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Sovětská umírněnost a čínská brutalita

Pan Jekyll o pan Hyde
Kuba a válka v Himalájích zaměstnávaly světovou pozornost v poslední
části tohoto roku. Není na tom nic divného, protože významem se nejméně,
rovnaly čemukoliv, co postihlo náš "požehnaný” svět od konce druhé svě
tové války. Kubánská krize přivedla lidstvo na samý kraj nukleární války
a její důsledky budou ještě dlouho patrny ve vzájemném vztahu soupeřících
velmocí.
Následky války v Himalájích pak jsou téměř stejně významné a možná
ještě trvalejší. Její vliv na další vývoj neutralismu ještě nelze přesně zhod
notit, ale její destruktivní vliv na čínsko - sovětské vztahy je už teď patrný.

rakety a po menším han
drkování také své bom
bardéry. Poslední část
dohody, která mluvila o
mezinárodní inspekci,
však splněna nebyla
Američané v důsledku
toho sice zvedli po od
sunu sovětských raket
svou blokádu, ale záruky
proti invasi Kuby odmítli
na tak dlouho, dokud ne
bude splněna také pod
mínka mezinárodního do
zoru.
Kubánský problém te
dy nezmizel, ale americ
ká posice je teď daleko
silnější než kdy před tím.
(Pokračování na str. 2)

horečné korespondence sovětských závazku zvedmezi Kennedym a Chruš- ne americkou blokádu a
čovem.
dá záruky, že se Spoje
Chruščov se v té do né státy zdrží invase
hodě zavázal odstranit z Kuby.
Kuby všechny útočné
Na Kubě po Kubě
zbraně (rozuměly se tím
Nevyřešený problém
Jenom část kubánské
rakety a bombardovací
Populární názor, že letadla) pod mezinárodní dohody byla zatím spl
kubánské starosti skon kontrolou. Kennedy slí něna na obou stranách.
čily v okamžiku, kdy so bil, že po splnění všech Chruščov odstěhoval své
větské lodi změnily kurs,
není tak úplně správný.
Z XII. sjezdu Komunistické strany Československa
V té chvíli bylo od
straněno jenom bezpro
střední nebezpečí srážky.
Přes všechny hospodářské potíže a přes všechny potíže politické byl
Kubánský problém se
však neztratil ani tzv. XII. sjezdem Komunistické strany Československa zvolen znovu předsedou
rusko - americkou do Antonín Novotný, komunista, který přivedl KSČ na okraj zhouby. Jeho
hodou, která v těch kri nová volba dokazuje, že Komunistická strana Československa hodlá sledovat
tických chvílích vzešla z moskevské cíle nadále svojí zvláštní, gottwaldovskou cestou.

Oba problémy měly
společné dvě věci: jejich
akutnost koncem roku
polevila, ale ani jeden
ani druhý nebyl vyřešen
s konečnou platností.

Novotný dosud v čele

nosti po únorovém puči. Komise se také za
bývala - vinou Rudolfa
Slánského a jeho soudru
hů a zjistila, že Slánský
a jeho klika se dopustili
dalších zločinů, zatím neuveřejněných. Hendrychova vyšetřující komise
proto shledala, že není
Zasedání sjezdu bylo sebemenší důvod rehabi
především poznamenáno litovat Rudolfa Slán
vystoupením
čínského ského.
delegáta, který otevřeně
Staré vedení
kritizoval sovětský postup
v kubánské krizi. Čínský
XII. sjezd Komunistic
delegát byl v Praze sly ké strany Československa
šen a hlasitě oslyšen.
dosadil staré vedení. An
Znovu se tam ukázalo, tonín Novotný zůstal
že sovětsko - čínská roz předsedou KSČ. Vitální
tržka je větší, než se do otázka neplnění plánu
výstavby
nedávna na Západě dou- hospodářské
zůstala otevřena. Na mís
falo.
Co se týče globální po tě pětiletky, která padla
litiky sovětského bloku, za 18 měsíců, bude vy
vyslovila se Komunistic hlášen jednoroční plán
ká strana Československa na rok 1963. Během té
zcela pro chruščovovské to doby najdou národo
vedení, tj. pro "mírovou hospodáři možnosti, jak
naplánovat další dlouho
koexistenci”.
dobé plány.
V projevu ke sjezdu
mluvil Jiří Hendrych
Průběh sjezdu KSČ byl
znovu o. "kultu osobnos sledován v cizině se zá
ti”. Řekl, že stranická ko jmem. Londýnské The
mise přišla k závěru, že Times si všimly zprávy,
Klement Gottwald si bu podle které se ústřední
doval svůj "kult osob- (Pokračování na str. 2)
XII. sjezd KSČ, který
začal 4. prosince 1962.
podpořil
mezinárodně
moskevskou linii proti
Pekingu. Sjezd se postavil zcela za Chruščova a
zcela proti Mao Ce-tunovi.
Proti čínskému názoru

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

Vánoční verše
Josef

Čapek

Dnes, dceruško má, o tom sním,
že bys ještě byla malá
a já byl doma mezi várna,
tam doma u tebe a mámy;
světélka lásky na stromečku vánočním
by tisícerou září vzplála
a světla svobody zas hvězdami
— ach, jak spěšný a těžký je život!

LÁSKA A STRACH
Lidé se odedávna snažili vyložit pravé poselství
vánoc. Někteří to činili upřímně, ve snaze pochopit
celý jejich význam. Jiní, protože mnoha lidem nic
není svaté, se je snažili překroutit a zmrzačit tak,
aby sloužilo jejich záměrům. Ještě jiní se je snažili
zničit a vyhladit, protože se jim láska k člověku
zdála být nebezpečná.
Pro “křesťanské” rasisty v Jihoafrické unii nebo
na jihu Spojených států musí mít vánoční poselství
prazvláštní smysl. Na povrchu se nijak zvlášť neodchyluje od jeho pravé podstaty. Jeho zvrácenost spo
čívá v tom, že mu byl dán nějakou záhadnou inter
pretací výlučný charakter. Z poselství lidem stalo
se poselství bílým lidem, jako by “dobrá vůle” byla
vrozena jedné rase a odepřena druhé.
I tito křesťané jdou přirozeně na Boží hod do
kostela vyslechnout s kazatelen slova vánočního po
selství.
A zatím co se v pokleku zbožně křižují, zavírají
dveře svých kostelů před lidmi tmavší pleti, která
podle nich nějak na ruby převrátila boží zákon o
rovnosti všech lidí.
I komunističtí atheisté musejí být člověku svým
způsobem přijatelnější, než tito nekřesťanští křesťa
né. Komunista nevěří v existenci Boha a necítí se
proto zavázán jeho zákony. Je tedy prost alespoň
jedné ošklivé vlastnosti, jíž překypují někteří lidé,
kteří se ohánějí pánem bohem, kudy chodí. V tom
jednom smyslu totiž není pokrytec.
Poselství vánoc není nic záhadného. Záhadná je
jenom jeho aplikace. Nemělo by na něm být nic
výlučného, nemělo by dokonce být ani výlučně
křesťanské. V hlubším smyslu na něm spočívá sa
motná existence lidstva: existence těch lidí, kteří se
považují za křesťany, i existence těch lidi, kteří křes
ťanství popírají, a dokonce i existence těch, kteří
o křesťanství nikdy neslyšeli.
Neboť, alespoň do určité míry, popření pravého
smyslu vánoc je převážně zodpovědné za to, že si
nikdo nemůže být úplně jist, bude-li naše planeta
také příští rok obydlena tvory, kteří si říkají lidé.
Vrcholky Himalájí jsou dnes pokryty kříži, na
nichž znovu visí tisíce “božích synů”. Jedni z nich
mají žlutou kůži a šikmé oči, druzí všechny odstíny
tmavé pleti obyvatel Indie.
První, a je jich tisíce, byli ukřižováni pro strate
gickou silnici a politický zisk. Druzí, a jsou jich dal
ší tisíce, skončili na kříži také proto, že jejich při
krčení vládci odmítali vidět jiný kříž než vlastní.
Poselství vánoc, jak jsme řekli, nemusí být nutně
čistě křesťanské. Pro křesťana znamená, že Bůh se
stal člověkem, aby mohl umřít na kříži za každého,
i toho posledního člověka. Pro nekřesťana by mělo
znamenat, že se narodil člověk tak veliký, že byl
ochoten umřít za lidskou důstojnost. A zase, Bůh
nebo člověk, byla to oběť za důstojnost každého
člověka, bez ohledu na to, kde se narodil, jak se
narodil a z koho se narodil.
Žijeme ve věku, kdy se vánoce odehrávají v ob
chodních domech, a kdy jenom ušní bubínky, ni
koliv srdce, zaznamenávají jejich poselství.
Dá se ovšem tvrdit, že křesťanství nemůže být v
úpadku v době sociálních reforem a rostoucí pomoci
majetných národů nemajetným. Nesmíme však za
pomenout, že se to děje také v době revolučního
kvasu, kdy se i ten poslední člověk začíná hlásit o
svá práva.
A pohnutky jsou důležitější než čísla a statistiky.
První ukazuje pravý stav člověka, druhé jenom
množství dolarů, liber, marek a rublů, které byly
poslány hladovějícím ubožákům.
Otázka, která úzce souvisí s opravdovým smyslem
vánoc, je, kolik toho všeho bylo uděláno z lásky
k člověku, a kolik ze strachu před člověkem. - kw Published
8 Moorhouse St.
Printers:
6 Elizabeth St.,

by Fr. Váňa,
Richmond E. 1. Vic.
Bussau & Co.,
Nth. Richmond, Vic.
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Pan Jekyll a pan Hyde
(Pokračování se str. 1.)
Fidel Castro ztratil spolu
s Chruščovem valnou
část své prestyže a navíc
také velkou část sympa
tií Latinské Ameriky, Je
ho budoucnost nevypa
dá nejlépe. Jedinou otázkou zůstává, postačí-li
k jeho odstranění hos
podářská a politická opatření, nebo bude-li k
němu nakonec přece je
nom třeba vojenského zá
kroku Spojených států.
Záhadné příměří
Pokud se himalájského
konfliktu týče, záhada
čínského příměří přestala
být záhadou ve chvíli,
kdy byly zveřejněny
všechny jeho podrob
nosti.
Zdá se teď více než
pravděpodobné, že první
teorie o vojenských cí
lech čínského útoku by
ly správné. Většina po
zorovatelů se totiž od za
čátku shodovala v tom,
že útok na tzv. východní
frontě měl za účel jenom
přechodné dobytí území,
které by se dalo vyměnit
Za tu část Ladakhu, o
níž Číně opravdu jde.
Podmínky
čínského
příměří tuto teorii silně
potvrzují. Po odstranění
obvyklé omáčky člověk
zjistí, že je Peking oprav
du ochoten vyklidit prak-

ticky všechna získaná území, s výjimkou Ladakhu, kde už dávno posta
vili strategicky důležitou
silnici, spojující Tibet se
Sinkiangem.
Jestliže tlak z Moskvy
a strach před americkým
zákrokem hrály vůbec
nějakou roli, nebyla to
role důležitá.
Indické stanovisko
Indická vláda čínské
požadavky zamítla a pro
hlásila, že je ochotna
jednat jenom tenkrát, vyklidí-li Čína všechna ob
sazená území, včetně Ladakhu.
Ministerský předseda
Néhrú oznámil, že indic
ké zbrojení bude pokra
čovat bez ohledu na to,
bude-li příměří v Hima
lájích trvalé, nebo dojde-li k novým útokům.
Vyhlídky jsou na dlou
hý a velký spor, v němž
se budou periody nejisté
ho klidu střídat s ozbro
jenými srážkami.
Ke kladným aspektům
konfliktu patří poněkud
zlepšené naděje na výře-

ZE DNE NA DEN

komunismu začíná drolit
pod nárazy sobeckých
zájmů jednotlivých členů
komunistického imperia.
Ve srovnání obou událostí je jedno nebezpe
čí. Zdánlivá ústupnost
Moskvy a bezohledná výbojnost Pekingu kontras
tují způsobem, který ně
kdy vyvolává nerealistic
ké naděje.
Ještě jednu věc mají
Je pravda, že dnes
události v Karibském
moři a Himalájích spo je moskevský komunis
lečnou. Obě dvě jsou ale mus mírnější než pekingspoň pro některé lidi za ský, hlavně proto, že by
čátkem nového politické mohl válkou více ztra
ho myšlení. Ani jedna z tit. Je stejně pravda, že
těch událostí nepřinesla se mění, a že jeho vý
nic revolučně nového, voj pokračuje spíše směale obě vrhly na staré rem od radikalismu než
věci nové světlo pro ty k radikalismu.
Evoluce sovětského ko
zaslepence, kteří ještě
chovali o komunismu ně munismu však bude dlou
há, hlemýždí proces, je
jaké iluse.
Kuba těm "slepcům’ hož výsledky na sebe ne
ukázala bezcennost ko chají ještě nějaké to de
munistického slova a bez setiletí čekat. Zatím se
ostyšnou prolhanost kre rozhodně nedá říci, je-li
momentálně nebezpečněj
melských vládců.
Čínsko - indický kon ší holá brutalita pekingflikt ukázal, že neutralis- ských Hydů nebo zálud
mus nemůže nahradit ná umírněnost moskev
připravenost, a že se tmel ských Jekyllů.
-kw-

šení indo - pakistanského
sporu o Kašmír.
Pakistanská vláda se
po počáteční rozhořčené
reakci uklidnila a přesun
indických jednotek z
Kašmíru na himalájskou
frontu nasvědčuje tomu,
že bylo dosaženo alespoň
omezené dohody.
Jekyll a Hyde

25.11. Druhá část fran
couzských voleb opět při
nesla vítězství presidentu
de Gaulleovi, jehož po
slanci dostali víc než 270
míst v parlamentu.
— Ústřední výbor sovět
ské komunistické strany
přijal Chruščovův návrh
na reorganizaci státního
a stranického aparátu. Dů
vodem této reorganizace
byly nedostatky v hospo
dářství.
— Indie žádala čínské ko
munisty o podrobnosti na
bídky příměří.
29.11. Néhrú prohlásil, že
čínské podmínky příměří
nejsou Indií přijatelné.
30.11.
Západoněmecký
ministr národní obrany
Strauss, který byl příči
nou nedávné kabinetní kri
ze, resignoval.
— Burmský U Thant, do
savadní úřadující generál
ní tajemník Spojených ná
rodů, byl v této funkci
potvrzen bez oposice.
1.12. Portugalský mnisterský předseda dr. Salazar
přestavil vládu.
— Jugoslávský president
Tito odjel na “neoficielni”
návštěvu do SSSR.
— Čínští komunisté stáhli
část svých oddílů z Indie.
3.12. Náměstek sovětské
ho předsedy Frol Kozlov
kritizoval v Itálii politiku
čínské komunistické stra
ny.
4.12. U Thant vyzval
všechny členy Spojených
du k hluchým uším. No národů, aby dodržovali fi
votného vedení je chruš- nanční závazky vůči této
organizaci, jak o tom roz
čovovské a jakékoli změ hodl mezinárodní soud.
ny předpokládají změnu Sovětský svaz a Francie
odmítají přispět na výlo
politického kursu.
SN ve spojitosti s konž
Pražský sjezd KSČ je hy
skou akcí a s jednáním na
nom potvrdil hlubokou Středním východě. Spoje
roztržku uvnitř sovětské né národy jsou na pokraji
ho tábora. A je to roz finančního zhroucení.
tržka, kterou těžko někdo 5.12. V londýnské mlze
může spravit. Sovětský zahynulo 66 lidí.
V Čile byl zatčen býva
blok dávno přestal být —
lý nacistický generál Her
monolitem.
Sovětský mann Rauf, který údajně
blok je dnes mozaika, nařídil likvidaci 90.000
skládající se z moskev židů.
ského vedení, pekingské- venským komunistům ne
ho vedení, z revizionistů- podařilo ani po nabáda
a titoistů.
vých úkazech v jiných
XII. sjezd Komunis částech komunistického
tické strany Českosloven bloku dostat na špičku
ska znovu dokázal, že někoho lepšího než No
existence strany samé je votného, pak musí být i
odvislá na existenci stra s hlediska komunisty v
ny v Moskvě.
tamním stranickém a
*
*
vládním aparátu něco od
Poučení z komunistic základu špatného, něco,
kého sněmování v Pra co nemůže přečkat del
tp
ze? Jestliže se českoslo- ší dobu.

Novotný dosud v čele

(Pokračování se str.,1)
výbor KSČ bude zabývat
podstatou
"politických
procesů” a do čtyř měsí
ců bude o nich refero
CHCETE, ABY SE VAŠE vat”. Osud Rudolfa Ba
děti naučily hrát na kte ráka byl XII. sjezdem
rýkoli hudební nástroj? KSČ zřejmě zpečetěn.
VOLEJTE (Melb.)
Podle zpráv ze sjezdu
51-7012
byl
Rudolf Barák vinen
A. CHROMOVSKÝ
nejen defraudacemi taj-

Naše rovy
OŽENIL
SE,
JSA
INDIVIDUALISTICKÉHO ZALOŽENÍ
Jsa individualistického založení, nemohl se
Jan Kalla smířit s politickým vývojem v únoru
1948 a proto odešel do světa a zakotvil v To
rontu. S elánem jemu vlastním pustil se do prá
ce v krajanském životě a po řadu let byl jedna
telem místní odbočky Československého národ
ního sdružení. Nelze tvrdit, že by schůze za
jeho funkční období postrádaly vzruchu a ne
bylo také vždy jeho vinou, že ostatní účastníci
nerozuměli jeho argumentům. Jubilant byl ta
ké posledním přdsedou spolku Old country
club, který sdružoval přátele býv. fotbalového
klubu Sparta. Převzal ovšem klub v takovém
stavu, že už jej nemohl, zachránit před zánikem.
Nelze také pominout jeho aktivitu v Osadě sv.
Václava v Torontě. Před několika lety se Jan
Kall oženil se Slovenkou Marií a prakticky pro
jevuje československou vzájemnost. Jeho choť
přinesla náležitou rovnováhu do jejich manžel
ství, čímž jsou dány předpoklady pro dosažení
dalších 50 let spokojeného spolužití, což jim
ze srdce přejeme.
Naše hlasy, Toronto, 13. října 1962

ných fondů ministerstva
vnitra, ale i "potlačová
ním důležitých informa
cí”. Tyto "potlačené” in
formace prý obohatily
bývalého ministra vnitra.
Hospodářská situace
Československa je ve psí.
Zásobovací situace je ve
psí. Ale ani XII. sjezd
KSČ nemohl ukázat ces
tu ke zlepšení.
Konec monolitu
Právem napsal časopis
Die Welt, že sovětský
blok trpí erosí. Je to
pravda, kterou můžeme
potvrdit, pokud se to tý
ká Československa. Ho
spodářské potíže uvnitř
Československa letos zce
la vyrovnaly potíže me
zinárodni, mezi nimiž ku
bánské fiasko bude vždy
na čelném místě.
Soudruh Wu-hsi-čuan
mluvil na pražském sjez-

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
srdečně Vás

zve na

silvestrovskou zábavu
kterou pořádá v pondělí 31. prosince 1962
V CHESTER HALL — "DORCHESTER” — ALEXANDRA AVE.
BOHATÝ PROGRAM
LIKÉROVÁ LICENCE
Začátek v 9 hodin večer
Vstupné včetně večeře
PŘEDPRODEJ: 34 3843 (Pavlas), 82 3803 (Pekárek), 94 6634 (Pick)

6.12. Indická vláda se roz
hodla zavřít konsuláty ve
Lhase a v Šanghaji.
7.12. Mluvčí křesťansko - demokratické strany v
západoněmeckém parlamentě oznámil, že Adenauer půjde příští rok do
pense.
— 441etá zaměstnankyně
britského ministerstva za
hraničních věcí Fellová,
která se přiznala, že půj
čovala členu jugoslávkého
velvyslanectví tajné doku
menty, byla londýnským
soudem odsouzena na dva
roky do vězení.
— President de Gaulle po
tvrdil novou francouzskou
vládu ministerského před
sedy Pompidou.
9.12. V sultanátu Brunei
v britském Severním Borneu vypukla revoluce.
Povstalcům se podařilo
obsadit hlavní město Seriu, ale Britové je dobyli
zpět.
— Cizí delegáti na praž
ském sjezdu čs. komunis
tické strany dostali připiš
od čínských komunistů, ve
kterém se navrhuje zřízení
mezinárodní poradní ko
munistické
organizace,
která by se zabývala roz
pory mezi jednotlivými
stranami.
10.12. Sovětský ministr fi
nančních věcí Vasil Garbuzov předložil Nejvyšší
mu sovětu nový rozpočet,
který obsahuje rekordní
položku na národní obra
nu.
— Brunejský šejk Azahari,
vůdce povstání, žádá Spo
jené národy o intervenci.
13. 12. Při rozboru mezi
národni politické situace
před Nejvyšším sovětem
varoval Chruščov čínské
komunisty, kteří se prý
snaží dostat SSSR a USA
do války.
15.12. Ve volbách do par
lamentu Jižní Rhodesie
vede strana “The Rhodesian Front”, která je proti -rovnoprávnosti černochů. Z 3,600.000 Afričanů
bylo ve volebních sezna
mech pouze 13.000.

STŘEDISKO
PANSKÉ MÓDY
164 Acland St., St. Kilda,
Vic..
tel. 94 2260
NOVÁ PRODEJNA:
Obchod č. 28,
Southern Cross Hotel
Bourke Street,
Melbourne - City
Nakoupíte u nás levně
nejvhodnější dárky
k vánocům
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ČESKOSLOVENSKO
— Na žádost českosloven
ské vlády byl odvolán z
Prahy velvyslanec Rudé
Číny. Podle nepotvrzených
zpráv bylí z ČSSR vy
hoštěni čínští studenti. Je
jich vedoucí byl prý zat
čen pro protistátní výroky
v souvislosti se sovětským
odchodem z Kuby.
— Od 1. prosince jsou v
oběhu nové bankovky v
ceně 100 Kčs a mince po
3, 5 a 25 haléřích. Na líci
bankovky je obraz hut
níka a zemědělské ženy,
na rubu pohled na Hradčany. Na nových mincích
je pouze vyražen komu
nistický státní znak a ná
zev ČSSR. Staré bankovky
zůstávají v platnosti, desetikorunovky jen do konce roku 1963.
— Výnosem ministerstva
školství a kultury byl pod
nik Sovětská kniha v Pra
ze změněn na nový národ
ní podnik Zahraniční li
teratura, který převezme
nakladatelství Orbisu jeho
dosavadní úkoly.
— V pražském Domě umělců se konala 17. listo
padu slavnostní imatrikulace 380 nových zahranič
ních posluchačů Universi
ty 17. listopadu. Projev
měl rektor prof. dr.J.
Martinic. K tomu nejno
vější pražská anekdota:
Sedí dva lidožrouti a kuch
tí misionáře. Povídá je
den: “Ještě je nějak tvr
děj!” Druhý nato: “Je to
pořád lepší, než guláš v
pražské universitní men
se!”
— Čs. strana socialistická
konala krajské konference, jichž se účastnily de
legace ÚV KSČ a výboru
Národní fronty. Zajímavé
je, že Čs. strana socialistická dokázala pořádat kraj
ské konference jen ve
čtyřech krajích: Severo
českém,
Severomorav
ském, Jihočeském a Zápa
dočeském. Vedoucími de
legací této loutkové stra
ny na krajské sjezdy byli:
předseda strany dr. A.
Neumann, místopředsed
kyně A. Fišerová, ústřed
ní tajemník dr. B. Kuče
ra a jeho zástupce V. Hnilica.

