchyně.
ideálním centrem bolše- být ve světle úspěchů
vické propagandy pro Sovětského hospodářskéOd 1. února - k delšímu pobytu ,heb jen na
víkendy
ho pronikání mimo kažIn/formujte se na tel. Kaloroma 98 nebo v HD.
dou' pochybnost.
-kw-

Diplomaticky, propagačně a hospodářsky

Naše rovy

TELEVISORY, RÁDIA, LEDNICKY, PRACKT
JIL1[aM elektrotechnické přístroje a potřeby
za hotové neb na splátky dodá i opraví
J. P H I L I P

Rádio - Electrical,

119 Gat den vale Rd., G A R D E N V A L E , Vic.
(1. stanice za st. Elsternwick) Telefon X M 2542
Dříve závod v Praze' X I I .

Vysoce kvalitiií švédské
POTRAVINY, TEXTILIE, VLNU, KUŘIVO, ATP.
zašleme za Vás spolehlivě
kamkoliv do Evropy

SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE
33. William Str., Melbourne
Telefon
,

MB 3094

v

-

-

Vyžádejte si náš ceník

Chcete mít dobře užitý oblek nebo kostým?

1

Navštivte nás!
Máme na skladě:
* různé druhy látek,
* semišové blůzy' všech barev - importované
z Kanady,
* specielní mokasíny ve všech barvách a číslech

M.

H U R T A

120 Martin Str., G A R D E N V A L E , S. 4, Vic.
ze St. Klidy 4 min. autobusem na Brighton Beach
telefon X M 1697
Zasíláme do ceié Austrálie

ZE DNE NA DEM
6.1. Sovětský svaz demo- — Ve svém výročním probilisuje 300.000 vojáků. jevu k oběma komorám
— Indická vláda se roz- amerického k o n g r e s u
hodla propustit na svobo- předložil 'president Eisendu bývalého kašmírské- hower nový plán na orho ministerského před- ganisaci národní obrany.

sedu Šejka Abdullu.
12.1. President Eisenhower zamítl Bulganinův
— Britský ministr finannávrh, ale žádá, aby se
cí Thorneycroft a další
znovu jednalo o odzbrodva ministři resagnovali. jení; Navrhuje také, aby
— Severní Celebes se od- USÁ a SSSR uzavřely
trhl od celebeské provin- dohodu, že atmosféra ne-,
cie a prohlásil se za sa- bude znéužita k válečným účelům.
mostatnou provincii.
— Podle zprávy United
Press byl v komunistické
Číně potlačen pokus o
revoluci, jejíž cílem bylo vytvoření samostatného státu z největší čínské
provincie Sinkíang.

13.1. Americký komunistický časopis Dáily Wor-'
ker přestal vycházet pro
nedostatek)
finančních
prostředků .a .pro ideologické rozpory; Daily Worker vycházel 34 .let.

7.1. Indonéský president 14.1. Podle zprávy AABSukarno přibyl do Indie. se konala v padangu kon— Britský
ministerský ference, na které-.se jedpředseda Macmillan od- nalo o odtržení Sumatryletěl . na zájezd do zemí od Indonésie.
britského společenství ná- 16.1. V ' Turecku bylo
rodů.
zatčeno 9 důstojníků, kte— Bumunský president ří prý připravovali proti.'
dr. Petru Groza zemřel, Vládní - puč.
8.1. President Eisenhower předložil americkému kongresu rozpočet,
ve kterém žádá o schválení dalších 1.260 mil.
dolarů, na rozvoj raket a
na obranu proti raketo-^
vým zbraním.
- .
9.1. Maršál Bulganin rozeslal hlavám 19 států
dopisy, ve kterých navrhuje konferenci mócríostí
do dvou až tří měsíců.

17.1. V Malajsku začalaofensiva asi 10.000 britských, australských a ma-:
lajských ' vojáků
protizbytkům komunistických
teroristu.- .
— 'Indonéský 'president;
Sukariio se v Bělehradě"
setkal.s Titem.
— Bývalý sekretář ".kar-..
'dinálaMindszentyhhoTuresanyí býl' odsouzen „ ne;
doživotní žalář.
.' , ;
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

Jak Be má očisťovat administrativa?

Pryč s nepostradatelnými!