DOMOVA

VE ZKRATCE

PROCES “EDELWEISS”

DRUHÉ DĚTSTVÍ?
Sir Bertrand Russell obdržel pionýrský šátek
a odznaky od dětí ze základní devítiletky ve
Fryštáku, které se dozvěděly o jeho zákroku
na záchranu míru v době kubánské krise. Dar
mu předal Čs. výbor na obranu míru.
Prague News Letter, 24. listopadu 1962

— Delegace ÚV KSČ na
sjezd Maďarské komunis
tické strany se skládala z
O. Šimůnka a členů ÚV
J. Havelky a F. Dvorské
ho. Slabá účast KSČ
mohla být způsobena anti
cipovanou
destalinizací
maďarské strany.
—Antonín Novotný udělil Řád práce “hlavnímu
arbitru” ČSSR Jindřichu
Dohnalovi.
Přiznáváme,
že nevíme, co je “hlavní
arbiter”.
— Na sjezdu Komunistic
ké strany Slovenska byl
znovu zvolen Karol Bacílek za prvního tajemníka
KSS. Sjezd schválil ně
kolik degradací: členové
politbyra P. Majling a J.
Való nejsou už členy ÚV,
J. Kříž se stal z pouhého
člena jen čekatelem. P.
David je členem ÚV, ale
není už členem sekretariá
tu. V. Salovič se stal před
sedou kontrolní komise.
V hlavním projevu přiznal
Karol Bacílek “porušování
zákonitosti” a také to, že
plány nejsou plněny.
— 20. listopadu byly ulo
ženy ostatky zesnulého
kandidáta politického byra
a místopředsedy vlády a
předsedy Slovenské národní rady Rudolfa Strechaje v Národním památníku
na Vítkově v Praze. Pietního aktu se zúčastnili
Fierlinger a Hendrych, ta
jemník ÚV KSČ A. Dubček, předseda SNR (a
Strechajův nástupce) J.
Lenárt, předseda ÚRO F.
Zupka a předsedové stran
Národní fronty dr. Neu
mann, J. Plojhar a dr. J.
Kyselý.
—“Books from Czechoslovakia” je název výstavy
čs. knih, uspořádané v
Londýně. Důraz byl ten
tokrát kladen na vydává
ní básnických děl, ačkoli
výstava byla nacpána kni

V Banské Bystrici začal 12. listopadu tr. proces s bývalými příslušníky
protipartyzánské jednotky, jejímž velitelem byl od prosince roku 1944 do
roku 1945 L. Nižňanský. Německá protipartyzánská jednotka, nasazená na
území bývalého Slovenského státu, byla zřejmě posílena jednou rotou fa
natických "luďáků” a slovenských fašistů. Tento proces podobá se zcela
předcházejícím procesům proti bývalým slovenským příslušníkům Hlinkovy
gardy a fašistům, uspořádaným tehdy, kdykoli chtěla československá ko
munistická strana vzbudit nenávist k Západnímu (ne Východnímu) Německu.
Proces se slovenskými
hami Jiřího Trnky. Ná Tentokrát vytáhla čes ním táboře v Mauthau
vštěvníci obdivovali “vy koslovenská soudní pro senu.”
příslušníky
protipartynalézavost
českosloven paganda dvě esa: zjistila,
zánského
oddílu
je ne
Z
obžaloby
je
zřejmé,
ských grafiků a ilustrá
že bývalý velitel sloven že slovenští příslušníci pochybně proces politic
torů”.
— V Bratislavě byla sou ské roty, nasazené proti protipartyzánské jednot ký. Jeho alfou a omegou
zena skupina zaměstnanců partyzánům po zhroucení ky jsou dnes souzeni za je vzbuzení strachu před
Závodu na vzduchotech slovenského povstání, je zločiny celé jednotky:
Germanií, která ustavič
nická zařízení. Obchodova- zaměstnancem
stanice
ně hledí na východ.
Válečné zločiny
li na černém trhu s “ne Svobodné Evropy v Mni
dostatkovými přebytky”.
Západní apropos
"Většina obžalovaných
J. Ryba dostal 5 let, A. chově.
se na protipartyzánský
Kromě toho však má
Hamáček, J. Sáček a A.
Politický proces
Filák 3 roky a několik dal
boj připravovala výcvi zvláštní prozápadní apších nejmenovaných osob
Rozhodně bychom rá kem v Žilině v roce 1944 peal: hle, je tu in absen12 měsíců.
di brzo slyšeli prohláše pod vedením obžalova tia souzen váš služebník,
— Národní divadlo v Pra ní z Mnichova, které by
ného M. Kanioka a za Lad. Nižňanský, který
ze oslaví 80. výročí v roce
1963. “Booking” na jubi toto obvinění postavilo pomoci německých in velel právě té jednotce,
lejní sezónu byl skončen na pravou míru. Mimo struktorů . . . Jednotka . . která vyhladila anglo 10. listopadu 1962 (to se chodem,
L. Nižňanský spolu s jinou jednotkou - americkou misi na Slo
týká slavnostních předsta byl odsouzen k trestu
přepadla 21. ledna 1945 vensku.
vení). Počet abonentů na
slavnostní cykly dosáhl smrti. Chtěli bychom sly obce Klak a Ostrý Grúň.
Chtěli bychom říci je
šet také jeho prohlášení. Obě obce obklíčily, do
25.000.
nom
toto: osud anglo —A přece jenom prospěch
Nepochybujeme, že ce my vyloupily a zapálily.
- americké mise na Slo
z kubánského dobrodruž lý proces má politické
ství sovětského bloku: pozadí. Nepochybujeme Do lidí, kteří utíkali z vensku byl vždycky za
hořících domů, bezohled halen rouškou tajemství
dne 12. listopadu prodáva
li v Domě potravin v Pra také, že Svobodná Evro ně stříleli. Surově zavraž všem občanům Českoslo
ze v malých plechovkách pa bude mocí vyvrátit dili 146 bezbranných ovenska už před komunis
po Kčs 1.80 “kubánský komunistické tvrzení.
byvatel, z toho 38 dětí, tickým pučem, právě tak,
nektar” - sladkou šťávu z
Druhým
esem
procesu
56 žen a 52 mužů. Oby jako osud velitelů povstá
jižního ovoce guyaba.
—18. listopadu se dožil je obvinění, že rota slo vatele, kteří zůstali na ži ní, generála Viesta a plu
devadesáti let profesor pa- venských renegátů byla vu, soustředili a bestiálthologie a therapií nemocí zodpovědna za zajetí an- ně povraždili. Mrtvoly kovníka Goliana.
vnitřních na Karlově uni glo - americké vojenské
Víme nyní alespoň, že
versitě, dnes už legendár mise, vyslané na pomoc polili hořlavinou a za jenom osm příslušníků
pálili. Smrti uniklo jen
ní profesor dr. Josef Pelslovenskému povstání:
nář.
několik obyvatel těchto anglo - americké mise
(nebo ještě méně) bylo
“26. prosince 1944 pří obcí.”
— Antonín Novotný a čle
popraveno
v Mauthause
nové vlády a strany při slušníci jednotky . . . ob
Toto všechno je prav
jali na Hradčanech na klíčili chatu na Velkém děpodobné. Je jisté, že nu. Co se tedy stalo se
banketu “přední pracovní Boku u Polonky, v níž
se našli Slováci, kteří by zbylými členy? Byli v ní
ky” roku 1962. Pracujícího
byla
mise
anglické
a
ame

li ochotni za války vraž především Čechoameričareje se zúčastnili: J. Hend
rych, O. Šimůnek, V. ši rické armády, skládající dit své spoluobčany pro né. Proč jsme nikdy před
roký, B. Koehler, F. Piller, se z 15 osob, i čs. státní odkaz Hlinky, Tisův a tím neslyšeli jejich svě
F. Zupka, V. Vendra, M. příslušnici. Všechny pří
Tukův. Byli to slovenšti dectví o slovenském po
Pastyřík a šéfredaktor
tomné
oloupili,
zbili
a
Rudého práva O. Švestka.
vlasovci, ačkoli tím se vstání, pravdu o tom, jak
bylo spojencům zabráně
A. Novotný pravil: “Přál chatu pak zapálili. Zaja vlasovcům ubližuje.
bych si, aby s vámi deseti té odevzdali Sicherheitsno slovenskému povstání
Proti partyzánům
tisíce a statisíce dělníků . . dienstu v Březne. Osm
pomoci?
. . . nám pomáhali tak jako
Protipartyzánská
jed

z
nich
bylo
v
lednu
1945
Kde tedy dnes jsou, a
vy řešit naše hospodářské
problémy . . .”
FEC/Č zavražděno v koncentrač- notka německé armády kde je jejich svědectví?
přirozeně používala ka Víme, že trvalo víc jak
mufláže, kde to jen šlo. deset let od konce války,
I o této části boje mluví než byly prvně v Česko
obžaloba:
slovensku
uveřejněny
"Příslušníci jednotky snímky, ukazující členy
sekce malířů, sochařů a restaurátorů, který úse pokoušeli likvidovat anglo - americké mise na
mysl školy uvítal. Domnívá se však, že vytvo
partyzánské hnutí také letišti v Bánské Bystrici.
ření sochy z bronzu a její zaslání na Kubu by
lstí a podvodem. Pře Dnes je souzen v Česko
narazilo na neřešitelné obtíže. Odlití nadživotní
vléknuti za partyzány a slovensku velitel jednot
plastiky do bronzu je velice nákladné a určitě
vybaveni falešnými prů ky, která je prý zajala.
by zde byly potíže i s převozem plastiky na
kazy, pronikali do jed
Kubu, protože socha by byla velice těžká a mu
Proč nepromluví zbýva
notlivých partyzánských jících sedm příslušníků
sela by být pro dopravu speciálně zajištěna.
skupin . . .”
Snad nejlepším řešením by byla koupě nějakého
mise, padni komu padni?
Všech čtrnáct obžalo
obrazu a umístění tohoto obrazu na některém
vm
vaných bylo odsouzeno k
veřejném místě v Havaně nebo jinde. Mohl by
trestům, které u většiny
to být obraz s tématem z revoluční Kuby (i to
JOGURT
jsou podezřele nízké,
to téma řešili někteří naši autoři) nebo případ
“Zázračné jídlo”
vzhledem ke znění obža
ně obraz s typicky pražským motivem, prostě
nyní též s ovocnou
loby. Ladislav Nižňanpříchutí
podle dohody mezi námi a soudruhy z Hostin
ský, velitel roty, byl od Smetana, šlehačka, med
ného. A konečně je tu další možnost, jak vy
souzen v nepřítomnosti
jádřit solidaritu s kubánskou revolucí: Nakou
Farrall - Hayward
k smrti, O. Vystavěl, V.
pit z peněz, získaných ze sběru atp., praktické
Irrewarra Co. Pty. Lid.
Štulc, J. Stanček a E.
předměty pro žáky některé kubánské školy.”
85 City Road,
Čapko
k
žaláři
na
15
let,
Zkrátka: nikomu už se nechce toho paňá
South Melbourne
ostatní
obžalovaní
k
tres

ka dělat.
FEC
62 - 4682
tům od 5 do 14 let.

Problémy v Hostinném
Bratrská slovenská proletářská družba mezi
československými pracujícími a osvobozeným li
dem Kuby naráží někdy na potíže nepřekona
telné. Kam až někdy vede slepá vášeň, doka
zuje tragický případ darovací, který rozbírala
komunistická "Tvorba” ve svém 43. čísle. Otáz
ka je položena ostře: Je možné darovat kubán
ským přátelům sochu Julia Fučíka? Odpověď:
není.
Bylo to takhle: "Nedávno jsme dostali do
pis, v němž se soudruzi ze střední všeobecné
vzdělávací školy A. Zápotockého v Hostinném
táží, zda je možné darovat kubánským přáte
lům sochu Julia Fučíka. Škola si ji chce ne
chat zhotovit z výtěžku brigád a sběru barev
ných kovů.”
Tvorba poslala dotaz na příslušná místa, a
otiskla tuto odpověď: "Dostali jsme k projed
nání dopis soudruha Bryknara, zástupce ředi
tele školy a Klubu přátel revoluční Kuby v Ho
stinném nad Labem. O dopise jednal výbor
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Kolem čínského útoku na Indii

EVROPSKÉ POTRAVINY
všeho druhu a nejlepší jakosti
dostanete
u
firmy

Mikes Delicatessen

Další most se hroutí
?

Poslední události v Himalájích, kde Číňané vtrhli do Indie a obsadili Japonsko zemí s nejvy
území skoro tak velké jako Británie, jsou mezníkem v moderní historii spělejším průmyslem v
(dříve S. & A. Slavík)
Indie a celé Asie. Když Néhrú prohlásil, že nejde jen o pohraniční pře Asii.
203 Hay St., Haymarket - Sydney
střelky, ale o pečlivě připravenou invasi, a obvinil Číňany z útočnosti, po
Néhrú a celý indický
Telefon MA 2430
stavily se poprvé v historii země národy Indie plně za svou vládu.
národ si uvědomil závaž
Po dvou měsících ještě není tak patrná plná důležitost toho, co se stalo nost nynější situace a
na severní hranici Indie, ale už dnes je zřejmé, že invase otevřela oči nejen správně reagoval na čín
Indům, ale i jiným neutrálům indického ražení. Kyperský Makarios, egypt ský útok. Vláda se zba
ský Nasser, ministerští předsedové Malajska a Nigerie a jiní se veřejně vila "indického FierlinPAPÍROVÁ VOJNA
přidali na stranu Indie a odsoudili čínský postup. Situaci plně vystihl dr.
Četl jsem článek v 39. čísle Učitelských novin, Kiano z východní Afriky, když prohlásil, že Čína ztratila svým postupem gera” Menona, a posled
ní vládní prohlášení uka
kde si soudruzi ředitelé stěžují na množství různých
výkazů a statistik na počátku školního roku. My na sympatie Afričanů, které v minulosti získala”.
zuje, že je Indie odhod
učňovských školách na tom nejsme o nic lépe, ba
Indie byla na Západě publiky Sun-Jat Sen - munismus řešení, na sta- lána bojovat za každý
možná ještě hůře. Dostáváme nejen dotazníky a vý v poválečných letech čas - se přesvědčil na vlastní ně druhé. V obou pří kus své země. Takové od
kazy, které se zasílají základním devítiletkám, ale
navíc ještě zahajovací výkazy a dotazníky pro od to odsuzována pro svůj kůži, že demokracie, vý padech byla výsledkem hodlání je prvním přísli
borné školy (učňovské školy á odborná učiliště) - postoj k politickým udá raz tak často používaný. snaha po
zbudování bem úspěchu.
- opisy čtyřikrát, zvláštní dotazníky pro školy od lostem. Především Né- Angličany v Indii, byla "mostu” mezi Západem
Obrat - ale pomalý
borné, zpracováváme různé seznamy učňů podle hrú, otec poválečného jiná pro bílé a jiná pro a Východem. U Néhrúa
oborů atd. Kromě toho se do naší pošty dostávají
Nakonec je však nutno
- nevím proč - i dotazníky, zejména hospodářské, neutralismu, jednal a barevné. Proto také bylo osobně kromě toho vy
které se zasílají všem zařízením okresů jako jsou mluvil často tak, že byl a je v indické politice ví volávala myšlenka zkon dodat několik střízlivých
kina, osvětové besedy apod. Mám někdy dojem, ja považován za státníka, ce pochopení pro spolu struování takového "mos vět. Čínský útok je sku
ko by někteří pracovníci v okrese nebo jinde byli který má ke komunismu práci s barevnými oby tu” pocit vlastní velikos tečně mezníkem v poli
pohodlní vyhledat si údaje z dotazníků a statistik
už jednou poslaných a raději pošlou dotazník novy. až nebezpečně blízko. vateli Asie než s Evro ti. I indický "most” se tickém životě Indie tím,
Mnozí uváděli, že i je pany.
nyní čínským útokem že probudil zemi z blá
Vždyť on to ředitel udělá, od čeho jej máme?
Učitelské noviny, Praha, č. 41 -11 - 62 ho hospodářské plány Z tohoto hlediska nutno zhroutil. Je štěstím pro hové důvěřivosti v dob
O “ZKVALITNĚNÍ” SOUTĚŽENÍ
jsou dělány z velké části posuzovat i skutečnost, o Indii, že to snad bylo ré úmysly komunistické
Plán na příští rok je připravován za situace, kdy po vzoru sovětských pě níž je zřídka zmínka, že ještě včas.
ho souseda na severu a
neplnění některých kvantitativních a kvalitativních tiletek, a jeho komentáře totiž za poslední světové
komunismu vůbec. Po
Indické znárodnění
ukazatelů v závěru roku, zejména v hutích, v těž
měry v Indii jsou však
kém strojírenství, v zemědělství, vede ve svých důs k mezinárodním událos války se vyslovovala vel
Pokud jde o indické příliš složité, než aby se
ledcích k tomu, že se narušila proporcionalita hospo tem se k moskevským ko ká část Indů pro spolu
dářského rozvoje a snižuje se efektivnost národního mentářům často velmi práci s Japonci. Rasové hospodářské plány a zná dalo očekávat, že posledhospodářství... Ačkoliv výrobní hospodářské jed přibližovaly.
důvody přibližovaly pak rodňování těžkého prů ní události znamenají
notky již návrhy plánů na rok 1963 předaly nadří
i samostatnou Indii k myslu, uvádí Néhrú, že rychlý a úplný odklon
zeným orgánům, to neznamená, že tím práce na pří
Vliv hinduismu
pravě plánů skončily. Naopak, než se plány z minis
mocnému
barevnému jedná po japonském vzo Indie od neutralistického
V pozadí Néhrúova sousedu na severu.
terstev vrátí, je tu příležitost zpřesnit údaje v plánu
ru. Japonsko bylo totiž bloku.
zvláště ve kvalitativních ukazatelích, uplatnit dob jednání jsou motivy, kte
první zemí na světě, kte
Néhrú se bude asi dál
Most čs. a indický
ré návrhy z celonárodní diskuse k dokumentu stra ré těžko chápeme. In
rá provedla znárodňová pokoušet být hlavním
ny a postarat se o to, aby hned začátkem příštího
roku se plán všestranně plnil... V závěru roku, die je zemí, kde bylo ná Zahraničně politický ní výrobních prostředků. mluvčím
neutralistické
souběžně s přípravami na rok 1963, jde o zkvalitněni boženství po čtyři tisíci postoj Indie můžeme při Stalo se to v osmdesá "třetí síly” a brát pomoc
socialistického soutěžení...
letí (a stále ještě je) rovnat k poválečnému tých letech minulého sto zvenčí rukou pravou i le
Práce, Praha 9. listopadu 1962 zvlášť důležitým činite
postoji Československa. letí po náhlém přechodu vou, pokud bude k do
SPEKULACE V BYTOVÝCH DRUŽSTVECH lem. Filosofie hinduismu, Demokratická tradice u
z feudalismu a při snaze sažení. Nezdá se, že v
Dosavadní praxe umožňuje různé spekulace. Jed založená na lásce k bliž nás a náboženské motivy
po rychlé industrialisaci nejbližší době bude tlak
notlivci nebo některé rodiny jsou členy dvou, tří i
nacionalistů
více družstev, a čekají, kde jim to dříve vyjde. Ta nímu, na lásce k všemu v Indii na jedné straně země a uspíšení hospo indických
stokoruna zápisného nás nezabije - říkají si tito spe živoucímu tvorstvu, na a tlak komunismu s po- dářského vývoje. Kon dost silný, aby na věci
kulanti. Tento stav jednak zkresluje evidenci růstu trpné neútočnosti, filoso mnichovskou náladou v cem století tam pak stát mnoho změnil. Příliš sil
členské základny a jednak má vliv i na nesprávné fie, odsuzující jakoukoli
plánování stavebního i jiného materiálu, potřebné formu násilí, se silně Československu a zoufalé prodal zavedené podni ný tlak Západu pak by
sociální podmínky v In ky soukromníkům. V mohl být ještě nyní ne
ho k bytové výstavbě. Mnoho zlé krve nadělal též
systém přidělování družstevních bytů. Protože turo zrcadlí ve všech dosavad dii, pro něž nabízel ko krátké době se pak stalo bezpečný.
-cgzákladní otázku ponechávají vzorové stanovy plně ních akcích Indů. Tuto
na vůli představenstva družstva, je praxe všude jiná. formu plně a s úspěchem
Proto družstevníci požadují zavedení jednotného po uplatňoval Gandhi,, kte
stupu, který by byl zakotven ve vzorových stano
vách. Většinou totiž ještě do nedávna bylo hlavním rý svojí vyčkávací tak
M. ZVÁRA, USA
kritériem k zařazení do družstevního pořádku da tikou a trpělivostí dosáhl
tum přihlášky do družstva. A představenstvu bylo, u Britů daleko víc, než
Chruščov začátkem prosince prohlásil, že v Sovětském svazu není už
jedno, jestli uchazeč bydlí a chce si svou situaci by byly dokázaly stovky zapotřebí diktatury proletariátu, a že v Rusku bude zaváděna socialistická
pouze vylepšit, protože má na to peníze, nebo zda
nebydlí vůbec.
Práce, Praha 10. listopadu 1962 po zuby ozbrojených re demokracie, jejíž stanovy budou obsaženy v nové ústavě. Tomuto prohlá
šení předcházel až dosud nejzajímavější čin destalinizace. S oficielním po
volucionářů.
JAK ZVÝŠIT JATECKOU VÝROBU
žehnáním vyšla v listopadovém čísle časopisu Novyj mir novela A. SolžeNa
Néhrúa
osobně
pů

Dosavadní průzkum ukazuje, že v průměru při
padá na osobu za den ve společných stravovnách sobily i vzpomínky na nicyna "Jeden den Ivana Děnisiviče”.
Je to otřásající doku naprostý výmysl. Solženi- Simonov prohlásili, že ko
10 dkg zbytků potravin. Buďto je odnášejí zaměst poslední období britské
nanci kuchyní, nebo přichází nazmar do popela. Kdy vlády v Indii a na více ment ze života vězňů v cyn, který je povoláním nečně byla řečena osvo
by se této nevyužité možnosti lépe povšimla jen než osm let, ztrávených sibiřském koncentračním učitel, ztrávil dlouhých bozující pravda naplno, a
táboře, psaný pravdivým osm let jako politický vě že Solženicyn by měl být
města nad 10.000 obyvatel (to je s celkovým počtem
4,720.000 lidí) alespoň z 60%, představovaly by ty v britských žalářích. Né- a vzrušujícím stylem, ně zeň v jednom takovém tá druhým spisovatelům pří
to zbytky produkci zhruba 60.000 metrákových ja- hrú - podobně jako kdy co podobného, co jsme čí boře, kde spolu s ostatní kladem, specielně proto,
tečných prasat navíc.
si zakladatel Čínské re- távali na svobodném zá mi chudáky prožíval hlad, že on sám hrůzy, které po
padě o ruských koncen zimu a lidskou krutost, pisuje, prožíval, a to v
Lidová demokracie, Praha, 21. listopadu 1962
trácích, a co bylo zatím kterou tak poutavě vypi nepříliž vzdálené minulos
O SOVĚTSKÝCH RAKETÁCH NA KUBĚ
PŘEDPLATNÉ?
komunisty označováno za suje ve své novele, která, ti. Jiní kritikové říkají, že
Washingtonští generálové, kteří dlouho tvrdili, že
jak praví v předmluvě je to mistrovské dílo, psa
Sovětský svaz nesplní své smluvní závazky a neod
básník Tvardovskij, je víc né citem velkého umělce,
poví na americkou agresi proti Kubě zásahem me
než memoárovou literatu trpká pravda, která mu
NAJÍTE
SE,
NA
MOU
VĚRU,
zikontinentálních raket, jednoho dne shledali, že exis
rou běžného typu: je to sela být napsána, aby se
tují i rakety středního doletu, jenže blíže. To byly
NEJLÉPE JEN
vynikající dílo umělecké, podobná zvůle nemohla
zbraně, aby se tak řeklo, lokálnější, víc odpovídající
silné svým otřásajícím opakovat.
U
Š
T
E
I
N
D
L
E
R
Ů
té povaze konfliktu, o níž tak ráda hovořila americfaktickým materiálem.
Tak se sovětští čtenáři
ká vláda. Krize se pak začala urovnávat v podsta
Kontinentální restaurace
V celé sovětské historii poprvé naplno dověděli to,
tě tím, že Kuba se stala problémem nikoliv místním,
nevzbudila žádná literár o čem se až dosud jen
roh Campbell & Bourke Sts.
nýbrž světovým ... Takový spor se pak řeší na zá
ní publikace takový roz šuškalo: o hrůze sovět
kladě vzájemných ústupků. President Kennedy se
TAYLOR SQUARE — SYDNEY
ruch, jako právě tato no ských koncentračních tá
zaručil, že Spojené státy ani jiná americká země
Otevřeno 11 am — 2.30 pm,
vela až dosud neznámého borů, kam byli posíláni
nepodniknou ozbrojenou intervenci proti Kubě, a
4.30 — 8.30 pm
autora. Někteří slavní spi občané svobodnější sovět
Sovětský svaz odvezl své rakety zpátky domů.
sovatelé jako Konstantin ské vlasti.
Literární noviny, Praha, 17. listopadu 1962
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DOMOVA

1962

ČERNÝ ROK KOMUNISMU

DARUJTE

K

VÁNOCŮM

moderní keramiku

Rok 1962 byl nejhorším rokem komunismu od konce druhé světové války. Jeho prestyž byla
pohřbena na dně Karibského moře, jeho naděje na nenásilné získám Asie a Afriky pod mrtvolami
vojáku v himalájských horách, a jeho jednota ve stranických sekretariátech Moskvy a Pekingu.
Západní posice se naproti tomu úměrně zlepšila. Kubánská aféra zvedla americkou prestyž.
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Válka v Himalájích učinila západní stanovisko přijatelnější neutrálnímu bloku. Připočteme-li k to,
mu další pokrok Evropského hospodářského společenství, promarněné příležitosti komunismu v
Telefon J A 6973
Africe, lepšící se situaci Vietnamu a americké úspěchy v závodě do vesmíru, dostaneme součet
byt: J A 6 7 0 1
nezvykle příznivý Západu a stejně nezvykle nepříznivý komunistickému bloku.
Můžete si ji vybrat též v místnostech
Na nějaké přehnané naděje je však pořád ještě příliš brzo. Vítězný konec není za nejbližším
rohem, před námi leží další léta těžkého a nebezpečného zápasu. Je však dost možné, že histo
Hlasu domova
rici jednou označí rok 1962 za rok, v němž se příliv obrátil, a začal po dlouhé době znovu ply
nout vstříc svobodě.
Mužem roku byl podle ztraceny, ale komunistům
cident”. Většinou však aProvádíme veškeré práce optické
našeho názoru president se pořád ještě nepodařilo
merické oddíly, které se
přesně, rychle a za levné ceny
J. F. Kennedy, který ú- rozmělnit západní od
v té době v Siamu vylo
spěšně provedl první pří hodlání zůstat v Berlíně
dily, už byly znovu od
mou konfrontaci moci za každou cenu.
volány.
2. poschodí
Sovětského svazu s mocí
Francie se v minulém
Vyřešena byla otázka
6 A Elizabeth St.
Spojených států. Výsled roce konečně zbavila své
Nové Guiney. Indonésie
kem byla sovětská po staré alžírské přítěžel GeMelbourne - City
dostala, co chtěla, a Ho
rážka v Karibském moři, nerál de Gaulle, který se
lanďané se zbavili přítě
Telefon MF 3256
která nemá v dějinách zdá téměř nezranitelný a
že, o niž dvakrát nestáli.
studené války obdoby.
neporazitelný, přežil je
Daleko na západ v JePřijímáme objed
Poučení roku? Komu den atentát, teroristickou
menu došlo k revoluci,
návky
také poštou
organizaci
OAS,
dvě
re

nismus dokázal těm, kte
která odstranila staré
ferenda
a
jedny
volby.
ří jsou vůbec ochotni
vládce a způsobila egypt
přijmout nějaký důkaz,
Německo se dostalo do
skou intervenci na straně
že je schopen každé pro popředí zájmu aférou ča
Muž roku:
revoluce a saudskou na tím nikdo nevyzná. Zdá statné Ghaně dr. Nkruse však, že se nejvíce při maha. V roce 1962 tam
radnosti a každého pod sopisu Der Spiegel, kte
J. F. KENNEDY
straně starého řádu.
bližuje Nasserovu egypt putovaly další stovky za
vodu, a také to, že na něj rá ohrozila existenci AAfrika
skému vzoru.
mříže, když "osiego”
platí především tři věci - denauerovy vlády.
promyšlenější americká
- moc, odhodlání a od V Sovětském svazu do pomoc začala pomalu při Africká scéna se vy Konec alžírské války (spasitel)“ Nkrumah uvaha.
značovala především až byl provázen krvavými nikl dalšímu atentátu
šlo vedle kubánského do nášet ovoce.
vděčného národa.
Co napověděl rok 1962 brodružství a dalších roz
Staré ztrátě Laosu by neuvěřitelně neohraba zákroky teroristické orNerozťatým
gordic
do budoucna? V první tržek s Pekingem k dal la dána v minulém roce nou politikou Sovětského ganisace OAS. I ty však
řadě to, že se rozkol me ším nukleárním pokusům oficielní pečeť. Tzv. "ne svazu, kterému se "po pomalu ustaly po zatčení kým uzlem zůstalo Kon
go. Ani ústřední vláda v
zi Moskvou a Pekingem a společné cestě dvou utrální status” mnoho ne dařilo” ztratit počáteční generála Salana.
Leopoldville,
ani jednot
rozšíří v nepřekonatelnou kosmických lodí, které znamená, všechny výho sympatie, kde se dalo.
Ghana pokračovala ve
ky
OSN
nedokázaly
upropast, a že možná pře překonaly délkou svých dy jsou na straně komu
Hlavní událostí byl ko starých kolejích a mohla
ce jenom zahájí ještě letů všechny rekordy.
nistů. Úplná komunisace nec války v Alžírsku. by být varováním nové končit odtržení Katangy.
nedávno nemyslitelný a
Jinak se v komunistic země se zdá jenom otáz Francouzská
tvrdohla mu Alžírsku, že samo
Do rostoucí rodiny sa
pro nás pořád těžko při kém světě blýsklo jenom kou času.
vost a krátkozrakost tam statnost neznamená nut mostatných států Afriky
jatelný proces pomalého Bulharsko, které bylo dě
Postup laoských komu už dávno připravily pů ně svobodu. V britské přibyly Ruanda a Bu
sbližování
Sovětského jištěm "upalování” dal nistů k siamské hranici du pro extrémní Ben Bel- kolonii Ghaně jí bylo rundi.
svazu se západním svě ších stalinistických "čaro vyvolal další asijský "ín- lovu vládu v níž se za- určitě více, než v samo- (Pokračování na str. 6.)
tem.
dějnic”. Na jedné takové
hranici
skončil i minister
Evropa
Špatné předpoklady pro přípravy plánu na rok 19 6 3
ský předseda Jugov.
Evropa zaměstnávala
Asie
pozornost světa bruselským jednáním o vstupu
Události v Asii byly
Ing. D. Schejbal a dr. J. Vintera se rozepsali v časopise "Plánované hospodářství” (č. 9-10,
Anglie do Evropského ve znamení čínského
1962)
o předpokladech a vyhlídkách československého státního plánu na rok 1963. Z jejich vývodů
hospodářského společen útoku
proti Indii,
ství. Všechny překážky který přišel krátce na to, vyplývá, že situace československého hospodářství je hluboko pod rovinou, s níž počítali čs. ná
ještě nebyly překonány a kdy kde kdo prohlašoval, rodohospodáři ještě na počátku tohoto roku.
Autoři píší: "Národní hospodářství sice letos nilo zásobování obyvatelstva živočišnými výrobky.
všechny problémy ještě že se Peking vážně obá
nebyly vyřešeny. I tak se vá invase Čankajškových dále roste tempem, které je značně vysoké (prů Proti plánu nebylo v I. pololetí roku 1962 nakou
však dá poměrně bez "miliónů” z Formosy. myslová výroba v I. pololetí byla o 6.8 % vyšší peno 7.700 tun masa, i když proti loňskému roku
pečně předpovědět, že se Indie tak mohla v roce proti minulému roku), avšak ani toto tempo by dodali zemědělci o 120.000 tun jatečného dobyt
unavený britský lev vrátí 1962 srovnáním s Goou nepostačovalo pro splnění celoročních úkolů stát ka více . . .”
Tato manka v plánu ovšem ovlivní hospodář
do Evropy v roce 1963. poznat, že je někdy snaz ního plánu.”
skou
situaci v příštím roce:
Příčina
nedostatečného
rozvoje
čs.
hospodářství
ší
dobýt
nové
území,
než
Drastičtějším a téměř
"Tímto
vývojem, i když může být zlepšen zvý
je
prý
tato:
udržet
staré.
stejně významným stře
"Tempo celého průmyslu je ovlivňováno suro šeným plněním plánů v II. pololetí roku 1962, se
Druhým palčivým mís
dem pozornosti byl také
v roce 1962 Berlín, kte tem Asie byl Vietnam. vinovou situací, ať už zaostáváním výroby v su dostává výchozí základna roku 1963 na podstatně
rý zůstal nej zranitelnější Občanská válka tam po rovinových odvětvích průmyslu samého, nebo za nižší úroveň, než se původně uvažovalo. Boj o plán
posicí Západu. Napětí kračovala se zvýšenou in ostáváním zemědělské výroby a nákupu. To se na rok 1963 by měl být především nyní bojem o
kolem komunistické zdi tensitou a situace je stá projevuje nejvýrazněji ve vztazích mezi hutním maximální splnění výrobních úkolů v roce 1962.”
Vyhlídky, jak citovaná stať prozrazuje nejsou
trvalo další životy byly le vážná. Ale masivní a průmyslem a strojírenstvím a mezi zemědělstvím
růžové: "Zlepšit surovinovou a materiálovou si
a potravinářským průmyslem.”
Ale i v těžkém strojírenství, tradiční pýše čs. tuaci a urychlit tempo růstu zemědělské výroby
DÁREK K VÁNOCŮM,
hospodářství, se letos "vyskytovaly závažné ne bude záležitostí trvající několik let.
na který se celý rok nezapomíná:
Zúžení společenských zdrojů a dále též omeze
dostatky v organizaci práce a řídící činnosti, která
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
nedokázala usměrnit práce podniků na zajišťování né možnosti v bilanci pracovních sil pravděpodob
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
ně neumožní počítat v plánu na rok 1963 s tako
letošní vánoční číslo se zvláštním listem, na rozhodujících směrů užití produkce, tj. na nej
vým tempem společenské výroby a rozdělení ná
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše důležitější stavby a na vývoz . . .”
O nedostatcích v zásobování praví autoři úvahy, rodních důchodů, jichž se dosahovalo v minulých
vánoční a novoroční blahopřání.
HD
Zasíláme do celého svobodného světa
FEC
že "neplnění plánu zemědělských výrobků ovliv- letech.”

ELLIS

Důraz na těžké strojírenství
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Selhání a nejistota ve stínu nezdařeného pětiletého plánu

ČESKOSLOVENSKO 1962

ČERNÝ ROK KOMUNISMU
(Pokračování se str. 5) tové pozornosti. Podrob
nosti toho přípalu všich
Amerika

ni dobře známe.
Pozná-li nás rodná země? Poznáme-li rodnou zem? Starosti, které měl Viktor Dyk před
Spojené státy se při
Jinak si Latinská Ame
padesáti lety, leží nejednomu z nás na mysli. Je opravdu otázka, pozná-li nás rodná země. To rozeně podílejí téměř na
rika
prodělala svou kaž
bude záležet na způsobu, jakým bude řešen globální konflikt mezi svobodným a sovětským svě všem významném dění v
tem. Podle toho, co se přihodilo letos, hvězdy se zdají příznivé. Ale tvrdší a zapeklitější otázka západním světě, a někte doroční nevyhnutelnou
je: Pozná-li nás rodná zem? Snad si příliš málo uvědomujeme, jak se Československo z roku ré takové případy náš dávku revolucí.
K nekrvavému převra
1948 nepodobá Československu z roku 1962, a jak se uprchlíci z roku 1948 přeměnili v občany přehled uvedl.
tu
došlo v Argentině.
z roku 1962.
Uvnitř narážel KennePresident
Frondizi byl
Rok 1962 přinesl sice málo zásadních změn ve struktuře československého života, ale zato ji dyho program na hou
odstraněn
a
nahrazen no
ževnatý
odpor
konservapoznamenal velmi citelně selháními, která byla nucena československá vláda veřejně přiznat. Začátek
vým
presidentem
Guiroku přinesl československé vládě Antonína Novotného a jeho soudruhům politickou porážku, o tivních senátorů. Volby
dem.
jejímž dosahu se ještě dnes nemůžeme dobře přesvědčit. Byl to proces s Rudolfem Barákem, bý koncem roku na vnitřním
K úspěšnému puči do
poměru sil mnoho ne
valým ministrem vnitra, narychlo sesazeným a narychlo odsouzeným.
šlo
v Peru, k neúspěš
změnily.
Novotného vláda hod normálně
podstopro- není nejmenší známka to
Pak ovšem přišla otáz
ným
revolucím ve Ve
Na
stranu
kladů
nutno
lala předhodit Barákův centní.
ho, že by vláda Novotné ka plnění plánů. Kdykoli
Džongléřství s číslice- ho měla být vyměněna dnes čteme zprávy čes připsat tři úspěšné kos nezuele a Guatemale.
případ veřejnosti se vše
Latinská Amerika zů
mi podrobnostmi a rysy mi a s procenty přišlo vládou někoho jiného. koslovenských novin o mické lety, na negativní
třeba
zaznamenat
další
stává
těžkým problémem.
případu Slánského. Už v vniveč během roku 1962 Novotný je třeba stali- tom, jak tu a tam se plán
rasové
třenice
v
Missis

Kenned
yho "Spojenectví
prosinci roku 1961 a na především proto, že ne nista, ale je to spolehlivý neplní, uvědomujeme si,
začátku roku 1962 tvrdil bylo už možné nadále za spojenec, na jehož hlas že noviny uveřejňují ty sippi, které však nijak ne pokroku” mnoho pokro
Novotný, že se Barák do krývat předimenzovanost může Chruščov počítat v pické zvěsti a typické zastavily pomalý, ale tr ku neučinilo, díky cham
valý pokrok k černošské tivosti a zabedněnosti ji
dodávek, příštích bitkách v plénu stížnosti.
pustil velezrady a roz- zahraničních
hoamerických vládních
především dodávek do mezinárodního komunis Struktura českosloven rovnoprávnosti.
vračečství.
Jižně od Spojených tříd. Kubánské události
neutralistických
a
mla

mu.
ského hospodářství je států se stal komáří o- jsou připomínkou, že k
Jeho obžaloby však ne
V čem vlastně tkvělo dnes založena na fikci, strov Kuba zásluhou so uskutečnění "Spojenectví
byly ani předány vojen dých států, vhodných ke
selhání
československé že státní plán je plněn větských raket alespoň na pokroku” nezbývá mno
skému soudu, který sou zkomunisování.
Ačkoli
by
bylo
těžk
é
pětiletky,
která musila tu na 101, tu na 98.9%. okamžik střediskem svědil Baráka - civilistu. Oho času.
- kw pravdu se zdá, že je něco posoudit přímo, do jaké být letos odvolána po 18 Nikdo těm nahoře nepo
ví, že to je opravdu pa
na tvrzení zahraničních míry zapůsobil Evropský měsících praxe?
Nejbolestivějším mís puzující
zemědělská
pozorovatelů, že Barák spojený trh na hospodář
Zhruba řečeno, jsou pírová fikce. Nikdo se tem bylo ovšem zeměděl družstva. Je to problém
byl představitelem česko ské poměry za Železnou dvě hlavní příčiny: vý jim to neodváží říci.
ství a zásobování. Nikdy skutečně akutní, proto
slovenského "revizionis- oponou, přece jen může robní plány byly - to je
A tak se malý podvod před rokem 1962 jsme že průměrný věk česko
mu”, a že byl souzen me klidně říci, že velký za prvé - vyhnány až na na okresním sekretariátu neslyšeli tolik stížností na slovenského
zemědělce
hlavně pro tento delikt. vliv měl, pokud můžeme opravdová maxima vý mění ve větší na sekre nedostatky v zásobování je dnes posunut přes 40
soudit ze zuřivých útoků,
Československý režim jimiž častoval českoslo konnosti za politickými tariátu krajském, z kraj- obyvatelstva a nikdy v let. Mladí mají daleko
ského sekretariátu jdou minulosti jich Komunis lepší finanční vyhlídky
prohrál v Barákově pro venský tisk jak jeho účely.
Tyto plány a čísla s hlášeni ještě výše, plná tická strana Českosloven kdekoli jinde. Zeměděl
cesu, protože Moskva si strukturu tak jeho před
nimi spojená byly zřej chlubných čísel a plná ska tolik nepřipustila.
nepřála odsouzení "po stavitele.
ství neplní úkoly a navíc
mě pojímány jako dog mámení, až nakonec Stát
krokového”
komunisty
Komunistická
strana ještě, kdekoli je to mož
Tisková kampaň proti mata, jako něco, co se ní úřad statistický si mu
chruščovovského křídla.
stojí před velkým prob no, podporuje volný ne
Evropskému trhu by se musí udělat. To se dalo sí zoufat. Čísla jsou čísla
lémem: jak přidržet mlá bo černý trh. Pracovní
Antonín Novotný a jeho dala přirovnat jenom ke
spojenci se musili spoko kampani proti Severoat dobře naplánovat na mi a skutečnost je něco ji dež z venkova k země výkony zemědělců jsou
ného.
dělství, dokud trvají od(Pokračování na str. 7)
jit procesem, v němž se lantickému obrannému nisterstvech.
prokázalo, že komunis společenství jak rozsa
Komentář Rudého práva o nedostatku spotřebního zboží
tický ministr vnitra byl hem tak zavilostí.
jednak defraudant a jed
Je bez debaty, že rok
nak sběratel vzácných o1962
prokázal, že česko
brazů.
slovenské hospodářství
František Kouřil prozradil několik zajímavých podrobností o "skupovací horečce”, která za
Na začátku roku se neunese politické závaz
chvátila československé spotřebitele v posledních měsících roku 1962 do té míry, že českoslo
ještě nezdálo, že se ho ky, k nimž dali souhlas
venský tisk musil na ni veřejně poukazovat a vysvětlovat ji. Poruchy v zásobování byly letos ospodářská situace vyvine Novotný a jeho klika.
pravdu vážně již v první polovině roku. Zdá se však, že "skupovací horečka” zachvátila Česko
opravdu tak katastrofál Není už tak jasné, jak
slovensko naplno teprve v době krize na Kubě, kdy se v Československu čekalo vypuknutí války.
ně, jak se to objevilo při silná oposice se může po
František Kouřil píše: "Zatímco u potravin po příznivě ve výrobě a v prodeji mléčných výrobků,
účtování v polovině ro stavit dnešnímu vedení, a
ku. O tom, že rok 1962 jak daleko bude moci ptávka velmi výrazně stoupá, prodej průmyslových sýra, smetany a tvarohu. Potíže jsou v poslední
znamenal zhroucení ko ovlivnit prosincový sjezd výrobků je podstatně nižší, než byl předpokládán, době i v zásobování máslem a ostatními tuky. Ani
munistického plánování v Komunistické strany Čes čímž se vytvářejí zásoby. Prodejny textilu, kon těchto výrobků se však nedodává letos méně na
fekce, obuvi a obchod s potřebami pro domácnost trh než. loni, jak si to někde lidé vysvětlují. Za
průmyslu a zemědělství, koslovenska.
nemůže být vůbec po
Zdá se, že po kubán trží méně, maloobchodní obrat za potraviny byl tímco poptávka po jedlých tucích rostla pozvolna,
chyb.
ském debaklu se bude však již začátkem října proti roku 1961 o 2.328 prodej másla se zvyšuje ročně o několik tisíc tun . ”
Rudé právo pak vysvětluje důsledky "skupovaV první polovině roku Moskva snažit zpevnit miliónů korun vyšší. . .”
Nedostatek
vajec
vysvětluje
pisatel
v
Rudém
cí
horečky”, aniž by však vysvětlovalo její příčiny.
byly komunistické stra posice ve východní Ev
právu
takto:
"Celkem
uspokojivý
byl
prodej
va

Praví
prostě: "Při rozumném nákupu se tedy más
nické zprávy, pečlivě o- ropě jak strategicky, tak
jec.
V
této
souvislosti
nutno
odpovědět
na
ne

lo
i
ostatní
tuky mohou dostat na všechny . . .
baleny procenty, ještě hospodářsky. Prozatím
správnou doměnku, že prý se v létě vejce nakláda Hlavní příčina potíží v zásobování některými pola, aby se mohla na podzim zvšit cena ... Po za travinami tkví především v tom, že jejich výroba
ZLOBÍ VÁS OČI?
vedení zimní ceny zemědělci začali dodávat více neroste tak jako požadavky. Stejně otevřeně si
vajec, a naopak ti, kteří si vejce nakoupili přímo řekněme, že nemálo lidí ztěžuje situaci nesmyslným
Bolí Vás hlava?
od chovatelů slepic, začali spotřebovávat své zá skupováním těch výrobků, kterých nemáme na
Noste brýle od O P T A !
soby. Proto se situace v prodeji poměrně rychle zbyt, a někdy i těch, kterých je dostatek. Stačí,
OPTO
zlepšila. Zajímavé při tom je, že některým lidem když nezodpovědní lidé, sledující sobecky jen své
nevadilo, že platili za vejce 2-3 Kčs, ale když byla zájmy a nedomýšlející dosah svého počínání, na
zavedena zimní cena 1.40 - 1.60 Kčs, žehrali, že příklad obejdou pár prodejen a nakupují máslo
Capitol House, 109 Swanston St.
byla tato cena zavedena o měsíc dříve. Situace na jako křečci. Je zcela přirozené, že se na druhé
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
pak nedostane. Výroba a spotřeba jsou u nás na
trhu dokázala, že toto opatření bylo správné.”
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
Obšírněji se František Kouřil zabývá nedostat takové výši, že strádání nikomu nehrozí. Skupo
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
kem mléka: "V současné době nám působí nej váním výrobků nikdo věci neprospěje. Naopak,
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, větší starost nedostatečná výroba mléka. Zeměděl ztíží život druhým i sobě, neboť zlepšení zásobo
v nutných případech telegraficky
FEC
ci dluží desítky miliónů litrů, což se promítá ne- vání jen oddálí a znesnadní.”