— V Praze zemřel dr. Lev ační oblasti". Na výměře přibývají případy alkoSychravá, bývalý spolu- 143 ha mezi Slapskou holismu mezi mládeží.
V dějinách Sovětského svazu byla doba, kdy sovětská vláda ' lákala:
pracovník T. G. Masary- přehradou a obcemi Ko- — Přistávací plocha na
ka za první světové vál- bylníky a Hrazany bude ruzyňském letišti bude specialisty z celého světa, aby pomohli při výstavbě sovětského hospoky, bývalý redaktor Ná- postaveno: 44 společných prodloužena
na délku dářství. Nevyhnutelně však přišel také čas, kdy se jich režim zbavil nerodního osvobození, bý- ubytoven pro závodní 3.300 m s možností pro- vybíravými prostředky. Obdoba druhého případu asi právě začne v Česvalý čelný funkcionář Čs. rekreaci, 1,600 chat, 7 dloužení o dalších 1.000 koslovensku. Rudé právo věnovalo dlouhé články otázce: "Jak se má
obce legionářské a býva- hotelů, 4 restaurace a 5 m. Uvažuje se o stavbě
"pohostinství se samo- další dráhy. V provozní očišťovat administrativa?"
lý exulant.
Hlavními terči útoků v Rudém právu se stali jednotliví nekomunisté,
— 2. ledna odletěl před. obsluhou". U Živohoště hodině bude možno proseda .vlády Viliam Širo- a Čími budou 3 stanové vést 25 - 30 startů a při- kteří ještě zůstávali v ústředních úřadech na zodpovědných místech.
ký na turné po asijských tábory. V povodí pře- stání. Celková kapacita Redaktor Josef Petráň s měsíčním platem 3.800
Politický vezen
"leteckého
zemích. S ním letí: mi- hrady bude zbudováno 6 ruzyňského
Jiný redaktor Rudév
komentáři
"
O
těch
neKčs
měsíčně.
Letos
je
vodáckých
táborů
a
4
přístavu"
má
dosahovat
nistr zahraničí Václav
ho p r á v a ,
Bohuslav
asi 150 startů a přistání postradatelných", si vy- mu 71 let.
David, pověřenéc Škol- loděnice.
Švec, si vzal na paškál
ství Ernest Sýkora a ná- — N . p. Sukno Humpo- denně.
bral jako dva odstrašuAni se nedivíme,, že
městek ministra zahra- lec oznámil, že zlepšuje — Členové pražského di- jící příklady "nepostraing. Hlaváčka a dr.
se Rudé právo diví.
ničního obchodu Jaroslav kvalitu látek. Y látkách vadla D.34 byli na záBrabce, oba z Ústřední
Kohout. První zastávka z česané příze bude le- jezdu v Maďarsku. E. F. datelných" právníka dr.
Úspěšný
podnikatel
správy bytové a občanKarla
Neumanna
z
ministos
70
procent
vlny.
DoBurian, Zuzana Kočová
na cestě byla v Indii.
ské výstavby.
— Po dlouhé nemoci ze- sud byl poměr vlny a a režisér Lohniský tam terstva školství a ing.
Ing. Radim Matolín
prý "besedovali s význač- Radima Matolína, který
mřel člen ÚV KSS a pos- bavlny 40:60.
Ing. Hlaváček tam seto odnesl hůř. Má za
lanec NS Marek Čulen. — V Pardubicích zemřel nými maďarskými divaděl
jako vedoucí oddědosud
zastával
funkci
sebou
totiž
národně-sodelníky".
Zemřelý byl jedním ze známý jevištní výtvarník
zakládajících členů KSS ing. arch. Jiří Vopršal. — Novým čs. velvyslan- vedoucího sekce "orga- cialistickou minulost. V lení, ačkoli:
a po válce zastával čet- Za 25 let své činnosti cem v Bulharsku byl jme- nisace výstavby" v Potra- lednu 19.47 napsal do vlastnil svého času kanné funkce jak v KSS tak. vytvořil 460 scén- pro nován někdejší zástupce vinoprojektu.
Svobodného slova člá- celář, v níž pracovalo
v KSČ.
vnitra
Gríša
Národní divadlo v Pra- ministra
7.
nek
o praktikách - zná- 300 lidí,
'—Po třech týdnech po- ze. Od roku 1951 působil Spurný.
Mladistvý budovatel
byl odsouzen (za komubytu v Rudé Číně se vrá. u Východočeského divad- — V Slovanském domě v
rodňování,
jež
nazval
Proti dr. Neumannovi
Praze konalo katolické
nistů) na dva roky.
tila čs. vojenská delegace la.
"politickou zvůlí".
"mírovou má Rudé právo námitky
do ČSR. Rozloučil se s — V Západním Berlíně duchovenstvo
Dr. Brabec byl na zmíKromě toho jako sponí v Pekingu ministr ná- byla otevřena výstava konferenci", jíž se účast- celkem sympatické. Doněném
úřadě hlavním
rodní obrany Rudé Číny díla Jiřího Traky, při nili biskupové a ordináři tyčný pán patří opravdu lumajitel stavitelské firmaršál Pen - Tehuaj. Čs. n í ž
byly
předváděny 13 diocésí. Hlavní pro- k tomu druhu právníků, my dlužil republice (té účetním, přestože, jak
si stěžuje Rudé právo,
delegaci
vedl
ministr Trnkovy filmy "Špalí- jev měl Josef Plojhar.
posvětí předúnorové) přes dva
národní obrany generál- ček", "Princ Bajaja" a — Ve vězení v Leopoldo- kterým kolek
"jeho otec byl za první
plukovník Lomský.
vě zemřel bývalý soc. všechno. Z a to, že práv- miliony korun a za po- republiky f i n a n č n í m
"Staré pověsti české".
jištění zaměstnanců dva— V Praze byla podepsá— V Praze u Rozvařilů dem. senátor Vojtěch ničil za France Josefa,
magnátem a senátorem
na nová čs. - sovětská
na Poříčí byla otevřena Dundr, odsouzený v roce nemůže. Ž e horlivě slou- krát sto tisíc. Rudé prá- za národně - demokrazdravotnická úmluva. Za
1950
na
doživotí
v
proceprvní pražská restaurace
žil za první republiky, vo uveřejňuje i výtah z
ČSR podepsal Josef Plojtickou stranu".
su s dr. Miladou Horáse samoobsluhou.
mělo by se rozumět sa- jeho osobního konta: v
har, za SSSR ministryně
kovou.
Potud dobře. Je celzdravotnictví Kovrigino- — Janáčkovo divadlo v — Od 1. ledna 1958 vy- mo sebou. Divnější je, roce 1946 na něm měl
Brně
uvedlo
operu
sklakem
jasné, o jaký typ
vá. Úmluva se vztahuje
645.000 Kčs, v roce 1947
Horkého chází v Praze "Přehled že za protektorátu kolidí
tu
jde. Člověk chána výměnu lékařských datele Karla
"Jan Hus". Byla to "no- světového tisku". Jde o nal "úspěšné a namáha- 817.000 Kčs a za prvé
informací.
pe,
že
se
občas i obojžidenní
publikaci
v
rozsadva
měsíce
roku
1948
— Národní umělec Max vá verse opery", jíž prý hu 60-90 stran. Předplat- vé práce", za něž dostal
velník utopí a že chamebyla
"zpevněna
ideová
přiznal
v
y
d
ě
l
e
j
150.000
od
H
á
c
h
o
v
y
vlády
Švabinský chystá pro lené: 100 Kčs měsíčně.
leónovi občas dojde bartošek návrhy známek k stavba" Titulní roli zpí- Vydavatel: ČTK.
zvláštní peněžitou od- Kčs.
vivo. V nejhorším přívýročí: Julia Fučíka, Kar- val Vladimír Bauer.
měnu.
S těmito zkušenostmi padě budou z téhle mila Čapka a Svatopluka — V Československu je — Podle údajů Lidové
dnes 17 "záchytných sta. demokracie studovalo ve
Za komunistů sloužil a názory'se pak úspěšně nisterských
Čecha.
odbojářu
— V Praze na Vinohra. nic" pro alkoholiky. Praž- školním roce 1956 - 1957 jako přednosta legisla- přeškolil na vedoucího příkladní trpitelé za svoská
"záchytka"
ošetřila
na
bohosloveckých
fakuldech došlo ke srážce náktivně - právního oddě- výstavby potravinářské- bodu. '
1
ladní Škodovky s tram- od roku 1951 přes 20.000 tách všeho •všudy 325
J. K./FEF lení ministerstva školství ho průmyslu.
vají č. 3 v Rumunské opilců. Podle statistik osob.
V jiné kategorii je
ulici, škodovka se převšak jiný postižený "nevrátila a tramvaj vykopostradatelný", ing. Skelejila. Při srážce bylo
řil. N a něho se zlobí
zraněno 7. osob těžce a
— V Lesově na Karlovarsku byl zatčen "nebez- licistu.
Rudé právo, že zastával
13 lehce.— čs. státní dráhy pře- pečný zločinec" Vincenc Horvath. Ž i l prý tam — V Prostějově byl odsouzen na 3 roky vězení zodpovědnou funkci, ačpravily v roce 1-957 602 pod falešným jménem Julius Sarkosi* Karlovar- M U D r . L. Wiedermann. O d roku 1951 vybíral koli byl vyloučen z komiliony cestujících a 160 ská Stráž míru k tomu píše: " V době řádění
prý neoprávněně honoráře při exhumaci mrtvol munistické strany. Citumilionů tun zboží a surovin. Úřední zpráva do- kontrarevoluce v Maďarsku byl propuštěn fašisty a při otvírání hrobů, Čímž se obohatil částkou jeme Rudé právo:
dává významně: "Ovšem z vezení a jako vůdce početné bandy spáchal v 92.000 Kčs.
" A l e to by nebylo nic.
v kvalitě dopravy, pře- Maďarsku i u nás řadu různých zločinů".
— Vedoucí stavebního družstva v Bratislavě Pa- Teprve jeho chování v
devším v dodržování jízd- —-Doslov k železničnímu neštěstí u obce Vrbávol Krátký byl pro podvody a krádeže závodní- době maďarských udáního řádu, zkracování
oběhu vozů a čistotě via. tek na Prostějovsku: 19-letý výhybkář J. Nete- ho materiálu odsouzen k 5 letům žaláře. Spolu lostí pohnulo odpovědků zůstali naši železni- sal byl odsouzen na 4 a půl roku žaláře, hrad- s ním bylí souzení bývalí vedoucí Jozef Čundr- né pracovníky k úvačáři ještě hodně dlužni." lař J. Grepl na jeden rok pro nedbalost ve služ- lík a Ján Mocik a dalších 26 obžalovaných.
hám".
— Vdova po Karlu Čap- bě. Při nestestí zahynulo 15 osob, 18 bylo zra- — N a rekrutské zábavě v Hornej Súči u TrenNeméně, zajímavá je
kovi, herečka a spisova- něno těžce a 12 lehce.
čína zabili rekruti ze ZavrŠské Kopanice 23-le- informace z dalšího odtelka Olga Scheinpflugová, se dožila 55 let. Brzy — V Plzni byl odsouzen Adolf Hofman, obvi- tého Jaroslava Vraňáka. Aby zahladili stopy, ne- stavce:
vyjde její nejnovejŠÍ ro- něný ze špionáže ve prospěch Západního Němec- chali jeho mrtvolu přejet autobusem. Rozsudky:
" A tak pod praporem
mán "Poslední kapitola" ka, k 10 letům (žaláře.
Jozef Poláček 20 let," Milan Holčák a Viktor Hol- "nepostradatelných" od(kéž by!).
— V Hradci Králové byl odsouzen k 2 a půl le- čák po 18 letech, Adam Maršálka 16 let, Karol borníků s dekrety v kap— V Praze - Nuslích byla otevřena první dro- tům žaláře Rudolf Zemánek, občan židovské ná- Hlavenka 10 let. Další účastníci rvačky, ale ni- sách vpochodovalo na
gistická velkoprodejna se rodnosti, protože prý rozděloval peníze od židov- koli vraždy, byli: Míchal Krovina (6 měsíců), Ústřední správu 22 prasamoobsluhou. Bude pro- ského Jointu souvěrcům (jmenování: bývalá vel- Pavol Gáži (4 měsíce).
covníků, vyloučených zě
dávat zásilku sovětské koobchodnice Mahlerová, manželka továrníka Lestrany".
-rV
obchodním
dome
Bílá
labuť
v
Praze
byla
kosmetiky (parfémy "Po.
hádka", " B í l á no c", dererová, manželka hořického továrníka Fleísche- zadržena kapesní zlodějka Hedvika Pospíšilová Je aspoň jasno. V rám"Krymská fialka") a "no- rová). Fondy prý předal Zemánkovi vyhoštěný z Lipníku nad Bečvou. Byla již 37krát trestaná. ci "reorganisace" minisvé krycí laky na nehty židovský diplomat Oren (vězněný se Slánským). — Pro neplnění dodávek a pokusy o rozbití terstev a ústředních úřa'.'Krystal" v požadova- — K 10 letům žaláře byl odsouzen bývalý mzdoJednotného zemědělského družstva v Komároví- dů půjdou- ven předených barvách.
V Hradci Králové za- vý účetní závodu Avie v Letňanech Vratislav cích u Jihlavy byl odsouzen na 4 roky vězení vším politicky nespochránil student Jindřich Malec; Jen v roce 1953 neoprávněně proplatil z rolník J. Vlček.
lehliví. T i mají naše
Morávek dvě ženy a jed- podnikových peněz čtvrt milionu korun.
— Pro držení, protistátních letáků a střelného sympatie.
Kdybychom
no děcko před utonutím — V Plzní byli odsouzeni Josef U l m (2 roky), prachu, byl zatčen František Davídek, bývalý stařekli totéž o kategorii
v Orlici.
první, přfctvařovali by— Pražský KNV schválil František Ulm (3 roky) a Václav Melka <3 ro- rosta obce Nezovic v jižních Čechách.
vm
projekt "Slapské rekre- ky), protože v restauraci napadli a zranili poJ. K./Č chom se.
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D O M O V A
Několik senzací z nových Pravidel českého pravopisu

POKROK

ZPÁTKY

j ^Nový rok začíná obyčejně v novinách nějakou
vzpomínkou na rok minulý. Hledá se muž roku,
událost roku, film roku, kniha roku, vynález roku,
sportovec roku atd.
• A jako už jsou .lidé různí, tak jsou také různé
jejich názory, -jak má takový muž nebo událost
roku vypadat.
Někteří se ztotožní s časopisem Time, který zvolil mužem roku Nikitu Chruščova, protože dobyl
Kreml a poslal Sputníky dó vesmíru. Na jeho
ostatních kvalitách už tak nezáleží. Jednou je mužem roku německý "tapecír", který ohrožuje svět,
jednou je jím ukrajinský alkoholik, který také ohrožuje svět.
Lidé se smyslem pro humor provolávají mužem
roku třeba onoho odvážného arabského šejka, který byl odhodlán pojmouti za choť Eleonor Rooseveltovou. Nebo se snad vysloví pro ženu roku princeznu Margaretu, jež jediná mezi smrtelníky
obdržela doktorát hudby za to, že ovládá na přeskáčku Šlágry AI Jolsona, Edie Fishera a Elvise Presleyho.

O krizích a citrónech
Koncem minulého roku • vyšla v Praze konečně nová Pravidla českeho
pravopisu, výsledek téměř sedmileté práce skupiny pracovníků Ústavu
pro jazyk český pod vedením akademiků B. Havránka a F. Trávníčka.
Nové vydání bylo ohlašováno dlouho předem a široká veřejnost se
zájmem očekávala slíbené zjednodušení. Uvažovalo se prý i o takových
návrzích, jako odstranění rozdílů mezi i a y, o kroužku na u, o předložkách a předponách s a z a o odstranění zdvojených souhlásek (povinný). V e školách panoval po nějakou dobu zmatek. Část učitelů
dávala žákům pětky, jestliže napsali nějaké slovo podle "nového pravopisu". Našli se však prý také učitelé, kteří se přidali na stranu mladých revizionistů a uznávali tyto vlaštovky za správné.
Nový pravopis snad není tak revoluční, jak by si přál průměrný
student, ale příslušníci starších generací (pokud nejsou v exilu) budou litovat, že se nenarodili o něco později. Jen konzervativním filologům budou vstávat vlasy na hlavě.

Revize • na konzuAátě
V pravopise původních českých slov nejsou
Nejdůležitější změnou
Nejčastěji je ta volba diktována zájmy jednotli- změny tak dalekosáhlé.
je snad psaní fonetickévých států, národů, skupin, skupinek a bojovných
Syrup (syrob) se mění ho z ve slovech, která
filosofií. Pro Indy je mužem roku Néhru, pro E.
gypťany Nasser, pro komunisty třeba Mao Ce-tung, na sirup (sirob). Kráva se původně píší s s. V e
pro socialisty Bevan, pro křesťanské sociály Ade- se stává s okamžitou plat- slovech úplně zdomácnauer atd.
ností savcem, a slova ja- •nělých se píše z, ve větAle proč hledat muže a ženy roku? Každý rok ko vyssavač, ssáti, ssed- šině případů je pak možse něco přihodí, každý rok pokračuje vývoj lidstva- lina, ssinavý, ssutina se
no psát z nebo s. V ladopředu nebo zpátky. Důležitější než muži a události roku je vědomí, jakým směrem • se lidstvo budou psát vysavač, sáti, tinské příponě - ismus
vyvíjí. V poválečných letech jsme se naučili roz- sedlina, sinavý, sutina. Z zůstává s, a rovněž tak
bíjet atom. Přišel penicilin a sérum proti obrně. vysilače se stane vysílač, ve slovech jako presiMinulý rok jsme nastoupili cestu do vesmíru, už ze zvířátka zvířátko, z
dent,' universita, filosoletos snad- doletí naše rakety na měsíc.
jizvy jizva. Nově se píše fie, gymnasium, kurs,
Tomu všemu říkáme'přirozeně .pokrok a pokrok zkreslený (-podaný zkopuls, a ve slovech nepro nás znamená - automaticky cestu dopředu. Při
tom se ale., nedá. dost dobře popřít, že nás ten po- moleně) a stráviti (jíd- zdomácnělých.
krok dovedl blíže k totální záhubě než k čemu ji- lo i čas).
Do první skupiny (tj.
nému.'
Omlouváme se, jestli- kde se píše jen z) patří
Minulý rok nám možná neřekl tolik nového, ale že jsme vynechali někte- mimo jiné í bizon, drejedno nám potvrdil: svůj technický pokrok nedo- ré podstatnější novinky. zúra, garnizóna, chryzantéma, inzerát, klozet,
vedeme kontrolovat.
Změny nejsou v Pravid- krize, traverza atd. Do
Potíž je v tom, že různí lidé mají pod slovem lech vyjmenovány zvláš-1 druhé skupiny (tj. kde
"pokrok", různé představy. Demokratův pokrok je
je možno psát z nebo s)
pro komunistu nej hlubším zpátečnictvím a naopak. tě (připravuje se teprve patří značně množství
Liberál tím slovem rozumí něco docela jiného než seznam slov, která se slov, mezi nimi i (uvádísocialista, nábožensky zaměřený člověk něco jiné- pravopisně změnila; Pra- me jen nové tvary) azyl,
ho než humanista, "Němec něco jiného než Francouz, vidla se prozatím nedo- avízo, • azbest, analýza,
"Američan něco jiného než Rus.
stala do škol a na širší báze, bazilika, burza, cenzura,' dézerce, dezinfekce,
Je pokrokem stát, který dá člověku najíst, ale veřejnost, nýbrž
jsou defenzíva; epizoda, inva:nedovolí mu samostatně myslet? Nebo je pokrokem
určena pro užší okruh ze, izolace, kolektivizace,
-stát, který se,, nestará ani o myšlení, ani o žaludky
odborných pracovníků), kanalizace, konzerva, konsvých občanů?
a. hledání v abecedním zum, narkóza, oáza, opo. .G. K„ Chesterton- vystihl zmatek v pojetí pokrozice, organizace, pauza,
je
poněkud parazit, poezie, provize,
ku dávno před naší dobou: "Pokrok znamená sa- rejstříku
mým svým významem zaměření; a jakmile začne- pracné.
rezerva, revize, rezoluce,
me mít ňejmenŠÍ pochybnosti. o směru, začneme
senzace, torzo, úzus, konŠok pro loajální
mít v témže stupni pochybnosti o pokroku ... Jedzul (místní pýcha nás ,na
notlivci, kteří mluví o pokroku,'se rozletí do všech
tomto místě_ nutí, abykonzervativce
úhlů světa, jakmile výstřel zahají závod. ..Neříkám,,
chom se zmínili, že pod
že slovo "pokrok" nemá smysl; říkám, že nemá
Ke značným změnám heslem "konsulát i konsmyslu, jestliže jsme dříve nevymezili mravní nazulát" Pravidla uvádějí
dochází v psaní slov pře- jako příklad "konzulát i
uku . . . "
jatých. Tendence je zde konsulát Československé
Co Chesterton řekl o pokroku včera, platí dnes
republiky v Melbóurnu"),
více než kdy jindy. Dis orient ováné lidstvo jde do- psát běžné užívaná cizí atd. atd.
předu v jednom úseku své. činnosti a nazpátek v slova tak, jak je slyšíme.
jiném. Technický pokrok je provázen mravním ú- Mezi těmito zdomácněMiliónová havárie v
padkem. Svět došel do stadia, kdy je jeho myšlení lými slovy nacházíme výovlivňováno a řízeno více zákony ničivé vědy ,než
Austrálii
razy jako buldok, bunetiky.
;
galov,
espreso,
fleret
Další důležitou změTahle zásada se objevila brzo po .válce, utužena
kivi, nou je' označování délky
byla v minulém roce a potvrzena začátkem roku kancóna. klaun,
letošního. V jejím světle, nebo snad lépe, v její kviz, kovboj,
k r a u l , samohlásek v cizích slotmě, budeme asi musit odhadovat příští vývoj udá- knokaut, loajalita, ove- vech, která zdomácněla:
lostí, podle ní budeme asi musit plánovat své příšakvárium, árie, malárie,
ral, rezervoár, víkend, a
tí akce.
rádio, túra, drezúra, neón,
Zákony zapomenuté etiky žádaií od svobodného ovšem fotbal, forvard, okarína, série, alumínium,
chróm (v odborných tex.
světa pomoc utiskovaným lidem. Zákony moderní hokej, ofsajd, mač.
techniky, zákony Sputníků, interkontinentálních
Písmeno h se vynechá- tech. aluminium, chrom),
střel a jaderných zbraní žádají' dohodu s utiskova- vá ve slovech etika, en- benzín, penicilin, vitatelem. Na základě těchto zákonů musíme počítat tusiasmus (entuziasmus), mín. havárie, impérium,
s tím, že je Západ připraven odepsat nesvobodné metoda, teorie, ortodoxní. karfiól, konkubína, kunárody a uznat nynější status quó ve chvíli, kdy V některých slovech se pón, manikúra "(manikýdospěje k přesvědčení, že si tím vvkouoí vlastní připouští psaní oběma ra), mašinérie, matróna,
klid.
způsoby: these - téže, nóta (písemné oznámení),
Nikdo nepomůže porobeným národům, nepom<?- thema - téma, mythus - citrón,, kartón, špión, vahou-li si samy a komunismus, nebude vůbec poražen mýtus,. theologie - teolo- gón, milión ' ; milion,
patos,- syn- mundúr, kantýna, mara:
žen, neporazí.li' sám- sebe, nebo. nebude-li poražen gie,' pathos
thesa - syntéza, hypothe- tón (ale>Marathón), pezevnitř. •
v ' ;" ;
'
M i" hýpóúzft ald. •' : r " dikúra (pedikýra).
.
•'.

staré známé ocún a strakapúd, jimž jsme se ve
škole učili nazpaměť.
Strakapúd už není - píše se teď strakapoud;
zdá se, že ocún je jediným slovem (kromě složenin a převzatých slov),
kde: se uprostřed píše
čárka nad u. Aspoň jed-.
na kuriozita zachována.