Nakupovací horečka v ČSSR
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Československo 1962
(Pokračováni ze str. 6)
nedostatečné, jejich po
žadavky podle komunis
tických zpráv neúnosné.
Letošní sklizeň probí
hala za celkem příznivé
ho počasí, ale bylo mno
ho stížností na špatnou
organizaci a nezájem
pracujících.
Podzimní
práce byly silně pozadu,
ale nakonec ani ideální
počasí nepopohnalo ze
mědělce, aby si pospíši
li, a tak zase byly zby
tečné ztráty.
Co se budoucnosti tý
če: směrnice pro rok
1963 by měl dát sjezd
Komunistické strany Čes
koslovenska, jehož datum
zatím nebylo stanoveno.
I tohle snad ukazuje na
stupeň desorganisace a
zmatku ve vedení KSČ a
moskevského
vedení.
Presidia komunistických
stran dnes připomínají
hejna slepic, stižených
čmelíky.
Ať je dnes Českoslo
vensko stalinské nebo ne,

í

na jedné frontě byla ci
telná "destalinizace” pro
vedena prakticky, a to na
frontě, kulturní.
Nedá se popřít, že i
pod "stalinským” vede
ním Novotného a jeho
kliky byl zliberalizován
Stollův diktát, a že pra
videlně tu i onde dostane
se československému ob
čanu drobet jiné kultury
než kterou předpisuje

Lenin.

DOMOVA
Sovětský buřič amerického ražení — Jevgenij Jevtušenko

Advokát protistalinismu
Mladý sovětský básník Jevgenij Jevtušenko dnes znamená pro vývoj
myšlení a způsobu života v Sovětském svazu daleko více, než kdykoli před
tím znamenali Sergej Jesenin, Alexander Blok, Boris Pasternak nebo do
konce Ilja Erenburg. Jevgenij Jevtušenko je americký bítnik sovětského
ražení — příslušník generace, která neguje.
Ovšem před Jevtušenkem, básníkem, který v mladém věku získává
velkou lidovou popularitu, bylo víc básníků, kteří se snažili vyslovit odpor
proti byzantinství stalinské éry. Jevtušenko má před nimi veliký náskok.
Narodil se později, a nemusil, jako jeho předchůdci, schovávat svoje opo
vržení do řídkých lyrických slok. Jevtušenko je dnes Walt Whitmanem
sovětského písemnictví - s whitmanovskými klady a s whitmanovskými zápory.
Hlas domova byl, mys
lím první československý
časopis, který před něko
lika lety přinesl první
překlady z Jevtušenkovy
tvorby. To bylo dávno
předtím, než se z Jevtušenka stal uznávaný

autor v sovětském bloku.
Tehdy zněly útržky z
Jevtušenkových básní ja
ko ozvěny Viktora Dyka.
Byly to verše naplněné
nejen pýchou sovětského
občana, hrdého na tech
nologický pokrok své ze
mě, ale i verše plné hoř
kosti nad barbarstvím,
které vládne sovětské vel
moci pod jménem sovět
ského humanismu.
Ve srovnání s jeho
prvotinami je jeho dneš
ní tvorba rétorická a ro
zevlátá. Snad pod vlivem
okolností. Jevtušenkovy
první rozlety byly epigra-

Nový kulturní diktátor
Jiří Hendrych se snaží
vypracovat novou osno
vu: kumštýři. buďte mo
derní na základě komu
nistického šosáctví!
A co československý
občan? Tady je nejtvrd
ší odpověď na celou čes
koslovenskou hádanku.
Podle všech nápovědí a
přiznání je stále daleko
od toho stát se "sovět
ským občanem”, oním
ideálním občanem ideál
ního státu, který nám
rok po roku demonstruje
ideální selhání.

Vrátíme-li se poznáme
rodnou zem. Je otázka,
pozná-li nás rodná zem.
V Československu se sta
lo totiž tolik věcí, jejíchž
dosah nemůžeme vůbec
posoudit, jimž asi nebu
deme rozumět, a jestliže
budeme, tedy asi jinak
než domorodci.

Jevgenij

STALINOVI DĚDICI

Jevtušenko

Mlčel mramor
Mlčelo sklo, lesk po stěnách
Mlčela stráž,
ve větru do bronzova ztuhlá.
Z rakve se trochu kouřilo
Dech skrze škvíry tence táh,
když přes práh mauzolea vznášela se truhla.
Plula pomalu,
hranami rovnajíc bodáky podle cest.
I ona mlčí —
i ona!
— mlčení však škrtí.
Svíraje marně
nabalzamovanou pěst,
ke škvíře tiskl oko muž,
jenž nasadil si bledou masku smrti.
Aby si pamatoval všechny,
kdo ho nesli ven:
mladíčky nováčky od Kursku, od Rjazaně.
Aby kdy později,
v nejpříznivější den
vstal ze země, vstal silnější
a došlápl si na ně.
Má cosi v úmyslu.
Jenom si trochu zdřím, aby se posílil.
A já se obracím k své vládě se žádostí:
Zesilte dvakrát,
třikrát stráž
tam u té mohyly.
Ať Stalin nevstane.
A se Stalinem —
nic už z minulosti.
To netýká se vlajky nad Berlínem
a Turksibu
a Magnitky,
ne, tato minulost,
ta navždy žije ve mně.
Já na mysli mám nevinné
a vězení
a prohlídky,
zapomenutí na štěstí mé země.
Z nás každý čestně tavil kov.
A každý čestně sil.
A čestně maršem šel,
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když do řad zatroubili.
On se nás bál.
Na lehkou váhu bral - v paměti velký cíl že také prostředky
musí být rovny velikému cíli.
Daleko viděl!
Dál než za svůj skon.
Zanechal dědice,
zákonů boje znalý.
Připadá mi,
jak by měl v rakvi telefon.
Enveru Hodžovi
pokyny uděluje Stalin.
Kam všude ještě z rakve drát se napíná!
Ne — Stalin nevzdal se
Smrt je jen poslední z nepravidelných činů.
Vynesli jsme ho
z mauzolea ven.
Jak ale vynést Stalina
z dědiců po Stalinu?!
Dědici na penzi teď někteří
stříhají růže
s nadějí, že vše bude, jak kdysi.
A na tribunách někteří
i na Stalina láteří,
aby pak
po nocích
tesknivě stýskali si.
Jak vidět, nadarmo dědici Stalinovi dnes
nedostávají infart.
Bývalým sloupům dějin
nelíbí se čas,
kdy sběrné tábory zlézá jen tma a rez
a plno lidí po sálech,
kde verše přednášejí.
Přikázala mi
strana
nemít, neznát klid.
Ať si kdo říká:
Utiš se!
já dokážu to stěží.
Mně, dokud dědici Stalina budou žít,
bude se zdát,
že Stalin ještě v mauzoleu leží.

matického a sevřeného
charakteru.
Jeho začátečnické ver
še mluvily o zemi, z níž
pramení jeho síla, síla
buřiče a síla reformáto
ra: "Země je dobrá. Ty
ji pochopíš. Jsem tvá sí
la”. To byl filosofický a
básnický podklad mladé
ho Jevtušenka.
Snad proto, že jeho
prvotiny byly břitčejší a
lapidárnější, zdají se je
ho dnešní verše poměrně
rozbřidlé a mnohomluv
né. Jevtušenko je první
ze sovětských básníků,
který se prohlašuje zcela
jasně za jednoho z "éngagé” básníků, toho dru
hu, který se najde v jed
né linii s tak kompromi
tovanými harcovníky ja
ko je třeba francouzský
André Malroux nebo americký John Steinběck.
Jevgenij Jevtušenko,
jak jsme řekli, je jeden
z oficiálních sovětských
"bítníků”. Jeho poesie
je po výtce politická, so
ciální a reformistická.
Jevtušenko je nebezpeč
nějším zástupcem revisionismu uvnitř sovětského
bloku než Tito nebo Gomulka. Jevtušenko má
své čtenáře a žáky na
každém rohu sovětských
měst, což je víc, než mů
že říci kterýkoli z "revisionistů”.
V tom je ovšem i jeho
slabost. V kterékoli jiné
době by byl označen za
veršujícího pamfletistu,
za literárního reformáto
ra, který zručně veršuje
svůj politický a sociální
program. Je to slabost,
je to předsudek, jemuž
vděčí dodnes za literární
slávu Jesenin a Pasternak, neboť ani oni ne
dělali nic jiného, než že
vydávali své politické
naděje za poesii a za poe
tické zklamání.
Jevtušenko je dnes
svým způsobem poetic
kým bratrem Alsopem
Sovětského svazu. Jeho
verše jsou zkoumány s
touž vážností, jako ofi
cielní kabelogramy z
Kremlu. Pro básníka to

musí být opojná věc, ale
je otázka, je-li to také
dobré pro vývoj básníka.
Stručné, strohé a upřímné verše mladého
Jevtušenka budily prá
vem pozornost nejen svo
jí humanistickou tenden
cí, ale i stylem a slohem.
Zdá se, že dnes je bez
trestně dovoleno psát
Jevtušenkovi protivládní
sloky, ale že jsou psány
bezstarostným stylem a
tlachavě. Jevtušenko je
dnes patrně literární pin-up boy v celém satelit
ním bloku, ale jako bás
ník rozhodně se otřel a
ztratil na průraznosti.
Jeho nejnovější verše,
přeložené do češtiny Kar
lem Šiktancem, prozrazu
jí sklon k typicky ruské
rozevlátosti a mnoho
mluvnosti, aniž by řekly
něco nového o básníkovi
samém.
Jeho "Monolog beat
niků” například operuje
faustovskou veteší a
vrcholí v plochostech,
jako je např.: "Lítáme v
životě. Vcházíme do dě
jin / jak Faustové, už
předem odsouzení. /
Škleb Mefistofela jak stín
/ nám v patách zuby
cení.”
A to ještě po této kla
sice musíme čelit další
sloce, kde najednou při
jde na řadu i Markétka,
takže člověk má dojem,
že čte verše nějakého ve
selého následovníka pa
na státního rady z Výmaru. Závěr básně je
ovšem neproduktivní, zá
porný a osvěživě rozklad
ný: "Tak pohřbeni jsme
za živa. / Poznání trpké
při nás jako štráže. / A
naše ironie jiskřivá / nad
námi sama ironicky ká
že.”
Potíž je v tom, že i
Jack Kerouac píše jiskři
věji ve svých nejbítničtějších náladách, a že
ironie není nejsilnější
stránkou sovětského bás
níka vzpoury a "bítnictví”. Jevtušenko pořád
zní jako západnicky orientovaný ochotník, ja
ko muž, který si spíš po
hrává s oponami než s
dramatem samým.
jun

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

I stalo se v těch dnech, vyšlo poručení od
Maminka dočetla. Zavřela knihu a položila ji na stůl. Jana se chviličku
císaře Augusta, aby byl popsán všecken svět.
zadívala kamsi do zahrady, dlouhé vlasy si ovíjela kolem prstíku a pak
(To popsání nejprve stalo se, když vladařem
se zeptala: "Tak tys, mami, dostávala dárečky dvakrát, vid’? Od svatého
syrským byl Cyrenius). I šli všichni, aby za
Mikuláše a pak od jezulátka. Já bych také chtěla, aby tu chodil Mikuláš
psáni byli, jeden každý do svého města. Vstou
s andělem a čertem. Pročpak nejezdí do Austrálie?”
"Sem také Mikuláš přijíždí, jenže děti mu tu říkají Father Christmas. A
pil pak i Jozef od Galilee z města Nazaretu
aby do Austrálie jezdil dvakrát, na to nemá čas ani penízky”.
do Judstva, do města Davidova, kteréž slove
"To asi děti v Praze musely být moc hodné, když toho tolik dostávaly,
Betlém, (protože byl z domu a z čeledi Davi
že maminko?”
dovy), aby zapsán byl s Marií, zasnoubenou so
"No, zdá se mi, Janičko, že tam děti byly opravdu kapku hodnější a
bě manželkou těhotnou. I stalo se, když tam by
Mikuláš je za to měl hodně rád. Poslouchej, jak to vlastně bylo.”
li, naplnily se dnové, aby porodila. I porodila
"Svatý Mikuláš byl Jsou-li celý, rok hodní, jen malinké, často pa
syna svého prvorozeného a plénkami ho obvi
hodným panem farářem. dávají mi tím ten nejhez pírové stromečky. A sko
nula a položila v jeslích, protože neměli místa
Ve městě, kde žil, byd čí dárek. Chtěl bych jim ro nikde jsem neviděl
lelo hodně dětí, kterým za to také něco dát, aby sníh. Ani mně to jako
v hospodě. A pastýři byli v krajině té, ponocubývalo v zimě chladno, vánoce pro ně byly pěk vánoce nepřipadalo. Tak
jíce a stráž noční držíce nad svým stádem. A
kterým maminka ne- nými, radostnými svátky. rád bych se jednou pro
aj, anděl Páně postavil se podle nich, a sláva
,mohla často nic dát k Ale svět je veliký, těžko jel vánoční Prahou, při
Páně osvítila je. I báli se bázní velikou. Tedy
jídlu. To Mikuláše velmi bych na to sám stačil, šel k nějaké horské cha
řekl jim anděl: Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji - rmoutilo. Chodíval pro tak jsem si myslel, že loupce, až po okna za
vám radost velikou, která bude všemu lidu.
to k bohatějším lidem, bychom si práci rozděli chumelené”.
prosil o starší kabáty a li. Ty, Mikuláši, bys
Nebo narodil se vám dnes Spasitel, kterýž jest
"Ale to přece nejde,
botičky, o kousek chleba mohl zanést dárky lidem, Mikuláši, abychom ně
Kristus Pán, v městě Davidově. A toto vám bu
a trochu polévky. A vě- bydlícím v těchto kra kterým dětem dávali dár
de za znamení:. Naleznete nemluvňátko plén
ci, které dostal, nosil jích”, a Ježíšek ukázal na ky dvakrát. Těm ostat
kami obvinuté, ležící v jeslech. A hned s an
vždycky v noci těm, kte- mapě ostrovy Anglie, ním by to bylo líto”, na
dělem zjevilo se množství rytířstva nebeského,
ří jich nejvíce potřebo Francii a blízké země. mítl Ježíšek.
chválících Boha a řkoucích: Sláva na výsostech
vali. Pomáhal rád, ne "A já bych jezdil zase k
"Já vím”, řekl Miku
Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
chtěl, aby mu za to li- těmto dětem”, a ukázal
láš.
"Myslel jsem si, že
dé děkovali, proto vždy na místa, mezi nimiž byla
I stalo se, jakž odešli od nich andělé do ne
bych si vždycky několik
cky
za
tmy
položil
na
i Praha.
be, že ti pastýři řekli vespolek: Pojďme až do
týdnů před vánocemi
okna chaloupek balíček
Betléma a vizme tu věc, kteráž se stala, o níž
Když po svátcích vy- vzal s sebou anděla a to
s jídlem a teplým ob
Pán oznámil nám. I přišli chvátajíce a nalezli
přahali saně a čistili je ho hodného čertíka, co
lečením.
lenům parohy a kopýtka, ho tu máme, a že bychom
Marii i Jozefa i to nemluvňátko v jeslech. A
Když Mikuláš umřel a zeptal se Ježíšek: "Tak,
dětem do Prahy zavezli
viděvše, rozhlašovali, co jim povědíno bylo o
přišel do nebe, Jezulátko co, Mikuláši, jsi spoko
jen
nějaké pomeranče a
tom děťátku.
Lukáš, kap. II, verše 1 - 17.
ho s úsměvem přivítalo a jen?”
fíky. Děti rády mlsají,
pochválilo za všechno
"Ano, Ježíšku, bylo to jejich země je ale chlad
dobré, co na světě vy
hezké,
že jsem zase mohl ná, a žádné takové věci
konal. Ale Mikuláš byl
děti
potěšit.
Nic mně ne tam nerostou. A mamin
smutný.
vadilo, že jsem si často ky nemají tolik peněz,
"Tak rád bych pomá umazal vousy v komíně, aby drahé pochoutky
hal lidem, Ježíšku, zvlášť když jsem spouštěl hrač mohly kupovat. Tak dě
děti jsem s oblibou tě- ky do punčošek, které si ti by je aspoň o vánocích
šíval, bude se mi po tom děti pověsily u krbu. Ne ochutnaly a ty bys jim
teď stýskat.”
dával jsem dárky pod potom, Ježíšku, toho na
"I já jsem už o tom stromečky, jako ty, Ježíš dělil trošíčku méně.”
přemýšlel,
Mikuláši”, ku, protože v těch zemích Ježíšek chvíli přemýš
řekl Ježíšek. "O vánocích není mnoho lesů, lidé lel a potom dovolil Mi
slaví lidé mé narozeniny. musí stromy šetřit, mají kulášovi. aby vždycky 6.

Jaroslav

Seifert

Jak ptáci zimomřiví
v tom teskném příběhu,
ti, které neuživí
třpyt hvězdic na sněhu,
jsme sešli se zas snící
nad lžičkou olova:
kéž by nám mohlo říci
náš osud doslova,
když už se řítí v spěchu
ten tajuplný děj.
Svíčičko na ořechu,
hoř pro nás pomaleji
Ať zvučí trouby hlásné
a zpěvy andělů,
než přijde smrt a zhasne
náš dech v svém pocelu!

A těm u sukní matek
dej úsměv do oček,
klín plný cukrlátek
a hodně vánoček!

prosince, kdy má svátek,
naložil si do pytle pome
rančů, mandarinek, oře
chů a datlí a s andělem
a čertem je zanesli čes
kým dětem.
Teď byli Ježíšek i Mi
kuláš spokojeni. Uplynu
lo několik roků a jednou
v létě vypluly velké pla
chetnice a vezly první li
di do Austrálie. Černouš
kové tehdy ještě nevěděli
o vánocích, a když jim o
tom bílé děti pověděly,
říkali si společné: "Jestli
pak ten Father Christmas
k nám letos najde ces
tu?”
Mikuláš s Ježíškem se
rozhlíželi po zemi. "Tak
se mi zdá, Mikuláši, že tě
letos čeká více práce.”
"To nic nevadí, Ježíš
ku”, řekl Mikuláš. "Ty
děti odešly ze svých do
movů, přišly do cizí ze
mě, musíme jim udělat
takové vánoce, aby se
cítily jako doma. Je jen
trochu daleko ta Austrá
lie, nevím, nevím, jak to
všechno stihnu”, stracho
val se Mikuláš.
"O to se nestarej, Mi
kuláši”, řekl Ježíšek,
"najdeme
nejrychlejší
mrak, ten tě zanese do
Austrálie a než se slunce obrátí a nastane ve
čer na druhé straně svě
ta, přeletíš tam.”
A od těch časů se už
nic nezměnilo. Před vá
nocemi chodí Mikuláš k
dětem do Prahy a o svát
cích pak ke všem ostat
ním, které se těší na
Father Christmase.”
J.Z.

Felice Natale - Veselé vánoce
Vánoční dovolená. Z jednoho blázince do druhého.
Dvanáct měsíců se člověk snaží udělat co nejvíce
nepořádku, aby o vánocích mohl usednout, a horečně
sklízet a spalovat všechny nepostradatelné papíry.
Letos jsem se ze všech nastřádaných čísel exulant
ských novin, oběžníků, dotazníků a přihlášek udě
lal slušnou hraničku, která bude znamenitě sloužit
při božíhodové “barbecue-party”. Ale zbylo mi ně
kolik listů ze zažloutlého deníku uprchlíka. Právem
jsou zažloutlé. Datují se až z roku 1948, a vztahují
se na první vánoce v cizině. Vánoce ve Středozemí;
kolik turistů z Československa tam za nimi spěchalo!
Že jsem nespěchal, proto asi se mi skutečně přihodily:
Začalo to jako ve filmu “Začalo to v Neapoli”. O
zaměstnání byla nouze, a strava v Bagnoli nestála
ani za hovor. Přivydělával jsem si prodejem pome
rančů jak v táboře, tak i v neapolských ulicích. Moje “obchodní společnost” se skládala - ze skládací
bedýnky, kterou jsem nosil přes rameno. Jak jsem
se snažil rozšířit okruh zákazníků, dostal jsem se až
do přístavu. K mému překvapení tam byla připra
vena k odjezdu loď, plná cestujících, kteří mluvili
česky nebo slovensky. Kde se tady vzali?
“Kam jedete?”, ptám se prvního, jehož jsem na
trefil. Brzo bylo všechno jasné. Byli to židovští vystěhovalci z Československa, kteří odjížděli zcela le
gálně do nově utvořeného státu Izraele. Překvapilo
je, že se sešli s čistokrevným Pražákem, který si po
čínal jako čistokrevný domorodý prodavač manda
rinek. Musil jsem jim vysvětlovat, kdo jsem a
jak jsem se dostal až do neapolského přístavu.