Nemůžeme se bohužel
rozšiřovat o všech změnách. V Pravidlech je
nová kapitola o zkratJestliže pohled na ta- kách a značkách (někteto slova připadá někomu ré novinky;' sevvých. podivný, bude mu asi sv. «
severovýchodní,
dlouho trvat, než si zvyk- např., aj., tzv.) a o přene na pravopis jmen
pisu slovanských, mavlastních4 která se .teď
ďarských,
rumunských a
také budou psát s dloualbánských jmen do čeŠmými samohláskami:
Albánie, Saúdská Arábie, , tiny. Zájemcům mileráAustrálie, Asýrie, Bolí- di podáme další inforvie, Brazílie, Emáie, In- mace.
donésie, Itálie, Jugoslávie, Velká Británie, Skan- Jak si pamatovat všechdinávie, Porúří,
Irák, ny změny? T o je velmi
Írán, Kalábrie, Karolína, jednoduché.
Sestavte
Kazachstán, Libérie, Ne- všechna slova do vhodpál, Nigérie, Oceánie, ó- ných vět a učte se těmto
saka, Orion," Pákistán,
větám nazpaměť. NejenPensylvánie,
Polynésie,
Súdán, Otýlie,, Madrás. že se tím pocvičíte, ale
Julie bohužel zůstává Ju- budete si připadat o 2060 let mladší, až budete
lií.
Zajímavou novinkou odříkávat: Špión sedí ve
je označování délky pís- vagónu a rozbaluje karmena u (v převzatých tón s miliónem citrónů.
slovech) čárkou. Vzpom- Špión sedí ve vagónu...
něli jsme si mimoděk na
-r-

Mluvnický

kviz

Ověřte si svou znalost češtiny. Odpovězte na
všechny otázky a pak srovnejte své odpovědi
se správným řešením na straně 6.
1. Dívky s hochy se vrátily nebo Dívky, s hochy
se vrátili?
2. Doplňte koncovku: Kůzlata, jehňata i štěně se
probíhal... po dvoře.
3. Opravte tuto větu: Tisíce lidí přišlo, aby se
zúčastnili slavnostního projevu.
4. Doplňte koncovky: Všechny žákyně ó jeden žák
b y l . . . odměněn .... za dobrý prospěch.
Všichni žáci a žákyně b y l . . . odměněn . . . za
dobrý prospěch. V naší třídě b y l . . . za dobrý
prospěch odměněn.... všechny žákyně a dva
žáci. Závěrečného cvičení se zúčastnil... dívky
i hoši. Ona i její rodina b y l . . . překvapen . . . .
5.
Jakéhg rodu jsour
a) Pankrác
b) Karáčí
c) Sydney?
6. Skloňujte:
a) idea
b) koma <čárka)
c) kóma (bezvědomí)
7. Obyvatel Alžíru se jmenuje A
obyvatel Maroka M
8.
Utvořte přídavná jména' z těchto jmeh:
a) Haag
b) Kardašova .Řečice
c) Cambridge
d) Helsinky .
e) Dillí (dříve Delhi)
9. Co je správně: prakse nebo praxe, methoda,
metoda nebo metoda, theorie nebo teorie, orchidea nebo orchidej, hmoždíř neb.o moždíř, hrozinka nebo rozinka,, kopějka nebo kopejka, manažér nebo manažer, Zarathuštra nebo Zarathuštra?
10. Napište druhý páU těchto jmen:
a) Zeus .
b) Tolirtoj
7
.... " \
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Knižní novinky na československém vánočním trhu

Z KNIHKUPECTVÍ POD STROMEČEK
Nejnápadnější novotou československého vánočního trhu na knížky
je značný nedostatek sovětských literárních novinek, jimiž byl po léta
knižní trh zaplavován. Proběhneme-li letmo seznamy knih, které se
loni nabízely čtenářům pod vánoční stromeček, najdeme tam ze sovětské tvorby jedině dvě Gorkého knihy, "Matku" a "Fomu Gordějova"
(Matka vyšla o d roku 1945 už po třinácté), román A .
Kopťajové
''Přátelství", Alexandra Béka " Ž i v o t Berežkovův", Seraf imovičovu
"Galinu" a novinku Michaila Šolochova "Osud člověka". Je to nedostatek výmluvný a jistě ne náhodný v době, kdy se v knihkupectvích staví zákazníci do fronty, kdykoli se rozkřikne, že tam á tam
prodávají nějakou novinku ze Západu nebo nové vydání Karla Čapka.
• Loňský vánoční trh
poskytl československým
čtenářům několik nčjstarŠích prací bratří Čapků: baladickou
prózu
Stín. kapradiný (autor:
Josef), Krakonošovu zahradu, Zářivé hlubiny
a Juvenilie (autoři: bří
Čapkové) a nejnověji vydanou sbírku sloupků
Karla Čapka, psaných
pro Lidovky. T a se jmenuje Sloupkový ambit a
obsahuje i některé z causerií, psaných Karlem
Čapkem v době, kdy dělal v Lidovkách soudničkáře.
Z cizích literatur vyšly překlady z němčiny
východoněmeckého
romanopisce Maxe Zimmeringa Fosfor a šeřík,
jehož děj se odehrává
na sklonku války v bombardovaných
Drážďanech.

VINUM

Ještě pikantnější je
asi román Wolfganga
Schreyera
Operace
Thunderstorm, který se
zabývá průběhem a koncem varšavského povstání v roce 1944. Jak
název knihy napovídá,
porážku polských povstalců nějak z a v i n i l i
Američané, nikoli Rudá
armáda, která nechala
povstání vykrvácet před
svýma očima. Hrozně
rádi bychom si přečetli,
jak to pan Schreyer vysvětlil.
K haldám koncentráčnické literatury přibyl
překlad reportáže Polky
Žywulské - Přežila jsem
Osvětim - a o živote
německého z a j a t c e v
Americe vypráví kniha
K. H . Bueltera - Pekla
zajetí.
Z
francouzštiny byl
přeložen
román
René

BONUM

Když jsem býval malý roztomilý hošík k zulibání, snadná kořist bezdětných tetičex, matka mě
krmila kakaem, "Bumbej, miláčku", říkávala mi,
V.dyž jsem se vzpíral, "ať je z tebe chlapík. Pak
tě tetičky nedohoní". Vábná vidina upachtěných
ženských, které mě .nemohly dohonit, aby mi
zulíbaly buclaté mědvědí tlapky, ml dodávala již
v útlém věku nadlidské síly.
Hrnce odporného letkvaru mizely v mých útrobách, rostl jsem a sílil.

Jougleta
- Zlato a
chléb - a dílo romanopisce Jacquesa Rémyho
- Kdyby všichni chlapi
světa - (který byl úspěšně zfilmován a promítán i v Československu).
Dalším překladem je
román belgického spisovatele Freda Germonpreza - Islandaisa se vrací z prostředí rybářské
vesnice
na
hranicích
Francie a Belgie.
Pro čtenáře cestoyatelských děl vyšla s mnoha ilustracemi kniha Sira Edmunda Hillaryho
- N a vrcholu Mount
Everestu.
Původní česká tvorba
j e . zastoupena
novým
vydáním Ohnivého písma
K. J. Beneše (děj
za posledních dnů nacistického Německa), A .
V . Šmilovského buditelská novela
Z a ranních

červánků
a Josefa
Kopty
Kratochvilné
děje z naší vlasti s podtitulkem "Drobné historky a podivnosti z minulých dob". Koptovu knihu ilustroval Cyril Bouda.
Jedinou
opravdovou
novinkou z České románové tvorby
j e román
Čestmíra Jeřábka
Odcházím, přijdu. - Hrdinkou románu je Božena
Němcová a román líčí
její život v Litomyšli a
zápas s bídou v posledních letech jejího života.
Z poesie bude snad
nejzajímavější Básnický
almanach 1956, který
tentokrát z r e d i g o v a 1
František Hrubín a který obsahuje práce 70
básníků.
V knize Lyriky uspořádal
svoji
poetickou
tvorbu • za posledních
třicet let František Branislav. Lyriky obsahují
i novou
Branislavovu
sbírku
intimní
lyriky
Prsten na cestu.
František
Nechvátal
vydal- novou sbírku s titulem
Hojivá zřídla,
Vlastimil Maršíček verše s prostým titulem Lípy
a Jan Noha me-

' Extratřídou mezi destiláty je přirozeně a beze
všech sporů koňak. Co pro historii César, Napoleon a Bismarck, pro vědu Newton, Edison a Einstein, to p r o ' lihoviny Martell, Hubert de Polignac,
Courvoisier, Henessy, Rémy Martin, Maria Blizard
a Bisquit
Je ještě mnoho dalších kořalek, na příklad slivovice, borovička, rakie, arak (známý z křížovek),
gin, merunčice, terkelice atd. Jsou všelijaké sladké "sarapajdy" neboli "kozí pití", jež patří pod
podvodně honosný název likéry, ale které jsem ze
stavovské cti a ohledů na žaludek ze svého studia
nemilosrdně vyloučil.
Je pravda, že má každý ten nápoj - likéry, mléko a limonády vyjímaje - něco do sebe. Ale je jenom jeden nektar, který v sobě sdružuje všechno
blaho světa . sluneční paprsky, vůni země, větrů
a rek, moudrost i pravdu. Je jenom jeden ušlechtilý mok, skrze nějž můžete hodnotit historii, vychutnávat umění a chápat politiku. Tím nápojem
je víno..
Ale ovšem, než se vypravíme za vínem do politiky, umění a historie, jedno musíme vědět: není
víno jako víno.

Tetičkám už jsem vůbec nestál za pohled. Z buclatých "mědvědích tlapek" se staly nemyté pazoury, z roztomilého hošíka nevychovaný klacek.
Mimo jiné jsem také přestal pít kakao. Nebylo
důvodů se trýznit, nikdo už mi neříkal: "Bumbej,
miláčku". Tu a tam mě ještě» některý citlivější
kumpán pobízel k ránu podroušeně: "Bumbej, pitomče, nebude", ale to už nešlo o kakao. A tak
jsem bumbal.
Někdo sbírá vzácné známky s vodotiskem a paVíno v politice
mětním razítkem, někdo je zase nimrod a střílí
skokany zelené mezi chladné žabí o Či. Máte lidi,
Na dr. Adenauera já nedám dopustit.^ Samozřejkteré baví "moje teta - tvoje teta", jiní chodí s mě, exil by nebyl exilem, aby si hned někdo neoblibou na funusy a na veselky a ještě jiní hol. přisadil: "Hele ho, klerikála! To my známe. Začne
dují nezřízeně důmyslně hře "pic bíbr".
o pití a končí politikou. To jsou ti vypečení".
Ale věřte tomu nebo .ne, mě nezajímá strana, k
Já se zase - zřejmě vlivem výchovy - zajímám
o nápoje. "Tak to seš teda nás člověk", řekne teď níž se německý kancléř hlásí. Ctím a vážím si ho
hodně čtenářů zaníceně, protože nás. je víc než fi- jedině pro brilanci, s níž rozťal celý německý prolatelistů. Jenomže já se o ně zajímám v hlubším, blém. "Jsou tři Německa", řekl. "Jedno, které pije
kořalku, druhé, které pije pivb a třetí, které pije
takořka vědeckém smyslu.
Máte nápoj a nápoj. Pivo na příklad je dobré víno. Jenom ten, kdo pije víno, je schopen řádně
pro žízeň, ale totéž se dá říci o vodě. Jinak je to vládnout".
Je okolností čistě náhodnou, že dr. Adenauer ponápoj sprostý, neušlechtilý. Vodka naproti tomu
je silná, koncentrovaná tekutina, zkratka k vytou- chází z Porýní,
ženému cíli, ale ušlechtilosti se ani v ní nedohleVíno v umění
dáš. Whisky, rozuměj White Label, White Horše,
Black and White, Long John, Johny Walker atd.,
Jaroslava Seiferta znáte všichni jako poetu na
prosím, to už se dá.mluvit. Ale žito . je žito a Pán slovo vzatého. Vidíte, i on přiznává nevšední moc
Bůh 3« stvořil na chleba.
čistého vina.

GOETHE
Kamil Bednář
Faust - nejste! Jako Werther - nejste!
Jste mnohem méně, mnohem vícl
Jste jako katedrála v městě
s hřejivým světlem voskovic.
Ne, vy jste příroda, tak širýl
Jak vítr jste, když začal dout.
Jste řeka s tůněmi a víry,
kudy je nebezpečno plout.
Jste život. Člověk. Přes století
nám podáváte živý blesk.
Tak k básníkovi ke knížeti
nás vede hledání i stesk.
Jste z pramenů, jež srdce léčí,
jste protiklad, jste naprostý,
jste vždycky svůj a vždycky něčí,
jste jako země s nerosty,
A Faust • jsme my, kdo ve vás čteme
a jejichž krok je nejistý,
když s dětským srdcem milujeme,
doprovázeni Mefisty.

ditativní verše
Moje
sonety.
Básnířky jsou zastoupeny Alenou Vrbovou ( D o
krve) a Vlastou Dvořáčkovou (Větrný den). Z
básnických novinek by
měla být velmi zajímavá
sbírka Jiřího Taufera
Eroica,
"vytrysklá z
holanovského vidění do-

by, z dýmu a krve válečných dní a psaná na
lešení a pod sluncem nového světa".
Z e starších básníků
vyšel soubor básní Františka Gellnera s předmluvou básníka Milana
Kundery a výbor z díla
Arnošta Ráže, který byl
(Pokračování na str. 6)

Jednou se, podle vlastních veršů,' vydal se slečnou na Mělník, hodlaje se tam oddati radovánkám
milování. A jak to dopadlo? Místo s Jarmilou,
jak se možná ta hezká slečna jmenovala, skončil
s Ludmilou.
Jenom jedno mě na Seiferta mrzí. Teď ve stáři
v té básničce o Mělníce lituje, že se tenkrát před
lety přece jenom nedržel původního plánu. To
je ovšem pošetilost. Ale básník je to stejně veliký,
jak s takovou inspirací snad ani nelze jinak.
Víno v historii
Karel IV. byl Otec vlasti a jedna z největších
postav našich dějin. Když zrovna nepanoval a neudržoval žizň a mír, pil víno, a proto byl tak veliký. Jenom na jednu věc zapomněl - že není víno
jako víno. Proto a jenom proto byl tak zklamán,
když tenkrát nasával s Buškem z Velhartic -a "víno ku půnebí tisk a po jazyku válel".
"Ech, vezu révu z Burgund sem", naříkal náS
dobrý vladař a spílal české zemi. Místo, toho měl
spílat sám k sobě. Protože proč, pro pána krále,
ptáme se, vezl císař německý do Čech révu z Bur.
gund?
Kdysi jsem četl poučnou povídku, jíž by měl
znát každý poctivý vinař, ale kterou zřejmě neznal císař Karel.
Kterýsi šlechtic, proslulý svými vinnými sklepy, pozval starého biskupa, jenž byl znám široko
daleko svou znalostí vína a latiny. Na stůl přišla
drahá vína z italského jihu. Pili. Když šlechtic
zvedl tázavě zrak, biskup řekl krátce: "Vinum bona". - Na stůl přišla jemná vína z Burgund a kraje Beaujaulais. Biskup pil a řekl suše: "Vinum-bonus", - Pak přišla vína ze zlatých svahů kolem
Rýna a kolem stolu putovali velikáni vinného syěta: Rupersberger Kreuz, Niersteiner, Ruedesbeim
Rosengarten, Johannesberger. Biskup se napil, mlaskl
hlasitě a řekl blaženě: "Vinum bonům!"
Ale stejně bych rád věděl, jestli kancléř Adenauer, básník Seifert, císař Karel, ale hlavně ""teh.
starý biskup, začínali kakaem a jestli jněli bezdětné tetičky.
.Z . •
•
Kadllk
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Výbor z . československého zpravodajství

ČESKOSLOVENSKÉ M E D A I L O N K Y
Na vánočním trhu
Dům mófly: -Kupující u nás dostanou prádlo, svetry,
obuv a konfekci... Největší zájem je o prádlo asvetry'... Na rozdíl od mnohých obchodů máme
dostatek zimních plášťů... Jsme rádi, že jsme
aspoň některé spotřebitele mohli uspokojit některými žádanými druhy zboží, jako jsou fény, elektrické holící strojky, chladničky a odstředivky . . .
Obchod ovocem a zeleninou: Náš podnik zásobuje
celou Prahu ovocem a zeleninou. V sobotu jsme
dostali dosud největší zásilku citrusových plodů přišlo 12 vagónů pomerančů, 5 vagónů citrónů, 2
vagóny mandarinek a 2 vagóny jablek.
Práce
Letošní neúroda jablek způsobila, že se jablka
stala jedním z nejvzácnějších druhů ovoce. Pro
Brno bude pamatováno v předvánoční době na dovoz jonathanek z Maďarska. Aby se dostalo na
všechny spotřebitele, budou se jablka prodávat
po 2 kg.
Rovnost
Pracovníci státního rybářství v Třeboni odeslali
dnes zásilku živých kaprů do Německé spolkové
republiky. Pro 50 q sladkovodních ryb si poslali
z Německa do Třeboně specielní vagón, Celkem
dodají třeboňští rybáři do NSR 500 q vánočních
ryb.
Pražský rozhlas
Na trh bude tak'é dovezena zvěřina a drůbež.
Labužníkům jistě přijde vhod olivový olej z Řec,ka. Méně než jiná léta bude o vánocích čerstvého
ovoce. Letošní velmi nízká úroda jablek a dužnatého ovoce v celé Evropě způsobila na příklad, že
se u nás vykoupilo jen asi 10 % jablek proti loň.
skěmu roku.
Pražský rozhlas
Ať

si

čtou!

Od Nového roku zvyšuje u nás celá řada časopisů svůj náklad... Na příklad týdeník našich
• žen "Vlasta" bude vycházet v nákladu vyšším o
. 90.000 výtisků . . . Pro svou tak radikálně vzrostlou obec chystají ve "Vlastě" řadu zajímavostí,
např. anketu "Jak si představuji budoucí život svého dítěte", které se účastní i ženy mimo hranice
naší vlasti . . . Kromě toho najdou . čtenářky ve
"Vlastě"... i romány na pokračování, z nichž
první bude od amerického spisovatele Joe Daise
a jmenuje se "Čarodějka z Washingtonu".... Také časopis "Československý voják" . . . po skončení
špionážního 'románu; který v "Československém vojáku" vychází nyní, bude uveřejňovat původní
českou detektivku...
Pražský rozhlas
—
ODBORNÁ PEDIKÚRA
—
Kuřích ok - otlačenin . tvrdé kůže - a jiných
potíží nohou Vás zbaví

J A N

H U L Á K

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

K R Á T C E Z EXILU
— V .New Yorku zemřelv 35 letech hudební skladatel- Robert Kůrka, kte.
rý dokončil nedávno operu o dvou dějstvích "Dobrý voják Švejk".
— Dr. . František Polák
vydal v New Yorku knihu "Masarykovy legie v
boji proti "sovětům".
.— Bývalý Čs., obchodní
přidělenec v Šyrii a Libanónu Richard Sedláček, který požádal o politický asyl v roce 1955,
uveřejnil v libanonských
novinách "Sada Lubnam"
článek o sovětských záměrech .na Středním Východě.
— Čs. národní • rada "V
Arperice róaefilftfa do ce-

lého světa návrh na or.
ganisování čs. společnosti
pro vědu a umění, která
by soustředila přední čs.
pracovníky v zahraničí.
— Sokolská župa vídeňská
odmítla
jakoukoli
spolupráci
s
nedávno
ustaveným Výborem pro
zahraniční Sokol v Praze. Podobně prohlášení
vydalo i Ústředí čs. sokolstva v zahraničí, Pařížský Sokol a Sokol v
Casablance.
— Na -oslavě 4.0.- výročí
zřízení čs. samostatné armády ve Francii, ' která
se konala" v- Paříži, .promluvili ; škpt X Hladík,
gen." ú: "Kudláček a . M,
Běl«hrádkovár troély pří-

"Případ

Walter"

. Ještě v -letošním přestupním termínu se našli
"koumáci", kteří doběhli důvěřivé funkcionáře.
Vrcholem důvěřivosti a zaslepenosti byl "případ
Walter". Walter se vydával za fotbalistu ligového
družstva Tatranu Teplice.. Vesele jednal s Lokomotivou Nymburk, Spartakem Mladá Boleslav,
Spartakem česká Lípa a ještě s Lokomotivou Česká Lípa (!), Všude potřebovali kvalitního hráče,
a proto v zájmu získání posily za každou cenu si
nechali podepsat přestupní lístky, aniž věděli, o
jakého fotbalistu se jedná. A Walter skutečně ani
možná nevěděl, že fotbalový míč je kulatý. On
totiž kopanou vůbec nehrál.
Československý sport
Kouzelné
punčochy
Žádnou z žen ovšem ani ve snu nenapadlo, že
se toto kouzlo skutečně projeví v jejich náhlém
zmizení se světa, zvláště když se to stalo uprostřed
všeobecného přesvědčení a přesvědčování o jejich
naprostém dostatku. Už celé měsíce trvá tato situace, kdy získání páru nových silonek střední
ceny se rovná výhře v loterii. ., Výkyvy v zásobování punčochami, jaké se nyní projevily, nelze
už přejít mlčením anj výmluvami, a je nutno vy.
vodit z nich všechny důsledky. Není ani dobrým
vysvědčením pro výrobu, že punčochy z kadeřeného tzv. krepsilonu jsou stále pro mnoho žen
jen nesplněným snem, přestože léta jejich výzkumu i zkušenosti ze zahraniční výroby mohly už být
dobrou školou k zavedení jejich výroby v dostatečném množství.