Vylíčil jsem jim také živými barvami, jak se nám
uprchlíkům tehdy v táborech žilo. Líčení mělo patrně
svůj účinek. Jeden z vystěhovalců to řekl za všechny
typickou pražštinou: “Čéče, co se na to nevykašleš
a nejedeš s náma?” Zamotali mi prostě hlavu, že
jsem si v té chvíli ani neuvědomil dosah nabídky.
Navrch se mi dostalo ujištění, že se všechno na pa
lubě zařídí. Měl jsem na vybranou: vyhlídku na
hladové a bezútěšné vánoce v Bagnoli nebo zelené
a lákavé břehy Izraele. Na rozmýšlení nebyl čas:
řečtí námořníci už tahali lana na palubu. A tak šla
bedýnka s pomeranči přes palubu a já pod palubu.
Nastoupil jsem dráhu černého pasažéra.
Dodnes nevím, proč se mne ti vystěhovalci tak
srdečně ujali. Že by to byl můj orlí profil? Nebo
moje obchodní podnikavost? Nebo upřímná a nepo
tlačitelná solidarita ukřivděných a utlačovaných? Ať
tomu bylo, jak bylo, stal jsem se přepychovým čer
ným pasažérem. Moji izraelští přátelé mne zásobili
vším, co měli nejlepšího, a jedinou stinnou strán
kou plavby byly starosti, co se stane, až přistaneme.
Delikátnost mé situace byla ještě zvýšena vědomím,
že jsem na černo na lodi, která nejenom veze do
Izraele vystěhovalce, ale i fortelné bedny s nápisem
“Made In Czechoslovakia”, které v zájmu míru ob
sahovaly strojní pušky a granáty.
V Haifě mi spadlo srdce do kalhot, a obávám se,
že jsem zklamal své nové přátele. Přihlásil jsem se
kapitánovi jako černý pasažér. Byl moc milý, a jenom
mne formálně zavřel do lodní šatlavy, aby vyhověl
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Prosinec pana Michelupa
Karel Poláček
Zvolna se otáčel řetěz dní v jednotvárném střídání, i připlížila se zima
a zasmušilé nebe dštilo saze smíšené s vlhkým sněhem, který se pod noha
ma pražských chodců a pod koly vozů měnil v černou břečku. Na ulicích
vyrostla v prosinci pada Stánků, které nabízely pražené mandle, sudžuk a
turecký med. Vyvolavači repetili, vychvalujíce své patenty a vynálezy, ji
miž možno změnit ponožku v kravatu, zvláštní spínátka, kterými lze učinit
šle zbytečnými, zázračné mýdlo, které vyčistí každou skvrnu, levnou vo
ňavku ve třech druzích, deset dopisních papírů, deset obálek, tužku a gu
mu pouze za korunu, nůž na krouhání zeleniny, lepidlo, kterým lze spojit
každý rozbitý předmět.
Pouťový fotograf lá
kal obecenstvo do svého
stanu. Muž v tureckém
fezu ukazoval kalhoty
dámy dvě Stě padesát ki
lo těžké. Jiný vyvolavač
řval do megafonu, že v
jeho podniku lze spatřit
divy a zázraky indických
fakírů. V jiném Stánku
bylo lze nalézti poučení
o chorobách, které pro
následují lidský rod.
Rozjařený muž před
stavoval svého vousatého
soudruha s hlavou po
krytou turbanem, který
tři roky studoval okult
ní tajemství v tibetských
klášterech.
Manželé
předváděli ochočeného
mývala a tři veverky, kte
ré se vrtěly v kole.
Mrzák
vystavoval
chrám svatého Víta, zho
tovený z dřívek. Slepec
otáčel klikou u truhlič
ky, v níž tančily dřevěné
loutky. Papoušek tahal
planety a ve válci na
plněném vodou andílek
stoupal vzhůru, když čert
klesal ke dnu.
Silák prostřel na zemi
pokrývku a ukazoval své
umění, potulný artista
dělal přemety, dva tram
pové, hoch a děvče, zpí
vali za doprovodu har-

moniky písně o táboráku,
kánoi a rudých rtech.
Byl svátek svatého Mi
kuláše, štědrého světce, a
výkladní skříně byly plny
bomboniér v podobě čer
tů s vyplazenými jazyky.
Toho dne obdržel pan
Michelup poštou dva tis
kopisy, z nichž jeden žá
dal příspěvek na zmírně
ní osudu nevidomých dí
vek a ve druhém ho zval
Spolek kočích a závozní
ků republiky Českoslo
venské, aby se zúčastnil
mikulášského večera s
veselým programem.
Potom se přiblížily vá
noční svátky, na náměs
tích vztyčovali smrkový
strom, ozdobený asbestovou vatou, papírovými
fábory a skleněnými ozdobami. V obchodních
domech, průjezdech, vý
čepech a nočních loká
lech chraptil rádiový
tlampač, vysílaje vánoční
koledy, a omrzlí dráteníčkové
postávali za
dveřmi a dvojhlasně zpí
vali o události v městě
Betlémě.
Žebráci a žebračky s
kojenci v náručí a se zá
stupem usmolených a se-

předpisům. Moji izraelští přátelé byli zklamáni, pa
trně mne už viděli na nějakém jejich kibutzu v plné
polní. Ale nemělo tomu tak být. Kapitán mi slíbil,
že se přičiní, abych neměl moc potíží s italskými
úřady při návratu na italskou půdu, a poslal mne
dělat do kuchyně, kde jsem pochopitelně také nezhubl.
V Neapoli už na mne čekali dva carabinieři, nalo
žili mne do džípu a zavezli na policejní ředitelství,
kde začala nová verse utrpení mladého Werthera.
Policajti, já myslím, jsou všude stejní. V Neapoli
to byl nakadeřený a napomádovaný aktuár, který
se mne ptal na to, mám-li otce a matku, zda-li od
někud jsem, mám-li sourozence a pakliže, které-li,
stav matky za svobodna, a umím-li číst a psát.
Bylo těch výslechů několik a otázky byly vždy
stejné. Měnili se jenom orgánové, kteří to všecko
podepisovali s kopií, kterou patrně ukryli a nikomu
nevydali. Po výslechu jsem se dostal mezi zakatrované znalce, kteří mne ošacovali jako zralého pro
Lipařské ostrovy. Byla to nelákavá vyhlídka, ale kdy
bych mohl prokázat, že mám smrtelnou chorobu ne
bo že jsem zločinec z povolání, byl bych se mohl
dostat do italských Kartouz, jimž se tam říká Fraschetti. Tak to alespoň tvrdili kriminální profesionálové.
Jak to vypadalo, v zemi oleje jsem byl v loji. Pěk
né první vánoce v cizině - tlouct štěrk na ostrovech,
byť i Liparských. Bylo mi nanicovatě, když se roz
letěly dveře mé cely a statný carabieniere se ptal
na Giovanniho toho a toho. Smířil jsem se už i s
popravou a připustil jsem, že bych to mohl být já.
“Andiamo presto”, zaryčel žoldnéř. “A jako kam?’’,
ptám se lámanou italštinou. “Žádný strach, Giovanni,
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šlých dětí vybírali vstup
né do kaváren a cukrářství. Děvčata v kalhotách,
muži s batohy a chleb
níky se vrhali na vlak,
který je odvážel do hor.

Ulice, autobusy a tram
vaje byly zavaleny spous
tou balíčků, ozdobených
smrkovou snítkou. Před
lahůdkářskými obchody
viseli srnky a bažanti se
skelnýma očima a v ká
dích se pleskali tuční
kapři. Město hlučelo jako
velká voda a v ulicích se
zmítal příboj davů.
Tehdy nalezl pan Michelup ve své schránce
tři pozlacené pohlednice
s útržkem papíru, na
němž bylo inkoustovou
tužkou psáno, že živitel
četné rodiny, toho času

bez zaměstnání, prosí o
sebemenší dárek. Vedle
toho tam byl tiskopis,
který nabádal pana Michelupa, aby se dal za
psat do kursu moderních
tanců.

Nadešel Štědrý večer,
paní Michelupová napek
la zázvorové pečivo, jabl
kový závin a perníčky
Rozsvítili svíčky na ma
lém stromečku, pod nějž
položili ponožky, prádlo
a dvě pohádkové knížky.
Pak snědli talíř rybí
polévky, vypili čaj a za
smušile louskali ořechy.
Také služebná obdržela
talíř červených jablek a
ořechů a látku na šaty.
Políbila paní ruku a pak
se odebrala do kuchyně
a skládala psaní s blaho
přáním příbuzným na vsi.
Město ztichlo, netrpě
liví číšníci vybírali útraty
a vyháněli poslední hosty
z kaváren. Manželé Michelupovi porozprávěli o
starých časech, vzpomně
li zemřelých a šli spát.
Nad městem se rozhlaho
lily zvony, ulice ožily a
Michelup slyšel pod okny
spleť rozjařených hlasů,
zpitých punčem a rozja
řených čajem a rumem.
Byl Nový rok, listo
noš doporučil Michelupovi poštovní knížku, ko
miník pak kalendář, na
němž byl vyobrazen ve
selý, oblý, růžový komi
ník se šviháckým kní
rem. Oba přáli účetnímu
mnoho štěstí a vybrali
spropitné.

budeš mít pěknou dovolenou”, vece svéřepý žoldneř,
“asi týden si posedíš v base zrovna vedle tábora ’.
Cestou jsem z něho vytáhl, proč jsem měl takový
uvítací výbor hned v přístavu a tolik výslechů na
ředitelství. Italům totiž nebylo jasno, zda-li jsem
vyzvědač, který pracuje proti Arabům pro Izrael,
nebo pro Araby proti Izraeli. Vyzvědačská horečka
byla tehdy v Evropě velmi populární, a když někde
chytili šupáka, kterému nemohli dokázat polní pych
nebo žebrotu, vyrobili z něho vyzvědače. V místní
šatlavě mě uvítal obtloustlý žalářník, který se zřej
mě nudil, protože, jak podotkl, žalářník aby se přes
vánoce ukousal nudou, protože kriminály jsou přes
vánoce prázdné. Měl o tom zvláštní teorii. Připisoval
vylidnění lapáků srdečné zbožnosti italského lidu.
Přivítal mne zvlášť srdečně nejen jako vítaného spo
lečníka, ale i jako skorokrajana, neboť mi prozradil,
že jeho otec stavěl v Čechách před lety železniční
tunely.
Se sympatickým tlouštíkem jsem prožil první Štěd
rý večer v cizině. Byl to nepochybně solida - dostal
jsem k večeři delší rybu a delší veku bílého chleba
než den předtím. A ještě se omlouval, že víc mi dát
nemůže, že je drahota a vůbec. Během rozhovoru
byl odvolán na strážnici, kde někdo bušil na bránu.
Za půl hodiny se vrátil, a načal znovu vánoční roz
jímání o drahotě a osudu státního zaměstnance.
Když se chystal na kutě na strážnici, chytl mne
důvěrně klopu a povídá: “Ecco, vždyť jsou vánoce,
zrovna jsme zbalili signorinu, je přes šestnáct a molto
bella. Já tady nezamknu a tam taky ne. Aspoň ti
něco dám k vánocům, jako chudák chudákovi.” Byl
dojat, utřel si nos do rukávu a zvolal: “Felice natale
— šťastné a veselé vánoce!”
T/mk

NĚŽNÝ SNÍH
Jiří Orten
Hlaďte mne, vločky! Z okapů
jsou těžké boží vlasy.
Kdosi mne líbá. Nechápu.
To on se zmýlil asi.
On jako by se otáčel
déšť peří, měkký, světlý
a žertem hrozil na spáče
hebounkou srstí metly.
O jako bych se sněhem stal
a hladil vše, co nelze míti,
jako bych sladce roztával
na rtech, jež nesmím políbiti.

PŘÍBĚHOVÉ SILVESTROVŠTÍ
A NOVOROČNÍ
Pýcha předcházívá pád, pozdě bycha honit a
na Nový rok o slepičí krok (jak spolehlivě doka
zují stará přísloví). Toto jsou příběhové, úvahy
a pozorování, spojená s chováním tvora zvaného
Homo sapiens, načerpaná objektivně i subjektivně:
Novoroční předsevzetí je morální spropitné
placené našemu rozumu ve střídavém pominutí
smyslů.
Jeho kocovina měla mezinárodní úroveň. Byl
sláb jako po španělské chřipce, a cítil, že byl
udeřen do hlavy francouzským klíčem. Kromě
toho se domníval, že je v Německém Brodě.
Silvestrovská noc je poslední noc starých zlo
řádů a první noc neřádů.
Hříšník je člověk, který se ani na Nový rok
nechová tak, jak by se měli po celý rok chovat
křesťané.
Neporušujte novoroční předsevzetí před Třemi
králi. Byli by na to hned tři svědci.
Utopíte-li se na torpédu, které vám poslal Ježíšek, není ještě jisto, že poplavete do nebe.
Na Silvestra o půlnoci si vzpomeňte, jak na
bádá anglická píseň, na všechny staré známosti.
Uděláte však nejlépe, když na ně do rána zapo
menete.
Tváře novoročních hostů bývají ozářeny ja
kýmsi oduševnělým světlem, které silně připo
míná zelené neony.
Pozdní novoroční snídaní obyčejně vrcholí okurková sezóna.
Přál si, aby byl mrtev, ale musil uznat, že ani
Helena Rubinsteinová by z něho neudělala přija
telnou mrtvolu.
Nikdy nepřejte šťastný a veselý nový rok dřív,
dokud se nepřesvědčíte, co šťastného a veselého
se přihodilo dotyčnému loni.
Novoroční přání nejsou ani nová ani roční.
Chtěl bych jednou dostat gratulaci, která by by
la nová, a přání, které by vydrželo rok.
Je vědecky prokázáno, že člověk může vzdo
rovat času. Koncem roku se cítíte vesel a svěží,
začátkem nového roku stár a sešlý.
Většina lidí nadužívá silvestrovských radová
nek jenom proto, že vědí, že k půlnoci se ocitnou
v časové tísni.
Protože byl kulturní, koupil si na Nový rok
lístek do divadla. Ale z opatrnosti šel na “Němou
z Portici”, ježto doufal, že se tam bude míň zpívat.
Každé novoroční jitro je krásné. Jedněm se zdá
krásné proto, že už je všemu konec, jiným zase
proto, že to je jediné jitro za celý rok.
Ze začátku to byla celkem normální oslava,
ale peklo vzniklo, když se všichni chtěli dávat
k lepšímu.
Pak nám ještě nabízeli nějaké víno, pojmeno
vané po nějakém svatém. Podle chuti to byl nej
spíš Jan Křtitel.
Dokud jsem pil pivo, nebylo mi nic. Při víně
mi bylo ještě lépe a po koňaku jsem úplně omládl.
Jen jsem neměl jíst tu višni v koktajlu.
Bylo tam pořád takové trapné ticho, takže
jsme si o půlnoci museli dát drštkovou polívku,
abychom to prolomili.
Já jsem včera musel mít náboženské haluci
nace. Jak tak ležím jako Lazar, pořád jsem sly
šel, jak do mně někdo hučí: “Vstaň a choď!”
On je úžasně zajímavý a charakterní člověk.
Měl tam kaviár, ruská vejce, langusty a prvotříd
ní likéry. Velice rád bych se s ním seznámil.
Mě nejvíce dojalo, když jsem si uvědomil, jak
se u nás doma bude trpět, když my už budeme
spát.
Jsou to křesťanské svátky, co je to platné, ale
když stojí takové nekřesťanské peníze!
jun
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Na Nový rok v Pacifiku, 1943

Horka přibývalo, jak se konvoj ploužil k rovníku.
Dole v podpalubí by se člověk musel sloupnout z
kůže, aby si trochu ulevil. Konvoj se rozvážně ko
lébal, doprovázen malými vlnkami a tichým bzuko
tem strojů. Klid rušila jen skupina karetníků, kte
ří mazali šišku u vchodu na palubu. Zabíjel jsem
jen tak čas, když jsem uviděl seržanta Keatse, který
na mne kýval jako spiklenec. Přešel jsem k němu.
“Co je?” Keats zašel do nejtmavějšího kouta, straš
né potichu a tajně. Začal jsem horečně přemýšlet,
co je v nepořádku. Přišli už na to, že jsme na Štěd
rý večer zdrhli z lodi bez propustky? Keats se roz
hlédl, aby byl jist, že nás nikdo nepozoruje, pak
sáhl za kosili a vytáhl láhev. “To je pro tvoji četu.
Šťastný a veselý nový rok!”
“Skotská! Opravdická skotská! Ježíši, já úplně za
pomněl, že je nový rok! Devatenáct set čtyřicet tři.
Díky.” — “Jako by se stalo. Doufám, že kapitán
nezpozoruje, že mu chybí jedna skotská.” Sešel jsem
na naše stanoviště v podpalubí s prsty na rtech,
aby se tajemství neprozradilo. Seymour od zpra
vodajské služby si udržel formu. Byl na nohou jako
kočka. Pozval jsem ho, aby se k nám přidal. Všichni
jsme se odplížili do umývárny a zamkli jsme. Pak
jsem otevřel láhev. “Šťastný nový rok od seržanta
Keatse”, povídám, “šťastný a veselý nový rok!” —
— “Nový rok?” — “Pro Krista!” — “Skotská!” —
— “Ajcem drajcem!” — Poslal jsem láhev dál. Na
každého přišly tři malé loky. V zapařeném podpalubí se už stejně nedalo spát, a tak jsme začali
klábosit.
“Na Silvestra! Víte, kde bych teďka byl?” řekl
L. Q. “S tátovou károu a se ženskou pryč na ně
jaké párty. Víte, po študácku. Vrazili bychom do
sebe jednu nebo dvě a stříknuli se. A pak tancovali,
kočkovali se s holkami. Tak do dvou, do tří. Pak
by šly holky spát nahoru a my bychom se roz
ložili po gaučích a na kobercích a dali si dvacet. A
v šest ráno bychom to všechno naložili do kár a
vrazili do nějakého zapadáku, a dali si dvojitá vejce
se šunkou, zrovna když by začalo vycházet slunce.”
“My jsme to taky tak dělali”, řekl Danny. “Rodičstvo nám to jednou za rok prominulo.”
“Na Silvestra se má jít do bordelu”, poznamenal
Joe Gomez. “Holky se obyčejně sežraly, a když měl
člověk štěstí, ušel placení”. Marion se při tom za
červenal, a Joe Gomez se zarazil a tvářil se zkrou
šeně.
“Vy měšťáci byste měli cítit, jak na Silvestra voní
seno”, prohlásil Mořeplavec, který už dostával další
záchvat mořské nemoci. “Není nad pořádnou tancovačku ve stodole”. — “My slavíme Silvestra, kde
se to hodí”, řekl rotmistr Burnside. “Singapore,
Rio, Reykjavik, nám mariňákům je to všecko jedno”.

— Ve Washingtonu se ko
nala oslava 100. výročí
založení Sokola a 15. vý
ročí založení místní so
kolské jednoty, které se
zúčastnilo na 360 členů
Sokola a hostí z celé vý
chodní oblasti USA, z
Chicaga a z Kanady. Míst
ní jednota při tom udě
lila čestné členství místostar. Americké obce sokol
ské B. Čihákové, dále Mˇ.
Provazníkové,
Karolu
Bednářovi ze Slovenského
Sokola v USA, dr. P. Zenklovi a dr. J. Slávikovi.
— Oslavu 100. výročí za
ložení Sokola pořádala v
Chicagu Čs. ženská národ
ní rada v exilu a Sdru
žení “Věrni zůstaneme” v
síni lóžové budovy ČSA
na Čermákově třídě. Pro
mluvili s. Ferjenčíková a
dr. A. Hřebík k několika
stům účastníků.
— Královna Alžběta osob
ně předala řediteli Baťo
vých závodů ve Velké Bri
tánii Janu Tušoví řád
OBE.
— V seriálu kanadského
deníku “Telegram” nazva
ném “Muži, kteří získali
milióny”, je uveden na
prvním místě Slovák S.
B. Roman, který přivedl k
rozkvětu naleziště nafty v
Albertě.
— R. V. Fraštacký je po-
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dílníkem investiční spo
lečnosti
“Metropolitan
Trust Company” v Ka
nadě. Část jejího kapitálu
ve výši 30 miliónů dolarů
spravuje “R. V. Frastacky
Holding”.
— Český pěvec Vilém Novák podepsal dlouhodobou
smlouvu s Německým ná
rodním divadlem ve Výmaru pro první obor ital
ského a Wagnerova reper
toáru.
—V Londýně zemřel František Mrkvica a S. Abt, v
Chiclayu v Perú ve věku
76 roků J. R. Mottl a v
New Yorku sokolský pra
covník Václav Bálek.
— Výbor z díla Jana Čepa vyšel německy v pře
kladu H. a P. Demetze v
Herderově nakladatelství.
— Papež Jan XXIII. jme
noval spisovatele Jana Čepa důstojníkem řádu sv.
Silvestra. Na sv. Silvestra
bude Čepoví 60 let.
— Roman Pucinski z Chi
caga odevzdal “České útulně pro přestárlé v Chi
cagu” dar presidenta Kennedyho: americkou vlajku,
která do nedávna vlála
nad Bílým domem.
— Bývalý tajemník ČSNRA a spisovatel Josef
Martínek napsal dějiny
Čs. národní rady americké.
— Universita státu India-

“Já míval rád Silvestra v nějakém nočním klubu,
hodně hlučném a opilém, s pitomým programem a
se vstupným deset dolarů", řekl Seymour, který
pořád ještě laskal poslední hlt v láhvi. “Tohle jsem
vám pil pořád, ale člověk to má jenom srkat, aby
to vychutnal. Pěkně nechat whisku. stékat po ledu.
Dobrá skotská se nedá žrát jako jelito.”
Zadívali jsme se na něho, hubeného muže s vy
záblou tváří. Bylo těžko říci, kolik mu bylo. Měl
zřejmě dobrý vkus, ale je těžké rozeznat boháče
od chudáka a vzdělance od ignoranta, když jsou
všichni v uniformě. “Ty jsi ten od zpravodajců z
Guadalcanalu, ne?”, řekl L.Q. — “Jo”, téměř za
šeptal Seymour, “já byl na Guadalcanalu.” — “Tam
to bylo hezky blbý, co?” — “Blbé?”, položil pomalu
láhev. “Jo, bylo.” — “Tak nám to rozbal!”
Seymour začal vyprávět dlouhou a strašnou histo
rii. Její začátek byl smutný, hrstka statečných mu
žů na úzkém předmostí, zakopaná proti celé moci
císařského Japonska. Sáhl po cigaretě a zapaloval
si ji oběma rukama, aby zakryl, jak se mu třesou.
“Námořnictvo nás tam vyložilo a ujelo. Armáda a
Doug Ulejvák se dekovali.” Vyprávěl nám o divo
kých japonských pokusech smést námořní pěchotu
do moře. Obrovské nálety, a proti nim jen hrstka
zastaralých letounů, které držela dohromady jenom
odvaha pilotů. A pak přišel Tokijský expres! Ja
ponské námořnictvo je ostřelovalo z několika metrů.
Proti němu pár lepenkových strážních člunů.
Japonci vyloďovali posily za liniemi námořní pě
choty, která musila bezmocně přihlížet. A bitvy.
Tenaru, Matanikau - a přece neustoupili. Každou
minutu se rodili hrdinové. Zmrzačený pěšák, řídící
palbu kulometu, obsluhovaného slepcem. “Dělali jsme,
co se dalo. Vysílali jsme výpadové oddíly do jejich
zázemí. Poslali jsme jich padesát, možná pět se jich
vrátilo. Bojovali jsme v noci v džungli a na březích
řek, nejvíce bodáky a pěstmi. Ti, co nebyli zraněni,
měli malárii, žloutenku a koliku.”
Seymour zamáčkl cigaretu. “Viděl jsem je, jak
leží na břehu řeky v trávě, čtyřicítku horečky, tak

na udělila dr. V. Hlava
tému čestný titul “zaslou
žilého profesora”.
—Profesor politických věd
na Reedově koleji v Portlandu dr. F. Munk bude ří
dit televisní pořady, na
zvané “Ohlasy světových
událostí”.
— Dr. Miloš Šebor vypra
coval návrh nových ob
lastí státu Tennesee, kte
rý vyšel tiskem Státní
plánovací komise. Za tuto
svou práci byl vyzname
nán titulem “Senior ve
státním plánování”.
— Výbor US parlamentu
vydal národohospodářskou
publikaci poradce Mezinárodní banky pro hospodář
ský rozvoj dr. Miliče Kybala.
— Dr. Josef Anderle byl
jmenován docentem pro
středoevropské a východoevropské dějiny na uni
versitě státu Severní Ka
rolina.
— Děkanem české Mortonovy vyšší střední školy
v Berwynu v Illinois je
Emilie Jahelková, příbuz
ná boxera Joe Jahelky z
Kladna.
— Ústav dr. Beneše v Lon
dýně pořádal přednášku
dr. Bělohrádka o zkušenostech UNESCO, dr. J. Korbela o americkém politic
kém systému a dr. V. Ber
narda o socialistické al
ternativě pro východní
Evropu.
— Studie dr. P. Zenkla o
Masarykových plánech na
federalisaci Evropy byla
zařazena do záznamů amerického kongresu.
— Předseda Amerického
sdružení pro srovnávací li
teraturu prof. René Wellek přednášel na výroční
schůzi tohoto sdružení na
téma: “Filosofie a ame
rická literární kritika ve
XX. století”.