Bolí Vás hlava?
Z L O B Í

VÁS

OČI?

Noste brýle od O P T A I

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

Z knihkupectví pod stromeček

(Pokračování se str. 0) Bezruce .vydal František
předchůdcem
generace .Buxiánek . monografií
wolkerovské. Výbor se Petr Bezruč, k. 70. narojmenuje Cesta k lidem zeninám kritika Bohua uspořádal jej Z . K. mila P o 1 a n a vyšla v
Slabý.
Plzni jeho monografie
V Knihovně klasiků o Karlu Tomanovi. Čive Státním nakladatel- lé nakladatelství v Havství vyšel Život Beetho- líčkově Brodě pak vyHospodářské noviny venův, Michelangelův a .dalo Brixenské listy KarTolstého, jejichž živo- la Havlíčka bratru FranKořen a křen
topiscem
byl
Romain tiškovi.
Křen je dobrá pochutina a jsou lidé, kteří do- Rolland. K 90. nar. Petra
B. G., Paříž
vedou využít obchodního talentu k jeho prodeji.
V podloubí na Národní třídě v Praze prodávala jakási paní "pravý malínský křen". Její výřečnost
zlákala mnoho kolemjdoucích, I já jsem se zastavil
AUTOMOBILISTÉ POZOR!
a dal se zlákat vyhlídkou klobásy s pravým malínským . . . Mohl jsem si sám vybrat a každý si
První česká plnící a mazací stanice
zde mohl vybrat Tak ona paní hlásala zásadu "stav Melbourne
rých časů". Cena jednoho kusu křenu mne však
zarazila - 2 Kčs. Neuvědomil jsem si, že je právě
Prohlídka vašeho vozidla zdarma
čast> kdy se křen dobývá. Koupil jsem. O den pozVeškeré opravy provádíme zcela spolehlivě
ději jsem viděl v prodejnách zeleniny na Tylově
náměstí hromady krásného křenu, kiio za 7 Kčs!
Zařekl jsem se, že-už nikdy nic nekoupím od ta.
kových pouličních "soukromých" prodavačů. I vám
bych to doporučoval.
55 . 59 Nepean Highway, ELSTERNWICK, VIC.
Mladá fronta
Telefon LF 8541
VAŠE SPOKOJENOST - NAŠE REKLAMA!

LENAR MOTOR SERVICE

DR. H U B E R T R I P K A M R T E V '
7. ledna zemřel ve Francouzské nemocnici v
Londýně na rakovinu dr. Hubert Ripka ve věku 62 roků. Zesnulý byl před válkou zahraničíím dopisovatelem Lidových novin, v londýnské
čs. vládě se stal.ministrem informací a po návratu do. vlasti -v roce 1945 až do únorového puče
ministrem zahraničního obchodu. V roce 1948
se zdržoval nejprve ve Francii, kde měl mnoho
vlivných politických přátel (jeho manželka je
rozená ve Francii). Později odjel do ÍŤSA, kde
byl v době maccarthyismu na udání jiných exulantů vyšetřován pro udánlivé sympatie ke komunismu. Od roku 1956 žil většinou v Anglii.
Napsal několik" politických knih, nafcř. "Munich,
Before and After", East-and West", v roce 1950
"Czechoslovakia Enslaved" atd. V publikacích
a přednáškách z - poslední doby se vyslovoval
pro neutralisaci střední Evropy.

pisy z "kanceláře presidenta francouzské repub.
liky a od mnoha fraňsouzských předních osobností.
— Pří čs. doplňovací škole v Mnichově byla zřízena slovenská třída.
— Ve Francii zemřel bývalý generální tajemník
Sdružení čs. dobrovolníků
Josef Vlach ve věku 65
let.
,.. rrJ3ýv.alý.starosta.. Ion-.
dýn*kého Sokola' dr. F.

Toufar byl zvolen místopředsedou anglické filosofické společnosti. Pronesl sérii přednášek o
církvi Moravských brat.
ří.

ODPOVĚDI N A KVIZ (str. 4)
1. Vrátily i vrátili _ .podle toho, je-li slovo dívky
významem závažnější. 2. Probíhaly. Je-li několik
podmětů rodu " středního a alespoň jeden z nich
v čísle jednotném, má přísudek koncovku y jako
u neživotných jmen rodu mužského a jmen rodu
ženského. 3. Věta je správná. 4. Všechny žákyně
a jeden žák byli odměněni... Všichni žáci a žákyně byli odměněni... V naší třídě byly odměněny
(byli odměněni) všechny žákyně a dva žáci. Závěrečného cvičení" se /zúčastnili (zúčastnily) dívky
i hoši. Ona i její rodina byly překvapeny (byli
překvapeni). 5. a) m. nebo ž. b) stř..'c) stř, 6. a)
2, p. idey nebo ideje, 3. a 6, p. ideji, Č.. mn. 1. a 4.
p. idey nebo ideje,
p. idejí atd. b ) .2 p; komatu
(stř.) nebo komy (ž.) atd. c) 2. p. kómatu (stř.)
atd. 7. Alžíran, Maročan. 8. haagský-, kardašovořečický, cambridgeský, (cambridžský). helsinský,
dillíský. 9. praxe,. metoda, teorie, orchidea, hmoždíř i moždíř, hrozinka i rozinka, kopejka, manažer,
Zarathuštra. 10, a) Dia, b) Tolstého.
Kolik máte správných odpovědí?
10
zkontrolujte znovu své odpovědi •
9 - dobrá znalost češtiny, můžete si zažádat o čestné místo korektora v redakci HD
1-.8.- průměr- .
_
0 - někde to vázne. .

— Dr. Jindřich Lowig,
dříve docent (senior lecturer) university v HoHLAVNÍ KOMISAŘ SPOJENÝCH NÁRODŮ
bartu, se stal mimořádným profesorem matema- pro. věci. uprchlické. drt Gustav Lindt ze Ženevy
tiky na universitě v Al- bude,mít 29.. ledna t. r. v 8. hod. večer veřejnou
bertě" vJKanádě.";
přednášku, o problémech, uprchlíků v .Assembler
. Č/JK/HD Hall, 156 ' Collins St.,' Melbourne.
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PRO ELEGANCI A KVALITU

J. Č Á P - k r e j č í
1X6 Darlinghurst Rd., KINGS GROSS, NSW.

SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str.
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 cena. Vyžádejte si ceník:

Veškeré licencované práce instalatérské
Voda - plyn - kanalisace všechny druhy střech, žlabu a okapových rour

F R A N T I Š E K V R B A T A instalatér
22. Asquith Ave., ROSEBERY, NSW. tel. FF 1173

(volat ráno nebo večer)
Nejiepší kont in. lahůdky dostanete u fy.

CONTINENTAL DELICATESSEN,

2 A Kings Cross Rd., Kings Cross, N S W
Otevřeno od 8 ráno do 12 v noci.

DesinXekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event, i balíček sami odešleme.

Rádia

*

Rádiogramy

Ledničky
—

*

Pracky

Swaníton St., - Melbourne - City, FB -2084
Barkly St., Footacray
MW 2835
Nicholson St., Footacray
MW 1779
Sydney Rd., Brunswick
FW 6642
Toorak Rd,, Teorok
BJ 3460

Cestovní

V PŘÍPADĚ ŽE NEMATE K A L H O T Y . . .
— Rád bych studoval ve Spojených státech a proto
jsem žádal na několika tamních universitách o stipendium. Z university v Minneapolis jsem dostal
zajímavý tištěný prospekt. Uvádím překlad jednoho paragrafu:
"Protože je Minnesota vnitrozemský stát, v severní klimatické zóně, jeho počasí se značně měn í . . . Během zimních měsíců ženy oblékají svetry,
sukně, saka, boty a kabáty. Mtiži nosí košile, svetry,
saka a kalhoty se zimníkem a čepicí... Možná,
že některou ze zmíněných částí oděvu nemáte a
přejete si ji zakoupit..." Tak nevím, jestli si
mysleli, že bych jinak přijel v plavkách a slunečních brýlích.
J. G, Collingwood

SLAVIA

MELBOURNE

se letos opět zúčastní turnaje o pohár. Časopisu Sun,
který byl zahájen 17. ledna na Showgrounds. Slavia byla vylosována do skupiny s JUST, George
Cross a Polonií. Ve skupině B hrají Juventus, Wilhelmina, Moreland - a Brighton. Z každé skupiny
postupují dva kluby do semifinále, V prvním zápase nastoupí Slavia 24. t. m. proti loňskému mistru první divise JUST. V předzápase, který začíná
v 8 hodin večer, hraje George Cross s Polonií.
Klub staví na. svém hřišti nové šatny, bránu a
plot. Pracuje se každou neděli. Pracovní a finanční
pomoc jsou vítány.
*

*

Mistrovské soutěže v Melbourne budou od příští
sezóny reorganizovány. Z první divise bude utvořena státní liga, která bude mít 12 klubů. Brighton
a Box Hill, kteťé loni skončily na posledních místech, se tak zachránily od sestupu.
*

NĚKOLIK NÁZORŮ
— A přece bych HD něco vytkla: nepomáháte vzbuzovat zájem našich dětí o Češtinu. Stačil by možná
v kažďém Čísle jen malý koutek, snad čtvrt stránky,
s pohádkou, dětskou básničkou nebo říkánkou, něco, co bych mohla dětem vždycky - nahlas přečíst.
B. V., Mowray

*

(roh Flindeřs Lane;
Melbourne - City
Telefon MB 4207
Přijímáme objed-

Optical Service

ČS. ŠKOLE VE VÁLCE
Na výzvu v l/VIII. čísle HD došly dosud na pomoc Čs. doplňovací škole ve Válce u Norimberka
tyto příspěvky.
J. Kinda Brooklyn £ 10, X. Hawthom s 10/-,
X. Richmond £ 1, J. Federman Hobart £ 2, M.
Zachar Sydney £ 1, J. Blahovec Caulfield^£ 3, X.
Hill £ 1/-/-» celkem £ 18/10/-. Všem dárcům srdečně děkujeme.
HD

SOUTHERN AIRLINES TRAVEL SERVICES
*

Vám obstará jízdenky a ubytováni, ať cestujete vlakem, lodí nebo
letadlem kamkoli, v Austrálii.
* Plánuj ete-li cestu do zámoří neb zařizuj ete-li přistěhování příbuzných, rádi yám poradíme a obstaráme jízdenky.
* Pište česky na

SOUTHERN AIRLINES TRAVEL SERVICES
138 Elizabeth Str., Melbourne - City
Po úřed. hodinách volejte (česky) WF 9359

DIVADELNÍ HRA Z DO.
BY ÚNOROVÉHO PUČE
Comedy Theatre v Melbourne uvádí hru Howarda Lindsaye a Russel
Crousea "The Great Sebastians". Příběh se odehrává v Praze v roce
1948 v době únorového
převratu. V hlavních ůlohách vystupují londýnští divadelníci a filmoví
herci Roger Llvesey a
Ursula Jean«.

návky také p»štou

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
JOB
W A R E H O U S E
56-58 Bourke St., Melbourne

— VePmi dobrý bol športový prehl'ad. Vóbec športová rubrika je snad najviac čítaná. Je zaujímavá
a věcná.
.
M. Š., Columbus, U. S. A.

kancelář

Telefon MF 8823
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Na schůzi Asociace byla také projednána otázka
KOMUNISTICKÁ ČÍTANKA
přestupů. Podle nových pravidel budou hráči podpisovat na neomezenou dobu a přestupovat bu— Občas dostávám z ČSR školní knihy. Mám zde dou moci jenom za zvláštních okolností. Slavii již
na příklad čítanku pro 4. školní rok. Bylo by zá~ podepsala většina loňských hráčů.
hodno ji přeložit a překlad presentovat třeba dr.
*
*
Evattovi, aby se seznámil s moderní školou na vyZa slávistickou reservu bude příští sezónu, hrát
mycování a zabíjení fašistů - kapitalistů a vůbec
s myšlenkovým pochodem, vtloukaným do lO.le- několik bývalých juniorů z mistrovského juniorského klubu St. Kilda. Někteří se velmi dobře utých dětí.
vedli v tréninkových zápasech.
*
*
F. H.,' Záp. Austrálie
Příští taneční zábava 1, února 1958 v Empire
VÁNOCE 1957 V KANADĚ I AUSTRÁLII
Ballroom, 386 Chapel St., Prahran. .Reservování
-g— Bez vědomí Pavla Javora jsem zařadil do vá- stolů: L A 4135.
nočního čísla "Našich hlasů" na první stránku báseň "Vánoce 1957" (HD 25-Z6/VII. p. r.). Při návštěvě Toronta nás navštívil Pavel Javor v tiskárně a
já jsem mu ukázal již zlomenou první stránku "NaProvádíme
veškeré
práce
optické
šich hlasů". Vytýkal mi, že jsem neměl báseň popřesně, rychle a za levné ceny
užít, jelikož byla napsána pro Vás. Proto se vám
omlouvám.
6. poschodí
Jiří Hlubuček, vydavatel "Našich hlasů"
49 Elizabeth St.,

Ostatní el. spotřebiče

HEALING'S PTY. L T D .
268
337
165
844
424

Dopisy redakci:

— Z debat s přáteli vím, že většinu z nich. zajímaPOJIŠTĚNÍ domů, bytů, jí zvláště zprávy, informace o událostech; o nichž
podniků, work, compens., se nedozví z denních australských listů. Zbytek
může být zajímavý, ale není už tak důležitý.
aut, úrazové, T. V.,
J. S., Ascot Vale
odborně provedou
HOTEL AGENCIES — Nebylo by záhodno připomenout našim lidem ně47 Lt. Bourke St.,
co z dějin? Staří-lehce zapomínají a mladí se o
Melbourne - FB 3067, našich dějinách nikdy pořádně neučili. Místo byste
po hod. UY 7471
pro to snad našli. A když ne, tedy sport se dá
vždycky zkrátit nebo vynechat.
H. S.f Strathfield

* TELEVISORY *
v

DOMOVA

ZNÁTE ADRESY KRAJANŮ V JI2N1 A J. V.
ASn A V OCEÁNII? SDĚLTE NÁM JE LASKAVĚ. ZAŠLEME JIM ZDARMA UKÁZKOVÁ
ČÍSLA HD. DĚKUJEME PŘEDEM ZA SPOLUPRÁCI.
HD

Jan

ADRESA EVROPSKÉHO ZÁSTUPCE
K u n c i ř , Zieblandstrassé 17, Muenchen
13, WEST GERMANY

Nádhernou dovolenou ztrávíte
na australské Rivieře . na "Zlatém pobřeží"

v Queenslandu

v

SURF RIDERS PRIVÁTE HOTEL
Main Beach, S o u t h p o r t , Qld.
Telefon: Southport 988 á 1239
Vlastní velký bazén še sladkou vodou.
Sprchy a toilety u každého pokoje
Kontiír. i australská kuchyně
*
Kabaret
Sezóna po celý rok
*
Mírně ceny
Pište česky neb slovensky

HLAS
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20. 1. 1958

D O M O V A
PŘÁTELÉ

Řídi

Karel

Janovský,

Mnichov

V e finále porazil H C Davos čs. mistra, R. H . Brno, zaslouženě 5:2.

31. ROČNÍK SPENGLEROVA POHÁRU V DAVOSU (27.-31.12.57.)
V překrásném švýcarském středisku zimních sportů, v Davosu, který leží ve výši 1.560 in, probíhala v posledním týdnu uplynulého roku nejstarsí a nejslavnějsí mezinárodní hokejová soutěž klubových celků, o t. zv. Spenglerův pohár. Soutěž založil r. 1923 davoský lékař, dr. Karel
Spengler, který určil, že pohár dostane do vlastnictví to-mužstvo, které zvítězí v soutěži třikráte
po sobě nebo celkem 5' krát. V bohaté historii tohoto turnaje - na kterém se po léta projevovala
vzestupná forma evropského hokeje - byl Spenglerův pohár propůjčen celkem 9 mužstvům.
Prvními držiteli byli v r. 1923 angličtí studenti oxfordské university ( O x f o r d U I H C ) , kteří zvítězili v soutěži ještě třikrát. Nejúspěšněji si vedlo až dosud naše mistrovské mužstvo L T C Praha, které vyhrálo soutěž celkem sedmkrát a získalo Spenglerův pohár definitivně dvakráte.
(1937 a 1948.) Kromě pražského L T C získal trofej do vlastnictví pouze pořádající H C Davos,
který vŠaík dal pohár k disposici k dalšímu soutěžení a tak v Davosu hokejisté bojovali a i příští léta budou bojovat ještě o třetí trofej. Jubilejní 30. ročník vyhrály v roce 1955 R. H , Brno,
která se i tentokráte zúčastnila turnaje.

HLEDAJÍ:

Miloslavu Novákovou, ror. Krchovou, Františka
Jiráka (dopisy), Václava Toncára, nar. 1930, Frant.
Havla ze Slaného (zpráva), Karla Doležala: ze Zvě.
řinku, Frant. Kuriála (Kanada?), Vlad. Pragera
(dopis v red^), Josefa Líznera z Mnichovic a akad.
malířku černovičkou (zpráva).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kd»
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.

L i s t á rn a
J.. W.. Sydney: Váš dopis odeslán do USA. Dí.
ky za výstř. - M. P. Londýn: Díky za výstřižky. G. Z. Murrumbeena: Díky za adr. - B. F. Melbourne: Díky za komentář. - S. H. Cent. Park:
Podob, odpověď jsme uveř. v č. l/VIII. Díky, K. V. Brisbane: Díky za
adresy. - J. S, Armadale:
J. V, se ozval y list. 57,
adresu hledajícího jsme
mu obratem sdělili. Pošlete-li dopis, doryičíme.
HD

Malý

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/-.
tučnoa 1/6.
PRODAVAČKU spolehlivou přijmeme. D o b r é :
podmínky. Byt k disposici. Možno i . s dítětem.
Manhattan £offee Loun-ge,' 2" Longhorne Str.,
Dandenong,. Vic,,. . tel.
Dand. 2144,