— Prof. Rudolf Šturm je
už potřetí předsedou Amerického sdruženi uni
versitních profesorů.
—Prof. dr. Jan Tříska ze
Stanford University vydal
studii nazvanou: “Program
a stanovy sovětského ko
munismu”.
— V New Yorku zemřel
čs. průmyslník Jan Hoening.
— Čs. malíř Jaro Hilbert
se přestěhoval z Egypta
do Paříže.
— V Mnichově se ustavila
Tělocvičná jednota Sokol.
— V Paříži oslavil pade
sátku bývalý poslanec dr.
Fedo.r Hodža.
— Bývalý slezský uhlobaron Jan Larisch zem
řel ve věku 90 roků.
— Dr. Josef Kratochvil
byl přijat za člena Norské
ho polárního klubu.
— Chladící zařízení v americké raketě Mercury
bylo provedeno podle ná
vrhu čs. krajana Zablou
dila.
— Čs. sdružení “Věrni zů
staneme” v Chicagu uved
lo přednášku prof. K. B.
Jiráka o současném vývoji
v Evropě.
— Edmund Řehák se zú
častnil zasedání výkonné
ho výboru Křesťansko-demokratické internacionály,
které se konalo v Berlíně.
— Do Německa přesídlili
dva čs. katoličtí kněží:
prof. dr. Zdeněk Daněk
(do Koenigsteinu) a P.
Zdeněk Švéda (do Stutt
gartu) .
— V pastoračním dopise
duchovní služby, který vy
dává Katolická mise pro
čs. uprchlíky v Německu,
byl uveřejněn v září tr.
též výňatek z kázání M.
Jana Husa, které měl na
den sv. Václava roku 1412.
Č/ČS/SVU/PL/NH

slabí z úplavice, že se nemohli postavit, ale zůstali
na svých místech, dokud měli sílu zmačknout spoušť.
Konečně přišla pomoc. Nezapomenutelný 164. pluk
Národní gardy, který bojoval jako námořní pěchota.
A pak přišla ona strašná noc, když Tokijský expres
nachytal čtyři křižníky a potopil je do jednoho.
“Leželi jsme po kolena v krvi a byli jsme oddě
láni. Tokijský expres nám dával co proto.”
Seymour si zapálil další cigaretu. “Bylo to 15. li
stopadu v noci, když nás pánbůh konečně vyslyšel.
Čing Lee zavedl na starém “Washingtonu” naše loď
stvo až do úžiny a tam zaskočil celé japonské loď
stvo.
Japonci se pak už nikdy nevrátili a my jsme ko
nečně mohli vylézt ze zákopů a začít honit Japonce."
“A jak to teď vypadá?” — “Bude to dlouhá válka,
kamaráde. Podívej se na mapu.” Seymour odhodil
cigaretu do záchodové mísy a odemkl dveře. “Nezapomeňte povědět vnoučatům, že až tady byla ná
mořní pěchota první. Ale možná, že jim to ani ne
budete muset povídat. Možná, že tu oni budou bo
jovat znova.”

ODRA
PARCEL SERVICE
6 A ELIZABETH ST., MELBOURNE, C. 1
Zasíláte dárkové balíčky svým příbuzným
LÉKY — POTRAVINY — TEXTILIE ?
Zašleme za Vás zboží nejlepší kvality
za nejlevnější ceny, v nejkratší době.
TÉŽ PENÍZE JIM MŮŽEME ZA VÁS POSLAT

Vyžádejte si náš ceník.

VÁNOČNÍ BALÍČEK Č. 1 ZA £ 6/9/4
Zrnková káva
Kakao v konservě
Mléčná čokoláda
Exportní šunka (2 konservy)
Čaj v konservě
Rozinky
Loupané mandle
Vlašské ořechy
Loupané lískové oříšky
Datle
Fíky

500g
500g
500g
908 g
300g
500g
500g
1.000g
500g
500g
250g

VÁNOČNÍ BALÍČEK Č. 2 ZA £ 10/3/5
Zrnková káva
Kakao v konservě
Šunka (2 konservy)
Oříšková čokoláda
Mléčná čokoláda
Kostkový cukr
Bonboniéra
Čaj v konservě
Rum Key, 60%, 0.7l
Rýže
Rozinky
Loupané mandle
Vlašské ořechy
Datle
Fíky

ČERSTVÉ
Citróny 5 kg
Pomeranče
Banány

1.000g
1.000g
1.814g
500g
200g
1.000g
700g
300g
1 láhev
1.000g
500g
250g
1.000g
500g
250g

OVOCE
£ 1/ 1/5 kg
5 kg

£18/9
£1/11/3

Nabízíme balíčky z Dánska (včetně cla)

ODRA
TRAVEL SERVICE
obstará vše pro Vaše cesty do zámoří
nebo po Austrálii
LODÍ I LETADLEM

Hodláte-li přivézt do Austrálie své
příbuzné, spojte se s naší kanceláří.

6 A ELIZABETH ST., MELBOURNE, C. 1
Telefon MF 6178, MF 6681
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Josef Laufer: Hokej můj osud. Mladá fronta, Praha, 1962

DĚDA MRÁZ NA HRADĚ

Josef Hokej: Laufer můj osud

Když se do nočního ticha Prahy ozvalo několik
detonací a monstrózní Stalinova socha se počala
kácet, nálada Pražanů a vůbec všech obyvatel re
publiky se značně pozvedla. Tak nás o tom alespoň
informoval pražský dopisovatel New York Times.
Nálada se však rozhodně nezlepšila na Hrad
čanech, kde si ustrašený stalinista Novotný dělá
starosti, jak v klidu přežít XII. sjezd Komunistické
strany Československa. Zprávy o průběhu sjezdů v
Bulharsku a Maďarsku mu jistě náladu nezlepšily.
I domácí československý tisk se stává čím dál
tím smělejší. Jevtušenkova protistalinská báseň
"Strach”, která byla otištěna na první stránce
moskevské Pravdy v předvečer listopadových oslav
revoluce, byla přeložena a otištěna v pražských
Literárních novinách v rekordním čase.
V témže čísle Literárních novin píše na první
straně literární kritik Milan Jungmann s obdivem
o současném literárním životě v SSSR, o různosti
názorů a o ohni, který u nás ještě ani nezačal
jiskřit:
"Naše literatura takovým ohněm ještě neprošla.
Ať už jsou příčiny jakékoli., fakt je, že u nás k
onomu veřejně probíhajícímu, otevřenému boji me
zi starým a novým myšlením ještě nedošlo.
Souvisí to jistě i s tím, že pokusy o odvážnější
postoj k uměleckým úkolům neměly ani dost sil
né vykladače, kteří by jim klestili cestu, a kteří by
přesně pojmenovali cíle á snahy, vytkli nebezpečí
a zaměřili správně směr zápasů. A tak "mladá”
literatura sama sobě neujasnila svoji životní po
zici a neuzrála k činům, jež od ní čekal a čeká
život.”
Na jiném místě "literárek” obhajuje Vladimír
Justl československé "bítníky”, malby abstraktních
malířů mladé generace, které stalinská kritika
soustavně kritizuje a pranýřuje:
"Abstraktní malba mladých výtvarníků, myslím,
taky něco signalizuje. Mimo jiné palčivou potřebu
míru, větších jistot, spolehlivějších pravd - odpor
ke lži, ke kamufláži, k šolíchání, k cynismu. Že
to není známka špatného charakteru? Ale vždyť
vám říkám pořád, že umělci nejsou tak zlí . . .”
Typický je nejnovější vtip z Prahy, kde se říká,
že Novotného už navštívil Děda Mráz a že mu
jezdí na Hradě po zádech.
M. Z., USA

Tak alespoň na první pohled čtete špatně řešenou obálku knihy hokejo že jsme se narodili pří
vých vzpomínek rozhlasového veterána Josefa Laufera. Ale do jisté míry liš pozdě. Ale nenarodili
je to pravda. Byl to Josef Laufer, který nás pulce zavedl na fotbalové a jsme se zase tak pozdě,
hokejové hřiště mezinárodní elity, kde se každá minuta druhého poločasu abychom jejich příchuť
vlekla, a kde každý šourák míjel jen o chloupeček nepřátelskou branku. nevychutnali i s pocitem
Hlas pana mezinárodního sekretáře patřil do třídy státnické: jeho hlasu určité hořkosti.
naslouchalo víc posluchačů, než projevům presidentů. Jeden z jeho přátel
Lauferova knížka "Ho
mu to nakonec vypočítal: "Počítám-li, že jedna tvá reportáž (z hokejové kej můj osud”, byla na
ho zápasu - pr.) trvala s úvodem a doslovem dvě hodiny, tak jsi mluvil psána později než jeho
do mikrofonu tisíc hodin, to znamená, že jsi mluvil o hokeji přes 40 dní soubor vzpomínek na čes
a nocí nepřetržitě. A pak to ještě pokračuje takto: "Za svůj život jsi
kou kopanou. Je proto
viděl hrát nejméně 1400 hokejových hráčů. Celkem jsi viděl hrát nejméně vydána bez povinných
23.000 hráčů ... Jejich hokejky, kdyby se položily jedna na druhou, by inzerátů sovětské tělový
sahaly do výše 230 metrů, tedy čtyři Petřínské rozhledny nad sebou. A chovy a protivného so
teď ti řeknu, kolik branek jsi v hokeji zažil. Na 7 tisíc! A jelikož jich cialistického žvanění.
bylo nejméně 5 tisíc pro nás, tak jsi za svého života aspoň tolikrát zvolal
Dokonce se zdá, že
"gól!”
str. 200 autor sám se snažil dát
Všechna tahle čísla by
"Odpoledne proudily nutí na něm, to vše šlo císařovi (nikoli tělnatému
byla ovšem tak impozant na Letnou davy, přijel v ráz na ráz jako při ně Císařovi z L.T.C. blahé
paměti) jenom to, co je
ní, jako čísla plnění plá ekvipáži i sám místodrži- jaké pantomimě.
nu československé pěti tel země České, dlouha Úchvatná byla salta a nejnutnější.
Mezi výsledky a mezi
letky, kdyby se za nimi tánský hrabě Thun s ob skoky sdružené, když
neskrývala legendární, ba vyklým monoklem na o- se hráči chytli v poslední episodami ze sportovní
přímo mythická postava ku, dlouhými licousy ko chvíli za ruku, nebo když minulosti se tu a tam vy
sportovního redaktora, o lem tváří a s vysokým cy hráč přelétl nebo pod- noří politický nonsens,
který Laufer obyčejně
kterém už v době naše lindrem na hlavě.
létl protihráče.
odbývá elegantně: "Za
ho dětství byly psány
Boj začal. Možno ho
Tato pantomina však všechny telegramy, jež
příběhy (byť i jen po- přirovnat ke srážce dvou
nebyla samoúčelná, hrál obdrželo naše národní
láčkovské).
lokomotiv, s takovou ver se při ní i "hokej” a stří mužstvo, cituji jediný . .”
Josef Laufer je ztotož vou do sebe mužstva na lely se dokonce i branky,
A je takový, že člověk
něn s vývojem českoslo jela. A tato srážka se o- nebylo jich sice mnoho,
nemůže vážně tvrdit, že
venského sportu. Ještě pakovala co chvíli, leč ale stály za to . .
vítězství nad Švédy ovíce je zodpovědný za kupodivu se žádný z od
To bylo ovšem dávno pravdu upevnilo česko
jeho popularisaci mezi půrců při tom nerozsypal. předtím, než naše hoke
slovenskou sjednocenou
lidem.
Zato kluziště nám při- jová abeceda znala pod tělovýchovu a ještě nadto
Lauferova kniha hoke pravilo zlé chvíle. Ostré písmenem A jedině To- zvýšilo produkci automo
jových vzpomínek sahá brusle prořízly led, o- žička - Maleček - Hro bilové výroby.
do českého sportovního tevřely se pod ním trsy mádka, a s menším šo
Tahle extempore jsou
pravěku. Kolik z nás se trávy a dutiny, a teď za kem si uvědomujeme, že jen povinnou daní, a je
může chlubit tím, že pa čalo představení jako v tato kombinace je v Lau- dobře, že je autor sku
matují první krůčky A- tehdejším divadle Varie ferově knížce označována tečně povinným intermez
kademického sportovní té v Karlině.
za podruhé už omlazené zem udělal.
ho klubu v Praze, jehož
Divoké skoky, nádher národní mužstvo.
Na straně záporů je
členové pěstovali "haba- ná salta ve vzduchu, ná
Po přečtení Laufero- přílišná snaha podceňo přece jenom naučili do
ďůru” čili "holomajznu” sledovaná kotrmelci na vých pamětí z oboru ho vat vliv hostujících ka mácí hvězdy tvrdosti a
kteréžto hře se po anglic ledě, popřípadě rozplác- kejového máme dojem, nadských hráčů, kteří robustnímu stylu hry,
ku říkalo "hokej”.
Byl to ovšem pozemní
hokej, "Bandy” - hokej,
a po desetiletí měli čes
koslovenští hokejisté vel
ké potíže s počasím, pro
tože trvali na tom, že se
proslaví raději v ledním
kdo si zjistil naše ceny, dříve než šel
hokeji než v onom pů
nakupovat
vodním.
Počasí bylo jejich vel
MÁME VŠE, CO POTŘEBUJETE,
kým nepřítelem až do
DODÁME KAMKOLI V MELBOURNE
postavení
pražského
A DÁME VÁM VĚTŠÍ SLEVU NEŽ
Zimního stadiónu. Za
KDOKOLI JINÝ!
zaznamenání zvláště stojí
"Lední pantomina na
Letné”, která se odehrá
kamna — pračky — ledničky — radia
la ještě před první svě
televisory — hodinky — osvětlení — nábytek
tovou válkou pod rou
záclony — pokrývky — koberce — atd. atd.
škou "mistrovství Evro
py”, jehož se zúčastnily
tři státy: Čechy, Němec
Paisley Home Furnishers
ko a Rakousko (zastou
MAJITEL M. HÁJEK
pené hokejovým teamem
pražských Němců).
110 MILLER’S ROAD, NORTH ALTONA
Mistrovství se odbýva
Telefon: 66 - 6968, večer 57 - 6585
lo na hřišti S. K. Slávie,
pokrytém tenkou vrstvou
ledu. Mělo napínavý prů
KELVINATOR — Model 232
169 gns — automatické odmrazování
běh, jehož líčení přenecháme panu Lauferovi:

Ledničky

KE LVI N ATOR

Nikdo ještě nelitoval

který byl dnes všeobecně
přijat. Myslím, že zvlášť
hubený díl dostal sloven
ský Kanaďan Mike Buckna, který ještě po válce
byl coachem českosloven
ského národního muž
stva, a který, podle mého
laického názoru, udělal
pro moderní hokej v Če
skoslovensku víc než kdo
jiný.
Lauferova knížka po
dává vývoj českosloven
ského hokeje zcela neu
trálně až do roku 1939.
Co je o hokeji napsá
no potom, musí být mě
řeno politickými měřítky,
protože jsou to politická
měřítka, která nutí i auto
ra tak nepolitického, ja
ko je Josef Laufer, psát
odstavce, jimž patrně sám
nevěří. Ale tím nijak ne
trpí podstata knížky. Kdo
fandil hokeji a komu ho
kej učaroval, ať neváhá
číst Lauferovy zápisky.
Abych se vyznal: pře
četl jsem je jedním de
chem a s potěšením. I
tištěný Laufer je můj
osud.
jun
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Všem svým přátelům a zákazníkům

přejeme

VESELÉ

VÁNOCE

a mnoho úspěchů
v roce 1963

FORESTRY DEVELOPMENT LTD.
Elizabeth Street, Sydney, NSW
SJEZD ÚSTŘEDÍ ČS. DEM. ORGANISACÍ

Sedmý řádný sjezd Ústředí čs. demokratických or- MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ?
ZEMŘEL OTTO GRÁF
ganisací v Austrálii a na Novém Zélandě se konal v
Melbourne za účasti 18 delegátů z Jižní Austrálie a
15. listopadu 1962 zemřel náhle v Mnichově
Viktorie. Zástupci z Nového jižního Walesu, Queensvedoucí redaktor rozhlasové stanice Svobodná
landu a Západní Austrálie zaslali sjezdu přípisy o
Evropa Otto Gráf. Před odchodem do ciziny
stavu Čs. nár. sdružení v Sydney, Čs. klubu v Brisbyl Otto Gráf šéfredaktorem sociálně-demoKNÍŽKA,
bane a o činnosti v Perthu.
Sjezd s radostí uvítal zprávu o zaplacení poslední
kratického týdeníku "Svět práce”. V exilu
splátky na Čs. národní dům v Adelaide, ocenil práci
redigoval v Ludwigsburgu po odjezdu Voj
Sokola v Sydney, směřující k udržení národního utěcha N. Dubna do USA "Československé no
vědomění exilu v Austrálii a zhodnotil spolupráci
KTERÁ JE
viny”, které zaniklý s jeho odchodem do mni
Čs. národního sdružení v Melbourne s Čs. ochotnic
kým divadlem a sportovním klubem Slavie.
chovské stanice Svobodná Evropa. Od vzniku
Ministerskému předsedovi Austrálie byl odeslán
mnichovské vysílačky pracoval v ní na ve
pozdravný přípis a RSČ příslib spolupráce v bu
PRO VÁS
doucím místě, a specializoval se na odborář
doucnosti.
ské problémy. Českoslovenští posluchači ho
Na příští dvouleté období byli zvoleni: předsedou
F. Nový, I. místopředsedou J. Viola, dalšími místo
znali pod jménem Jožka Tábor. Zahraniční
předsedy F. Vozábal a O. Treutler, jednatelem O.
NEJPROSPĚŠNĚJŠÍ
československé novinářství bude jeho náhlý
Mikulčák, koordinačním jednatelem R. Mikša, poklad
odchod těžce pociťovat. Čest jeho památce!
níkem A. Švihla, členy předsednictva ing. M. Doležal
a T. Sladký. Referenty: A. Trávníček, B. Panoch, M.
Hlas domova
Zachar, ing. R. Kaňovský. Členy výboru: R. Bárta,
Vkladní knížka National Bank Savigs Bank
L. Blažek, A. Jonáš, J. Kubešová, J. Kučík, J. Krutký,
plně zajistí Vaše úspory. Své peníze máte
S. Lorman, J. Novák, J. Pick, P. Sedláček, É. Svoboda.
UPOZORNĚNÍ BÝVALÝM POLITICKÝM VĚZŇŮM Smírčí soud: dr. V. Voříšek, B. Kalina a Z. Zlámal.
stále k disposici...
Revisory: A. Pavlas, J. Utěkal, J. Šnajdr.
Z DOBY NACISTICKÉ OKUPACE:
Až
do výše £ 3.000 přinášejí Vám dobrý
Ústředí Čs. dem. org./F.N.
úrok.
Neváhejte ....
Blíží se lhůta, do které je možno podat žádost o
udělení renty z titulu nacistického pronásledování z ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
důvodů národnostních. Neformální žádost nutno po sehrálo za četné návštěvy hru z pražského života
CHRAŇTE SVÉ PENÍZE
dat nejpozději do 31. prosince 1962 na adresu: Bun- někdy z doby po první světové válce “Dcery pana
ZALOŽTE SI VKLADNÍ KNÍŽKU U
desverwaltungsamt, 5 KCELN, Habsburgerring 9, Zajíčka”. Vystupovalo v ní i několik nových tváří,
GERMANY.
které přinesly oživení. Přirozeně působila úvodní
Naději na kladné vyřízení žádosti mají bývalí scéna klevetících žen (Haberová jako Zajíčková, Prů
vězňové, kteří splňují tyto podmínky:
šová v roli Klinkalové a Diakovská jako Emilka),
1. žadatel byl pronásledován nacistickým režimem celkem dobře se též uvedl K. Průša v menší roli
provisora v lékárně. U ostatních herců se střídaly
z důvodů národnostních,
2. žadatel utrpěl následkem pronásledování trvalou dobré výsledky s podprůměrnými. Vcelku lze lito
ztrátu na zdraví, která omezuje schopnost výdělku vat, že na přípravu některých účinkujících i na re
žijní zpracování nezbylo zřejmě dost času. Tím se
nejméně o 25%,
3. žadatel byl ke dni 1. října 1953 uznán mandátním též stalo, že i v posledních řadách sedící posluchači
politickým uprchlíkem ve smyslu Ženevské konvence mohli zvláště v pozdějších jednáních oceňovat dobrý
plně integrovaná odbočka
(IRO Card, London Travel Document, Reiseaus- výkon nápovědy. Účelu představení však bylo do
saženo: diváci odcházeli v dobré náladě.
- vb weis, atp.).
THE NATIONAL BANK
Žádost o rentu může být podána, i když byla
podobná žádost o odškodnění zamítnuta již dříve podat i ti, kteří si už zažádali o odškodnění k InOF AUSTRALASIA LIMITED
některou ze zemí (Länder) Německé spolkové re demnifikačnímu fondu UNHCR v Ženevě.
Americal Fund for Czechoslovak
publiky podle Spolkového zákona o odškodnění (BunRefugees, Ine., European Office
desentschädigungsgesetz). Žádost mohou eventuelně

NATIONAL BANK
SAVINGS BANK
LIMITED
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RADOSTNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 1963
SRDEČNĚ PŘEJÍ
všem svým přátelům, známým a zákazníkům
VILÉM SOLAR, North Riverside - Chicago, USA. J. KINDA & CO. PTY. LTD., Supermarket, pivo, víno,
3. KRUTSKÝ S RODINOU, Digging Comp. & oprava likéry, 104 Miller’s Road. North Altona, Vic.
aut, 23 Hinders St., Edwardstown - Adelaide
JOSEF A HILDA KOPECKÝCH, 22 Bernard St.,
B. R. PANOCH,
stavební práce, 361 Prospect Rd., N. Balwyn, Vic.
JAN KOŠŇAR, rámování obrazů, 112 Maribyrnor.g
Blair Athol - Adelaide
T. SLADKÝ S CHOTÍ, Bohemia Clothing,5 Davenport Road, Moonee Ponas, Vic., tel. 37 - 3109
EMIL KOŽĎÁL, Exclusive Tailoring. 164 Acland
Tce., Mogill - Adelaide
O. J. M. TREUTLER, české řeznictví, Shillabeer Meat

Store, 131 Islington Rd., Croydon Park - Adelaide, tel.
46-2969
G. TRIANOU, klub, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.