Utkání 31. ročníku Spenglerova poháru měla velmi dobrou úroveň. Zúčastněných 6 mužstev
z 5 států bylo rozděleno do 2 skupin. První skupinu vyhrál H C Davos, který porazil Zuercher
PRONAJMEME 1 dvouSC 7:6 a Grums I K (Švédsko) rovněž 7:6. (3. utkání Grums I K - Zuercher SC 5:2.) V druhé
lůžk. a" 1 jédňolůž. pbkoj
skupině vyhrál obhájce poháru R H Brno ( v roce 1956 se soutěž nehrála), který porazil norskés malou jídelnou, kuchyni s ledničkou, garáží,
ho mistra Tigrene Oslo 13:1 a Inter Milano 4:2. (3. utkání skupiny: Inter Milano . Tigrene
telefonem», v pěkné části
Oslo 9:3). Vítězové se střetli ve finálovém zápase, poražení pak bojovali o další umístění v souKew,. velmi dobře zaříž.
těži.
Jednotlivě neb celý byt..
Podle
poslední
módy
Spenglerův pohár, který po dva roky zdobil klubovnu R H Brna, a který R H Brno přivezlo do
Informace (Melb.) L F šije
1580 - večer.
Davosu (prý jen na ukázku) a mělo zde obhajovat, zůstává v Ďávošu ha další rok, neboť víFr. V O Z Á B A L
tězem se stalo mužstvo pořádajícího klubu, H C Davos", které zvítězilo ve finálě ňad čs. mistrem
NOVĚ PŘISTĚHOVALÝ
dámský a pánský
R H Brno zaslouženě 5:2 (0:0, 2:1 a 3:1).
'
.
UPRCHLÍK hledá v Melb.
krejčí
Největší zásluhu na tomto velkém úspěchu domá- kdy se útoky soupeře přímo valily lia Nadrchalo- 26 Moore St., Sth. Yarra, byt pro rodinu (2 děti).
cích mají 3 muži: předně 28 letý trenér, Kanaďan vu branku.
Vic.
Tel. BM 561S Nab. na zn. "Tč. BoneMužstvo RH Brna hrálo bez nejlepšího hráče
gilla" do HD..
Stu Robertson, 18- letý brankář Bassani a nestárnoucí vedoucí 2. útočné řady Walter Duerst. Tre- Vlastimila Bubníká, který byl v utkání s Duklou
PRODÁM DŮM nový,
nér Robertson byl nejrychlejším hráčem turnaje. Jihlava" zraněn, a bez obránce Kaspera, v této sestaCHOROBY
zděný v sev.: předměstí
V semifinálovém utkání se švédským Grums I K vě: Nadrchal, - Bartoň, Mašlán (néjslabší), Potsch
KOŽNÍ A VLASŮ
Melbourne. 5 pok., kuna 'příklad sám 4 krát projel celým kluzištěm a 4 - Zamastil, - Danda - PantůČek starší (zapůjčekrát musel výborný švédský brankář Nilsson ka- ný Slovanem Bratislava), - Prosek, Vaněk, Návrat, léčí se. úspěgnou metho- chyň, bungalow. a přísl.dou Cu-Ex-Ma na moDeposit 1.500 £ , celkem
pitulovat. Robertsonovo mužstvo HC Davos vyhrá- . Pavlů, Scheueř, Šůna (néjslabší rada).
derní kožní klinice
5.000. Nab. na zn. "Adlo SP zaslouženě. Hrálo sice velmi jednoduše! ale
3.'skončilo "v Davosu Inter Milano,. za které hraresa v HD".
zato nanejvýše účelně. Volilo ve finálovém zápase j e 6 Kanaďanů, Podle. výkonu bylo nejlepší na
N A T I O N A L
proti RH Brnu taktiku osobní obrany, která se turnaji a prohrálo nešťastně s Brnem 2:4. Hráči
SKIN INSTITUTE
jim dařila. Pečlivě střežili útočníky qs. mužstva I M hrají moderní 'rychlý hokej, rozehrávají vždy
St,
a nedovolili jim rozvinout nebezpečnější akci. Ob- směrem na soupeřovu branku. Dovédou yýužít se- 115 C o i l i m
MELBOUSNI
ránci neudělali chyby, kterých se tak často dopouš- bemenšího zaváhání či chybného podání soupeře,
REDAKCI DOŠLO :
těla brněnská obrana. Všichni byli rozestaveni a kry- a rychlými protiútoky ve dvojicích se dostávají
(vedle kina Metro),
li nebezpečná místa před brankou. Á tak porazili před soupeřovu branku.
Telefon MF 127t
obhájce titulu a velkShó favorita turnaje, RH Brno,
Podobně jako mužstvo Brna zklamal v Davosu i
Porady
t darm a
ZÁPISNÍK 1958, měsíčkterý se musel spokojit s druhým místem. Slabé- švédský ligový ^klub Grums IK, který byl až 4. Zktušené ošetřovatelky
ník pro politiku a kultumu soupeři- Tigrere Oslo dovedli naši hráči dát Hráči byli nejlepší u mantinelů, ala byli. pomalí,
Eiczema - Dětské ekzeru, číslo 1, leden 1958,
13 branek, tedy daleko více než všechna ostatní nedůrazní ve střelbě a nebojovní, jak tomu bývá
ma - Akn e - Kožní
Vydavatel Universum
zúčastněná mužstva. Norové však umožnili brněn- u švédských mužstev zřídka. Zvláště jejich obranPress Co., redaktor Ivan
ským hráčům přípravu k ráně. Ale když pak nara- né řady hrály velmi slabě a zavinily vysokou po- rtnětj - Záněty kožních
Zvěřina. Do tohoto Čísla
íla* - Lupy - Padání
zili Čechoslováci na Italo - Kanaďany ,nebo ve fi- rážku od Inter Milana (4:9).. .
přispěli: Zdeněk Hacura,
nále na bojovňý a s nadšením hrající HC Davos,
Na pátém místě skončil norský mistr, Tigrene vlaaft - Alopeeie « PsoPetr Hrubý, Luděk Daiasis - Křečové vředy
který ' jim přípravu ke střelbě nedopřál, pak se Oslo, ktérý porazil" v íozhbdu jícím utkání Zuercher
vid, Lev Braun, ' Pavel
Daláí kožní kliniky:
hůře prosazovali. Mužstvo RH Brno hrálo na turna-- SC 4:3. Zatím co 3 hráči tohoto celku jsou dobrého
Berka a j. Roční předji nečekaně do šířky, rozehrávalo zpět do vlastní evropského průměru, ostatní nedosahují úrovně na- ADELAIDE:
platné 5.4, letecky 7.třetiny, někdy _.* jako jediné - mělo i dvojitá zpětná ší divise.
25 Gresham Street,
$, Adresa: 15 Vandewapodání, což se podle nových mezinárodních hokeA konečně na posledním místě skončil v Davosu tel. L A 4270.
ter Street, New York 38,
jových pravidel píská jako přestupek. Většina hrá- Zuercher SC. Nejlepšími dvěma hráči byli známý NEWCASTLE:
N. Y., USA.
čů zapomínala na to nejdůležitější co vyhrává za- švýcarský intérnationál Schůbiger a českosloven- S9 Hunter St„ t. B $784
pas, na střelbu. Další, chybou čs. hráčů bylo, že ský exulant Stanislav Nepomucký. ( V ' posledních BRISBANE:
neumějí stále ještě hrát přesilovou hru nebo zase dnech přijela za ním .do Curychu z Oslo j.eho man- 293 Queen St., FA 1449
POJIŠTĚNÍ
při oslabení dostávají pravidelné branku, jednotliv- želka, která před časem požádala norské úřady o rOOWOOMBA. M. L.
ci střídali během hry nevhodně, několikrát v době, azyl.) •
domů,
bytů, podniků,
•
•
C. Chambers, 164-168
Work. Compensation,
31. ročník Spenglerova poháru neskončil pro Čs. Margaret St., tel. 7005
aut, povinné ručeni,
hokejisty nikterak Šťastně, Nesplnili ani y nejmenŽIVOTNÍ,
ším "to, co od nich očekávali objektivní švýcarští
úrazové a* nemocenské
diváci: že budou pokračovateli slavného Malečkova
Děkujeme
— Anglické profesionální mužstvo Harringay Racers LTC Praha, které bylo až dosud nejúspěšnější.
odborně provede
za včasné vyrovnání
sehrálo v ČSR 4 zápasy. V Ostravě vyhrálo 5:2,
R. C. K U G L E R
předplatného.
a v Kolíně nad juniorským mužstvem ČSR 4:3,
. (Milb.) XL t m .
HOKEJOVÁ LIGA V
V Praze podlehlo Československu 3:8 a" v Bratislavě Slovensku 3:4.
* Obchod koloniální *
ČSR:
— Hokejisté RH Brno vyhráli v Basileji 9:1.
lahůdkářství * milkbar
12. kolo (zahájení druhé
— V soutěži kopané o Křišťálový pohár porazila
HLAS "DOMOVA
MILLSWYN
Jiskra Liberec Spartu 4:3 a Slavia Hradec Krápoloviny soutěže): Plzeň
vychází čtrnáctidenně"
lové 4:1.
DELICATESSEN
- Spartak Sokolovo . Pra— Patnáctiletý Australan lotyšského původu J. KonŘídí redakční kruh..
ha 5:6, Dukla Jihlava 89 Millswyn St.,
rads vytvořil v Sydney 2 světové rekordy. 400 m
Kladno
8:3
(!),
Spartak
Adresa:
Hlas domkva, ...
. STH. TARKA, VIC.
íaplaval za 4:26 min. a 440 y za 4:25.9 min.
Praha Motorlet - VítkoviTelefon"
BM
4779
•
8
Moorhouse
St.,
Richmond, • É. -1, Vic.
— Ruští tenisté sě letos zúčastní poprvé Wimblece 2:3, Ostrava - Slavoj
donu.
(z Toorak Řd., nedaTelefon J A 3380 /jen mimo pracovní dobu/
Č. Budějovice 4:5, RH
— Koncem ledna koná se v Bratislavě krasobrusleko St. Kilda Rd;>
Brno - . Pardubice .5:4, Předplatné: na rok s 37/-, na £ roku s 19/*
lařské mistrovství Evropy.
. Dodávky .do domu ;
Slovan Bratislava V ch®.
— Mistrovství světa v ledním hokeji V roce 1050
na 7 čísel s 10/-,. jednotliví. A-. ,1/6". ; • .
Maniéíé
Š u r a n o v l -mutóv 6:0 (!).
bud« uspořádáno v Frítís*.

• - Ve zkratce - -