Street, St. Kilda, tel 94-2260

MANŽELÉ KRATOCHVÍLOVI, moderní keramika
”Ellis”, 86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic., JA 6973
R. C. KUGLER, pojištění všeho druhu, 958 Nepean

Sydney

KAREL A ANNA STEINDLEROVI, kont. restaurace, J. ŠAFRHANS. české knihařství "Maria Bookbin-

ding”, 16 Brunning Str., St. Kilda, Vic., tel 91 - 4164
JIŘÍ ŠVEC, český švec, 330 Smith St., Collingwood,
ALCA TRADING CO. PTY. LTD.,
vedoucí ředitel Vic., tel. 41 - 3503
J. Kinda, dovoz, vývoz a velkoobchod elektrotechnic DR. R. TRAUER, 12 Havelock St., St. Kilda, Vic.,
kých a elektronických přístrojů, 114 Miller’s Road, tel. 94 - 2828
North Altona, Vic.
MANŽELÉ TŮMOVI Z MALVERN
ANT. ANDRYSÍK S RODINOU, výroba cukrářského OTTO A MARIE VAŇKOVI 48 Pennell Ave.,
pečiva, 576 Burwood Rd., Hawthorn, Vic., WA1026 St. Albans, Vic., tel. 65 - 9460
E. A. BAŠTA, zástupce pojišťovny The Austr. Pro- MANŽELÉ VOBORSKÝCH, výroba ponožek, 3 Parsvidential Assuraňce Assoc., 37 Waiora Road
low St., Malvern, Vic., BY 4219.
W. Heidelberg, Vic., tel. 45-6255
JIŘÍ VONDŘEJC, Midway Arcade Kiosk, 256 Collins
JOSEF BLAHOVEC, 28 Kerferd St., East Malvern Street. Melbourne
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII,
FRANTIŠEK VOZÁBAL, krejčí, 26 Moore St., South
J. Viola, předseda, R. Kaňovský, jednatel
Yarra, BM 5618.
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE GUSTAV ZAPADLO, 88 Paisley St., Footscray, Vic.,
tel. MW 2400
K. Průšová, předsedkyně, J. Voborský, jednatel
MILOSLAV HÁJEK, Paisley Home Furnishers, 110
Miller’s Rd., North Altona, tel. 66 - 6968, 57 - 6585.
FERDA A VĚRA HERZOVI
BOHUSLAV HLADKÝ, truhlář, 148 Auburn Rd.,
Hawthorn, Vic., WB 5498
102 Grey Street, St. Kilda, Vic.
M. CHRPA, optický závod, 6 a, Elizabeth St., Melpřejí všem svým přátelům
bourne, MF 3256.
THE INLIBRUM BOOKSELLERS, maj. P. Jaborník.
a známým
Box 1888 R., GPO - Melbourne.
VESELÉ VÁNOCE A
JAROSLAV KAFKA, 49 Greeves St., Fitzroy, Vic. ,
HODNĚ ÚSPĚŠNÝ PŘÍŠTÍ ROK
MILAN KANTOR, advokát, 480 Bourke St., Mel
bourne, telefon MY 1621
197 Campbell St., Taylor Square - Sydney

PŘEJE VŠEM KRAJANŮM

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A MNOHO ÚSPĚCHŮ
V NOVÉM ROCE

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
A VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE

přeji všem svým váženým zákazníkům

Frank’s Delicatessen
195 Oxford St., Taylor Square
SYDNEY, tel. 31 - 2836

Všem svým
zákazníkům
přeje veselé

svátky vánoční

Highway, Moorabbin, Vic., XL 2421.

ÚSTŘEDÍ ČS. DEMOKRATICKÝCH ORGANISACÍ JOSEF KŮTKA, stavební kontraktor. 1 Davis St.,
V AUSTRALII a NA N.Z., F. Nový, předseda,
Doncaster. Vic., tel. 84 - 9581
O. Mikulčák, jednatel
OLDŘICH MIKULČÁK, 3 Bowen Cresc., Melbourne
MÍLA VODIČKA, ředitel hotelu, Batchelor, N. T.
S. C. 2, tel BM 2105
*
*
*
JOSEF NECHVÁTAL, krejčí, 468 Bridge Rd., Rich
O. E.BAXANT, delikatesní obchod, 36 Pitt St., mond, Vic., JB 3841
Mortdale, NSW., tel 57 -5590
OPTÓ, The Contin. Optical Service, 109 Swanston
K.EBNER,
Swiss Tr. Watchmaker, 22 Hunter St., St., Melbourne, tel. 63 2231. ,
Sydney, tel. BL 3970
ANTONÍN PAVLAS, c/- University House. Uni
S. HANZAL, inzertní zástupce HD v Sydney, versity of Melbourne, Parkville, Vic., tel. 34 - 3843
c/- Bunnerong Hostel, Staff, Matraville, NSW.
JAROSLAV PETRÁŇ, c/- Petran Steel Products,
DR. M. JANKOVIČ, zubní lékař - dentista, 270 Unwins 24 Murdock St., Clayton. Vic., tel. 544 - 3311
Bridge Rd., Sydenham - Sydney, tel. 51 - 5900
JAN PICK S CHOTÍ, 137 Argyle St., St. Kilda, Vic.
JARDA A MILUŠ JANSOVI, 46 Ferrier Road, tel. 94 6635
Sefton, NSW.
F. SCHRAMM, Salamander Leathergoods, 6 Grant St.,
D. G. LUPÍNKOVÁ, A.A. Invisible Mending Service, North Fitzroy, tel. 48 1701
393 George St., Sydney, BX 2316.
VIKTOR SOCHA, 155 Cecil St., South Melbourne
3. & R. MIKEŠ, obchod koloniální a delikatesní, 203 SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
Hay St,, Haymarket - Sydney
EMIL SVOBODA, tisk všeho druhu, 30 Regent St.,
PORTER & CO., prodej novin, 203 a Castlereagh St. North Richmond

ČESKOSLOVENSKÝ KLUB
V JIŽNÍ AUSTRÁLII
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RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKU
a
MNOHO ÚSPĚCHU A SPOKOJENOSTI
V PŘÍŠTÍM ROCE
srdečně přeje všem přátelům a zákazníkům

Exquisite Furnishing Co.
OTTO VANĚK
426 TOORAK RD., TOORAK VILLAGE
Telefon (Vic.) : 24 - 2044

HODNÉ RADOSTI O VÁNOCÍCH
A V PŘÍŠTÍM ROCE PLNOU SPOKOJENOST A ÚSPĚCHY
UPŘÍMNĚ PŘEJÍ VŠEM SVÝM PŘÁTELŮM
F. B. KAŠTÁNEKA ZLATA

139 Alma Road, St. Kilda, Víc.

a

šťastný nový rok
VA ŇHA
Žádejte všude
naše výrobky

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
A MNOHO ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE
Vám přejí

FIALA & FILIP, majitelé

Electro - Centre Pty. Ltd.
95 - 99 Oxford St., Bondi Junction. NSW.
Máme na skladě psací a počítací stroje, hudeb
ní nástroje (kytary), radia, gramofony, desky,
TV, ledničky, pračky, sporáky, větráky a všech
na elektrotechnická zařízení.

P. T. zákazníkům a přátelům
přejeme příjemné svátky vánoční
a lepší nový rok
TOURIST CAF E
85 Sharp Street
COOMA, NSW.

PŘÍJEMNÉ VÁNOCE
A HODNĚ ZDARU V NOVÉM ROCE
srdečně přeje

J. Philip
R a dio
Electrical
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, VIC.
Telefon XM 2542

VŠEM ZNÁMÝM A PŘÍZNIVCŮM
přejeme
SPOKOJENÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK
A. KOLROS S CHOTÍ
kontinentální krejčovství
38 Mills Street, ALBERT PARK, VIC
Telefon MX 3668

Příjemné užití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v roce 1961
přeje všem svým zákazníkům
a přátelům
TISKÁRNA

BUSSAU & CO.
J.&R. Matysovi
majitelé
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Abrahamoviny lehké atletiky
Karel

Janovský

Málokdo z příznivců lehké atletiky ví, že právě před měsícem zakončená lehkoatletická sezóna
byla sezónou jubilejní. Před padesáti roky se totiž zkonsolidovaly poměry v Mezinárodní lehkoat
letické unii, která od té doby vede pečlivě seznam všech světových rekordů. A už tehdy, právě
jako dnes, bylo předsednictvo Mezinárodní unie na schvalování světových rekordů velmi přísné. Aby
byl vůbec nějaký nejlepší světový výkon uznán za světový rekord, bylo a je stále třeba splnit urči
té podmínky. Předně: závodník, který vytvořil tento rekord, musí být atletem státu, který je řád
ným členem Mezinárodního lehkoatletického svazu. U běžců musely a musí troje stopky zaregistro
vat čas nového světového rekordu. Za světové rekordy v běžeckých disciplinách jsou uznávány jen
ty, které byly vytvořeny na 400metrové dráze, závodník, který vytvořil světový rekord, musí při
tomto výkonu soupeřit nejméně s dalšími dvěma borci, a v soutěžích sprinterů a dálkařů nesmí
mít závodník "v zádech” silnější vítr než v síle dvou metrů za vteřinu.
Přesto však bylo za padesát let činnosti Mezinárodního lehkoatletického svazu schváleno
několik set světových primátů. Nejvíce zaměstnávali funkcionáře svazu dva běžci: Emil Zátopek a Fin Paavo Nurmi. Čechoslovák Zátopek zlepšil světové rekordy 18krát a slavný Fin Nurmi
17krát, oba dva v různých, někdy velmi odlišných disciplinách. V klasických soutěžích patří pak
prvenství finskému oštěpáři Jaervinenovi, který v třicátých letech zlepšil světový rekord desetkrát,
a z atletů poválečné éry byl pak nejúspěšnější dvojnásobný olympijský vítěz Američan Parry
O’Brien, velký průkopník moderních koulařských metod, který se zapsal do seznamu světových
rekordů devětkrát.
Dva atleti vytvořili v rekordním čase řadu svě
Z čs. lehkých atletů se v podesátileté historii to
hoto sportu objevili mezi světovými rekordmany tových rekordů: Američan Jesse Owens potřeboval
klasických disciplin tři borci: Emil Zátopek, mílař 25. května 1935 v Ann Arbor k vytvoření šesti
Stanislav Jungwirth a koulař František Douda. Zá světových rekordů pouze 100 minut a švédský bě
topek zlepšil v roce 1954 12 let starý světový rekord žecký fenomén Gunder Hägg zlepšil v rozpětí 11
Švéda Hägga na 5.000 m z 13:58,2 min. na 13:57,2 týdnů, od 1.července do 20. září 1942, dvanáct svě
min. a v běhu na 10.000 m se dokonce čtyřikrát za tových rekordů.
psal do seznamu světových rekordmanů: v roce 1949
Podíváme-li se podrobně na seznamy světových re
zaběhl čas 29:21,2 min. (dosud Fin Heino 29:27,2 kordů v klasických disciplinách, zjistíme, že jejich
min.), v roce 1950 mu stopli 29:02,6 min., r. 1953 vývoj šel stále vpřed, ne však stejně rychlým tem
už 29,01,6 min a v r. 1954 šel jako první atlet světa pem ve všech disciplinách. Zpočátku byl vzestup
pod 29 minut: 28:54,2 min.
běžeckých a technických disciplin poměrně rovno
Stanislav Jungwirth vyhrál 13. července 1957 v měrný, po druhé světové válce byly v popředí dis
Houštce u Staré Boleslavi 1.500 m ve fantastickém cipliny běžecké, a v poslední době se hlásí o slovo
čase za 3:38,1 min., čímž zlepšil pouze několik ho zvláště lehcí atleti technických disciplin, kteří no
din starý světový rekord dvou známých finských vými tréninkovými metodami stále zlepšují dosa
mílařů Salsoly a Salonena. I když v roce 1958 byl vadní světové rekordy. Bylo tomu tak i v uplynulé
tento jeho rekord překonán Australanem H. Elliot- sezóně, která přinesla 13 nových světových rekordů
tem, zůstává jeho skvělý čas dosud platným evrop v osmi různých klasických disciplinách, z nichž pou
ze dva jsou rekordy běžců, ostatek pak vytvořili
ským rekordem.
Třetí čs. světový rekordman byl František Douda, borci technických disciplin. Nejúspěšnějším běžcem
držitel bronzové olympijské medaile ve vrhu koulí r. 1962 byl bezpochyby olympijský vítěz v běhu na
z olympiády v roce 1932 v Los Angeles, který v 800 m Novozélanďan Peter Snell, který posunul hra
r. 1931 vrhl 16,04 m, čímž překonal dosavadní, svě nici světového rekordu v závodě na 800 m, na 880 yd
tový rekord Němce Hirschfelda o 4 cm, a o rok poz a na jednu míli. Zvláštní pozornosti zasluhuje jeho
ději, v mezinárodním utkání ČSR - Polsko v Pra skvělý výkon v novozélandském Christchurch, kde
zdolal 800 m v čase 1:44,3 min., čímž překonal o
ze, posunul hranici světového' rekordu na 16,20 m.
1,4 vt. sedm roků starý rekord Belgičana Rogera
Je zajímavé, že lehcí atleti jednotlivých národů Moense.
se specialisovali na některé discipliny, ve kterých
Druhým nejlepším běžcem roku 1962 byl sovět
pak drželi světová prvenství. Tak američtí lehcí atleti vynikali' ve sprintérských bězích, v překážko ský vytrvalec Petr Bolotnikov, který v přípravě na
vých závodech na 110 a 400 m, ve skoku dalekém, lehkoatletický šampionát v Bělehradě zlepšil svůj
vysokém a o tyči, dále pak ve vrhu koulí, v ho vlastní světový rekord na 10.000 m o 0,6 vt. na po
du diskem a v desetiboji. Doménou skandinávských zoruhodných 28:18,2 min.
lehkých atletů byl hod oštěpem. V seznamu světo Daleko úspěšnější než běžci byli atleti technic
vých rekordů na 10.000 m jsou pak jen Finové, Zá kých disciplin. Velký vzestup zaznamenali zvláště
topek, sovětští vytrvalci, a dva atleti jiných národ
ností: v r. 1913 Francouz Bouin a v r. 1956 Maďar
Iharos.
Nejvíce nových světových rekordů bylo pochopi
telně vždy vytvořeno v olympijském roce, kdy se
Disciplina:
1912 - 1913
přední světoví atleti připravovali na tento vrcholný
světový podnik. Rekord světových rekordů drží
100 m
Lippincot (USA) 10,6 vt.
rok 1956, sezóna olympijských her v Melbourne, kdy
byly světové rekordy zlepšeny 35krát; o šest re
200 m
Hahn (USA) 21,6 vt.
kordů méně přinesla sezóna 1960, kdy pozornost pří
znivců lehké atletiky byla upřena k olympiádě v
400 m
Reidpath (USA) 48,2
Římě.
800 m
Meredith (USA) 1:51,9
Nejdéle byly v platnosti světové rekordy americ
1.500 m
Kiviat (USA) 3:55,8
kého dálkaře J. Owense (8,13 m) a amerického kla5.000 m
Kolehmainen (Finsko)
diváře Ryana (57,77 m), plné čtvrtstoletí, německý
14:36,6 min.
půlkař Harbig (800 m v r. 1939 za 1:46,6 min.) fi
guroval v seznamu světových rekordů 16 let a ame
10-000 m
Kolehmainen (Finsko)
rický tyčkař Warmerdam (roku 1944 - 4,77 m) 15 let.
31:20,8 min.
V současné době je nejstarším světovým rekor
110 m PŘEK.
Smithson (USA) 15,0
dem výkon sovětského vytrvalce Vladimíra Kuce,
který 13. října 1957 zaběhl na olympijském stadiónu
400 m PŘEK.
Bacon (USA) 55,0 vt.
v Římě 5.000 m za 13:35,0 min.
3.000 m PŘEK.
Česká lékárna na Tasmanii
4 x 100 m
Německo 42,3 vt.
nabízí všechny druhy léků
4 x400 m
USA 3:16,6 min.
cizích i zdejších
DÁLKA
O’Connor (Anglie 7,61 m
VÝŠKA
Horine (USA) 2,01 m
Zasíláme je
TYČ
Wright (USA) 4,02 m
po Austrálii i za hranice
TROJSKOK
Ahearne (Ang.) 15,52 m
CHIGWELL PHARMACY
KOULE
Rose (USA) 15,54 m
V. R. BENEŠ, PH. C.
DISK
Duncan (USA) 47,58 m
KLADIVO
Ryan (USA) 57,77 m
Alluna Road, CHIGWELL, TAS.
OŠTĚP
Lemming
(Švédsko)
Telefon: Hobart 7 - 1171
62,32 m

Tvaroh

-

Jogurt

-

Sýry

Tvaroh z odstř. mléka - Podmáslí - Kyselá smetana
VŠECHNY MLÉČNÉ VÝROBKY JAKO DOMA
K dostání ve všech potravinářských obchodech
a delikatesech

KEREN

DAIRY PRODUCTS PTY. LTD.

720 Heidelberg Rd., Alphington, Víc., tel. 49 2752

SUTTONS PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne
Telefon 60 - 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače
tyčkaři, kteří pomocí nově upravené tyče z umělé
hmoty - Fiber Glass - zlepšili třikrát dosavadní svě
tový rekord Američana Daviese 4,83 m. Nejprve to
byli jeho krajané Uelses a Tork, ale poslední slovo
měl Fin Pentti Nikula, který zdolal laťku na 4,94 m,
což je výkon před dvěma, třemi roky ještě nemysli
telný. Také výškaři a dálkaři si letos vedli zname
nitě. Ve skoku vysokém dominoval Rus Valeri Bru
mel, který v utkání SSSR - USA v Palo Alto skočil
226 cm a nedávno ještě tento skvělý výkon zlepšil o
1 cm. Jeho krajan Ter Ovanesjan posunul pak hra
nici světového rekodru ve skoku dalekém na 8,31 m,
která jistě ještě není hranicí lidských možností. Tet
Ovanesjan je však jediným sovětským dálkařem,
který “šel” nad 8 m. Ze 13 dálkařů, kteří skočili v
historii této discipliny 8 m, je 11 Američanů, Rus
Ovanesjan a Němec dr. Steinbach, což jasně mluví
o světovém prvenství dálkařů USA. Je zajímavé,
že Owensův světový rekord z 25. května 1935 (8,13
metrů) je stále ještě třetím nejlepším výkonem
všech dob.
Ještě však suverénnějšími pány jsou Američané
v hodech a vrzích,o čemž se příznivci lehké atletiky
na celém světě mohli přesvědčit i v letošní sezóně.
Tak držitel bronzové olympijské medaile z Říma,
Američan Dallas Long, vrhl koulí 20,08 m (dosud
B. Nieder - USA, 20,06 m), a manžel bývalé čs. representantky Olgy rozené Fikotové, Harold Connolly,
hodil kladivem 70,67 m.
Velký boj o světové prvenství se letos rozpoutal v
hodu diskem. Nebojovali o něj - jak se všeobecně
očekávplo - velcí loňští rivalové Američan Jay
Silvestr (60,72 m) s Polákem Piatkowskim, ale ne
čekaně dvojnásobný olympijský vítěz Američan Al
Oerter s Rusem Truseněvem. Rus Truseněv (61,64 m)
dovedl sice nejprve zlepšit Oerterův nejlepší svě
tový výkon, ale v utkání USA - Polsko v Chicagu
dosáhl Oerter 62,44 m, což je výkon o 80 cm lepší
než nejlepší hod Rusa Truseněva, překonaný poz
ději ještě druhým americkým diskařem Humphreysem, který dosáhl rovných 62 m. K “šedesátimetrovým” dískařům se na sklonku sezóny připojil i Ma
ďar Sečeny, takže v současné době přehodilo tuto
hranici “diskařských snů” už šest borců.

Vývoj lehkoatletických rekordů
1938
Owens (USA) 10,2

Owens (USA) 20,3 vt.
Williams (USA) 46,1
Wooderson (Ang.) 1:48,4
Lovelock (N. Z.) 3:47,8
Lehtinen (Finsko)
14:17,0 min.
Máki (Finsko)
30:02,0 min.
Town (USA) 13,7 vt.

1962
Hary (Německo) 10,0
Jerome (Kanada) 10,0
Sime (USA) 20,0 vt.
Davis (USA) 44,9
Snell (N, Zéland) 1:44,3
Elliott (Austrálie) 3:35,6
Kuc (SSSR) 13:35,0 min.

Bolotnikov (SSSR)
28:18,2 min.
Lauer (Německo) 13,2 vt
Calhoun (USA) 13,2 vt.
Hardin (USA) 50,6 vt.
G. Davis (USA) 49,2 vr.
S. Morale (Itálie) 49,2 vt
Krzyskowiak (Polsko)
8:30,4 min.
USA 39,8 vt.
USA 39,1 vt.
USA 3:08,2 min.
USA 3:02,2 min.
Owens (USA) 8,13 m
Ovansejan (SSSR) 8,31 m
Walker (USA)2,09 m
Brumel (SSSR) 2,27 m
Meadows (USA) 4,54 m
Nikula (Finsko) 4.94 m
Tajima (Jap.) 16,00 m Schmidt (Polsko) 17,03 m
Torrance (USA) 17,4 m
Long (USA) 20,08 m
Schroeder (Něm.) 53,10 m Oerter (USA) 62,44 m
Blask (Německo) 59,00 m Connolly (USA 70,67 m
Nikkanen (Finsko)
Lievore (Itálie) 86,74m
78,70 m
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Dopisy redakci:
BYLA PŘEDNÁŠENA !

Myslím, že jsme vyměnili už několik dopisů, ale
netrvalo mi déle než čtvrt vteřiny, abych si zjistil,
že jste v roce 1947/48 nechodili na mé přednášky.
Vysvítá to z referátu o Neffově “Veselé vdově”
(HD č. 22). Píšete tam inter alia, že doba procesu s
Omladinou byla jedna kapitola českých dějin, která
nebyla nikdy přednášena ani na středních ško
lách ani na universitě. Byla přednášena aspoň jednou
v mé přednášce o novějších českých dějinách v zi
mě 1947/48... Oba romány Dykovy, o kterých pí
šete, jsou ovšem poutavé a četli jsme je mnohokrát,
když jsme sloužili císaři pánu roku 1917 a 1918. Oba
jsou přední ozdobou mé knihovny zde ve Filadelfii.
Lituji jenom, že jsem přišel o výtisky, které jsem
měl roku 1917/18, a které byly už značně zažlout
lé. — Jinou knihou, která je Omladině ještě blíž,
jsem se také mnohokrát potěšil. Jmenuje se Prsty
Habakukovy. Prsty Habakukovy byla tajná organísace mládeže, ke které se počítal i Dyk, v době Omladiny šestnáctiletý. Jejich heslo znělo: “Zhyň
haha”, což znamenalo “Zhyň, hanebný Habsburku”.
Ale víc už Vám o tom nebudu psát, abych Vás nepoděsil.
Otakar Odložilík, Philadelphia
ROZSUDEK V SYDNEY

V kritice “Rozsudek v Norimberku” (č. 23-XII)
říká HD, že televisní zákaznici Perry Masona a Consider Your Verdict jsou neškodný ale pitomý dav.
I když tento kámen či spíše intelektuální sekyra
vzoru pana Štolla netrefila moji husu, jsem přesvěd
čen, že tento rozsudek je nechutný, škodlivý a na
foukané pitomý.
J. G. Kings Gross
PRAŽSKA DIVADLA, ŠLÁGRY A PLZEŇSKÉ

Uvádím část dopisu z domova:
“Jonáše a Tingl - Tangl jsem ještě neviděl. Je
tam stále vyprodáno a mimo to, jak víš, dostanu se
do Prahy jen v sobotu a v neděli a to jdu vždycky
k Pinkasům nebo “Ke dvěma kočkám” na dobré
plzeňské (na venkově se málokde dostane, je totiž
celkově nedostatek plzeňského piva, protože jde vět
šinou na vývoz. V Praze je ho však v určitých piv
nicích dost). Divadla, aspoň v Praze, jsou stále plná
a specielně tzv. divadélka jako “Semafor”, “Na zá
bradlí”, “Rokoko” a “Paravan” mají velké návště
vy. Jsou to divadla s mladými herci a také většina
diváků je mladých. Dva šlágry, které tu teď nejvíc
letí, jsou v prvé řadě “Zuzana” (Šlitr a Suchý), zpí
vá Matuška. Další je “Až na lukách rozkvete voňa
vé kvítí” (na desce zpívá Simonová) ... .” XY, USA
sjazd delegatov acen-u v australii

Dňa 24. novembra bol podržaný v Národnom do
me Estoncov v Melbourne výročný sjazd delegátov
Společnosti ujarmených národov v Australii.....
Mimoriadna pozornost’ bola věnovaná otázke agresie komunizmu v Azii, ktorá bola podrobená rozboru
a dospělo sa k istému úsudku. S příjemným pocitom
vzali na vedomie přítomní delegáti vyslovené uznanie hlavným stanom ACEN-u australskej delegácii.
Na dalšie údobie nenastaly velké změny vo vedenie,
až vo funkcii podpredsedy, kterú novšie nastúpil
Čechoslovák Ján Viola.
Sjazd počas svojho rokovania sa usniesol požiádať
hlavný stan ACEN-u o zvýšenie počtu delegátov pře
Australiu, ďalej o stanovenie sekretariátu s obsadením sekretára s celoročným primeraným platom,
ako tomu je vo Francii a Anglii. Do Canberry bol
sjazdom delegovaný člen delegácie vo funkcii ambasádora za účelom udržania potřebných stykov u vládných a diplomatických kruhoch. Nové vedenie bolo
sjazdom poverené připravit’ pódu k usporiadani sa
mostatného “Týžďna ujařmených národov” v celej
Australii. Po ukončení zasedania sjezdu bol podržaný
malý banket na počest’ delegátov, ktorí odchádzali
do svojích domovov vo vědomí vážnosti. sv pjho po§lania v Australii a na Pacifiku vóbec.
J. V. East Kew, Melbourne
NOVA KNIHA DR. POLÁKA

Začátkem příštího roku vyjde nová kniha dra. F.
Poláka pod názvem: Komunism smrtelnou hrozbou
všem národům. Jak patrno z názvu, jest obsahem
knihy imperialistická expanse mezinárodního bolševismu, ohrožující národy celého světa zničením je
jich svobodného vývoje, a podřízením jich moskevské
bolševické tyranii. Autor probírá ideologický základ
této bolševické světové expanse, tkvící svými kořeny v samotném theoretickém základu bolševismu
a jeho totalitární praxi, která vedla k ujařmení 170
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH

České

knihářství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunnins St., ST. KILDA, Vic.

Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

DOMOVA
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KRAJANSKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA - MELBOURNE

Vánoční bohoslužby budou slouženy:

Půlnoční mše sv. v St. Patrick’s College v prvním
poschodí,
Druhá mše sv. v 10 hod. v St. Patrick’s College,
v 11.30 hod. v Bethlehem Hospital, 476 Kooyong Rd.,
Caulfield,
Nový

rok:

v 10 hod v St. Patrick’s College,
v 11.30 hpd. v Bethlehem Hospital
V tutéž dobu jsou tam slouženy mše sv. každou
neděli v roce.
J. Peksa

RADOSTNÉ a požehnané vánoce,
jakož i mnoho štěstí do příštího roku

přeje všem krajanům
Josef Peksa

duchovní správce
v Melbourne

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

konalo 14. prosince řádnou valnou hromadu, na níž
byli zvoleni na další období tito funkcionáři: před
sedkyně K. Průšová, jednatel J. Voborský, poklad
ník A. Rosenfeld, zábavní referent V. Gerlich a ho
spodář J. Cába.
J.V.
NEJVHODNĚJŠÍ DÁREK K VÁNOCŮM:

ČESKÁ KNIHA
Rais: Pantáta Bezoušek 13/-. Jirásek: Temno 23/-,
Husitský král (2 díly) 32/-; Bezruč: Slezské písně 21/-;
Šrámek: Stříbrný vítr 11/-, Verne: Tajuplný ostrov
37/-, A. Hejna: České tvrze 33/-, Stašek: O ševci
Matoušovi 14/-, Pléva: Robinson Crusoe 17/-,
Halas: Torso naděje 8/-; Lee: Teach Yourself
Czech 21/-, Z rukopisu Královédvorského 21/-,
Československo (vydáno v USA) 45/-, Praha Guidebook 15/-, Luts: Jaro na Odře 21/-, Prévost: Ta
bílá růže 12/-, Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
23/-, Zweig: Nastolení krále 18/-, Vejdělek: Návrat
z ráje 18/-, Hašek: Dědictví po panu Šafránkovi 17/-,
Neruda: Drobné klepy II. 22/-, Mácha: Prózy 20/-,
Kožík: Největší z Pierotů 10/-, Vik: Slovensko v dře
vorytech 53/-, John: Romaneta 12/-, Palacký: Z
dějin národa českého 21/-, Rais: Západ 14/-, Hašek
mezi svými 11/-, Poláček : Podzemní město 17/-,
Plicka: Praha ve fot. 45/-, Peroutka: Demokratický
manifest 20/-, Čapek: Povídky z. jedné i druhé
kapsy 18/-, První parta 10/-, Válka s mloky 11/-,
Zahradníkův rok 16/-, Three Novels: Hordubal, An
Ordinary Life, Meteor 18/-, Matějíček: Národní di
vadlo 39/-, Hugo: Dělníci moře 27/-, Česká kuchařka:
49/-, Baar: Pro kravičku 14/-, Bass: Rozhlásky 7/-,
Beneš: Rudá v černé 15/-, Bureš: Utkáno z pramenů
14/-, Carpentier: Království z tohoto světa 7/-, Cy
rano: Cesta na měsíc 10/-, K. Čapek: Anglické listy
12/-, Jak se co dělá - Ó lidech 18/-, Trilogie 19/-,
Faulkner: Divoké palmy 17/-, Verne: Robur dobyvatel
10/-, Godbucchi: Tahiti nejkrásnější 17/-, Gottlieb:
Cesta k mistrům 11/-, Hostovský : Půlnoční
pacient 25/-, Jeřábek: Odcházím, přijdu 11/-, Ji
rásek:. Zahořanský hon 13/-, John: Eskamotér Jo
sef 7/
a mnoho jiných.
Uvedené ceny jsou včetně poštovného
Vyžádejte si obratem náš nejnovější seznam

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R.G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980

národností Sovětského svazu a k porobení dalších ná
rodů během světové války i po jejím ukončení až
do dnešního dne. Autor dokládá, že problém svo
body národů, ujařmených bolševickou tyranií, a to
nejen' národů střední a jižní Evropy;- ale též všech
neruských národů SSSR bez rozdílu, jest Achilovou
patou sovětské koloniální a imperialistické expanse,
a že porobené národy se ukáží být v boji Sovětů
se svobodným světem spojenci Západu.......
V české a světové literatuře vůbec nevyšla dosud
kniha, která by se zabývala nacionálním problémem
bolševického Ruska v celé jého šíři a významu, jak
to činí Polákova kniha. Bude proto hodnotným pří
spěvkem ve studené válce mezi svobodným světem
a bolševickým impériem. Knihu lze již nyní objed
nat u autora. Tamtéž můžete objednat i jeho dří
vější knihy a to: “Cesta ze sovětského koncentráku”
($2.60), “Jak žili a umírali sovětští otroci” ($3.60)
a “Sibiřská anabase čsl. legií” ($3.50). Adresa: Dr.
F. Polák, 41 - 82. Gleane Street, Elmhuršt 73,
L.I.N.Y.. USA.

RUDYKOMON
jménem svého kolegy, českého novináře

FRANTIŠKA

KLÁTILA,

žjícího v USA, zve krajanskou veřejnost v Sydney
na jeho přednášku
“O naší nynější situaci”
která se koná ve středu dne 9. ledna 1963
v 8 hodin večer v malém sále Maccabean Hall,
Darlinghurst Road, Darlinghurst - Sydney
Po přednášce volná debata
O občerstvení je postaráno — Vstup zdarma
Event. informace: tel. (Sydney) 32 - 2533
NOVÝ ČS. ČASOPIS V USA

V listopadu vyšlo první číslo “Amerických listů - Československo - amerického týdeníku pro politiku,
kulturu a hospodářství”. Z úvodníku k prvnímu čís
lu, který psal česko-americký básník Josef Martínek,
vyjímáme:
“Americké listy” se budou snažit, aby byly časo
pisem jiného rázu a druhu než starší tisk krajanský . .
Chtějí být časopisem politickým a kulturním, jenž
bude zabírat do věcí, jimiž starší naše časopisy dost
dobře už se věnovat nemohou . . . Chtějí být časopi
sem, jenž místo služby kroužkům, skupinám a stra
nám bude hlasem všech, kdož touží po tom, aby v
největší bouři dějin, jež se očividně ohlašuje, naše
úsilí bylo soustředěno na věc společnou, tak aby
jasněji a hlasitěji se ozývalo ve světě volání, by
lidu československému v staré vlasti dostalo se práva,
by bez diktátu, svobodnými volbami mohl sám o sobě
rozhodnout...”
První čísla “Amerických listů” mají 4 stránky vel
kého formátu. Vydává je “Universum Publications
Ine.”, 149 Wooster St., New York 12, N. Y., USA.
Roční předplatné je 5 dolarů.
Mnoho zdaru!
HD

VALNÁ HROMADA
sportovního klubu Slavia Melbourne měla důstoj
ný průběh.
Po zprávách funkcionářů udělila valná hroma
da odstupujícímu výboru absolutorium a zvolila
nový výbor.
Patronem klubu zůstává nadále J. Kopecký, pre
sidentem byl potvrzen J. Vilímek. Předsedou byl na
další období zvolen A. Pavlas, místopř. F. Kaštánek,
pokladníkem A. Pieška, sekretářem J. Pick, asisten
tem sekretáře M. Volný, náčelníkem J. Oliphant, výběrčími příspěvků" J. Nedomlel a L. Blažek, členy
výboru ' A. Balish, D. Čierný, V. Friš a J. Mikulec,
revisory J. šetek a V. Macháček. Vedoucími dorostu
se stali J. Dickson, A. Švihla a E. Svoboda.
Na návrh nového předsedy byl jmenován odstu
pující předseda J. Dickson čestným členem klubu.
J. Pick
PROFESOR NĚMČINY A V 23. ČÍSLE HD JSME

ruštiny na universitě v
St. Louis Radko Jánský
napsal divadelní komedii,
nazvanou “Trauma in Tagataland”. Je to satyra z
mladého afrického státu, v
němž byla nastolena vláda
“lidové demokracie”. Hra
byla provedena s velkým
úspěchem na tamní uni
versitě, a koupila ji místní
protikomunistická organisace, která s ní chce ces
tovat po městech amerického středozápadu. Kromě
toho ji koupilo 40 různých
škol, aby ji provedly v
rámci protikomunistického
školení.

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.

113, Sussex St.,
SYDNEY

BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

uveřejnili výňatek z do
pisu p. V. Manycha z Toowoomby v Qld. a zprávu,
že od něho došla hotovost
druhého “Ústředí čs. dem.
organisací v Austrálii” tj.
£18/12/-. Obnos jsme
měli předat na dobročin
ný účel. Po vyjití zmíněného čísla došel dopis,
podepsaný pp. S. Pokor
ným, dr. B. Miklem a dr.
I. Schwetzem, dle něhož
jsme měli poslat tento ob
nos jednateli dr. I. Schwetzovi. Abychom -se vy
hnuli zapletení do sporu
funkcionářů tohoto “Ůstředí”, vrátili' jsme celý
obnos p. V. Manychovi.
HD
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney

tel. BL 3970
19 York St.
(vchod z Wynyardu)

odbornÉ scelování látek

A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316
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PŘÁTELÉ

Řídí Karel Janovský, Mnichov
Dukla Praha postupuje do čtvrtfinále P E M

DUKLA PRAHA - FB ESBJERG 5 : 0
Po bezbrankovém prvním utkání druhého kola Poháru evropských mistrů na dánské půdě ve
Vejle nastupovala pražská Dukla v odvetě na Julišce v roli velkého favorita, ale fotbalisté dán
ského mistra FB Esbjergu dovedli se celý první poločas skvěle bránit. Když však krátce po změně
stran Vacenovský z místa pravé spojky za pomoci dánského útočníka Frandsena zvýšil stav na
2 :0, předvedla Dukla exhibici, které musel slušně hrající dánský soupeř jen přihlížet. Pod ve
dením centrforvarda Kučery se pak valil jeden útok Dukly za druhým na branku dánského mistra,
kterou Pražané ostřelovali ze všech vzdáleností střelami nejrůznějších prudkostí. Výsledkem bylo
pět branek, a při trochu větší pozornosti jich mohlo být v závěru ještě více.
Dukla Praha tak postoupila mezi osm nejlepších evropských klubových celků, stejně jako v
minulé sezóně, kdy však byla vyřazena anglickým přeborníkem Tottenhamem Hotspur, když po
hubeném vítězství doma 1 : 0 prohrála v Londýně odvetu 1 :4. Tentokrát je však trenér mužstva
J. Vejvoda optimističtější, neboť na toto střetnutí bude se Dukla lépe připravovat. Po třítýdenním
odpočinku začnou Pražáci v polovině ledna trénovat, aby nevyšli z formy, odjedou na jihoamerický
zájezd, který má být jakousi přípravou na boje v Poháru evropských mistrů.
Autory branek pražského střetnutí Dukla Praha — FB Esbjerg byli: Brumovský (17. a 80.
minuta) a Vacenovský (54. a 70 minuta) po dvou, a Masopust v 59. minutě hlavou.

Do čtvrtfinále PEM postoupila mimo Dukly už
i tato mužstva: obhájce trofeje Benfica Lisabon (po
nerozhodné hře v Norrkoeppingu vyhrála doma nad
Švédy 5:1), přemožitel madridského Realu belgický
Anderlecht (v 2. kole vyřadil CDNA Sofia, 2:2 a 2:0),
francouzský Stade Remeš (prohrál ve Vídni s Austrií
2:3, zvítězil však v odvetě v Paříži 5:0), turecký pře
borník Galatasaray (porazil Polonii Bytom doma 4:1,
odvetu prohrál jen 0:1), a skotský FC Dundee (ví
tězstvím nad Sportingem Lisabon 1:1 a 4:1). Vel
kou šanci na postup má i AC Milán, který porazil
v prvním zápase anglický Ipswich 3:0 a budapešťský
Vasas, který dovedl v utkání v Rotterdamu s Feyenoordem Rotterdam hrát nerozhodně 1:1.
ČESKOSLOVENSKO - VÝCH. NĚMECKO 1 :2 (0:0)

Po skvělých startech v letošním roce, který bu
de patřit jistě k nejúspěšnějším v dějinách čs. ko
pané vůbec, prohrálo čs. národní mužstvo poslední
střetnutí roku 1962 ve východním Berlíně s velkým
outsiderem, s fotbalisty Východního Německa 1:2
a bude tak muset v odvetném utkání 30. března na
domácí půdě zvítězit nad tímto soupeřem rozdílem
dvou gólů, aby postoupilo do druhého kola Poháru
evropských národů.
Příčin této nečekané porážky je několik. V prvé
řadě nebylo jistě moudré od funkcionářů čs. fot-

balové sekce, že souhlasili s termínem zápasu, neboť
v republice už fotbalové soutěže podzimu skončily
před několika týdny, a čs. fotbalisté už potřebovali
po tak namáhavé sezóně odpočinek. Čs. team po
strádal v tomto zápase tři největší opory: středního
záložníka Popluhara, střelce Šerera a levého křídelního útočníka Jelínka, a co hlavní, hráči sami ne
brali toto utkání vážně. Když však po bezbrankovém poločasu viděli fotbalisté Východního Německa,
že čs. team je v tomto utkání k poražení, dali do
střetnutí veškeré své síly, technické nedostatky na
hradili rychlostí, která platila na unavené čs. zadní
řady. Za pomoci čs. obránců ujali se v 59. minuté
pravou spojkou Erlerem vedeni 1:0, stáhli se do
obrany a jen ojedinělými útoky se dostávali přes
polovinu hřiště. 11 minut před koncem zápasu, když
čs. jedenáctka svírala svého soupeře v jeho trestném
území, dostal se k míči pravý křídelní útočník Frenzel z Lipska, byl však na hranici čs. trestného území
sražen náhradníkem Tichým, a sovětský rozhodčí
Alimov nařídil pokutový kop, který záložník Liebrecht proměnil na 2:0. Výsledkem drtivé převahy
a ostřelováním východoněmecké branky v posled
ních deseti minutách zápasu bylo jen snížení stavu
na 1:2, když Kučera bombou z dobrých dvaceti met
rů překonal východoněmeckého gólmana Weiganga,
hrdinu tohoto utkání.

Debakl hokejových “mistrů světa” v Praze

ČESKOSLOVENSKO - ŠVÉDSKO 6:2 A 4:2
Hokejisté “Tre Kronor", kteří v březnu letošního roku získali na neúplném světovém šampionátu
(bez účasti ČSSR a SSSR) v americkém Colorado Springs titul mistra světa, okusili po sérii skvě
lých úspěchů zase po roce i trpkost porážky, když podlehli v pražském Sportovním paláci ve Stromovce
Čechoslovákům zaslouženě vysoko 2:6 a 2:4. Obě tato už tradiční střetnutí přinesla hru plnou
vzrušení a zajímavou od první do poslední vteřiny zápasu. O vítězství čs. hokejistů rozhodla jejich vy
spělejší technika, přesnější střelba, ale i způsob hry, který praktikovali na mistrovství světa v r. 1961
ve Švýcarsku. Tento systém spočívá na zesílené obraně, rozrušování akci soupeře už v zárodku a na
rychlých náporech na soupeřovu branku v celých pětkách (obránců s útočníky).
ČSSR - ŠVÉDSKO 6 : 2 (2:1. 1:1, 3:0)
Druhé pražské utkání (4:2) bylo jubilejním, už
5. vzájemným střetnutím hokejistů Švédska a ČSR
Po poměrně vyrovnaných prvních dvou tretinách 6(od.
roku 1920). Čs. hokejisté vyhráli 35 pětkrát rerozhodli čs. hokejisté zápas ve svůj prospěch v roz misova
li a 25krát prohráli. Scóre je aktivní pro
pětí 1.-6. minuty závěrečné třetiny, kdy vstřelili ČSR: 203:184.
tři góly. Branky ČSSR: Starší, Golonka, Kasper,
Bubník, Jiřík a Tikal. — Vyprodaná krytá hala s Československé “Béčko” porazilo doma první muž
stvo Itálie 9:2 a team Finska 6:5. Čs. junioři zvítězili
18.500 diváky.
nad finskými hokejisty 5:3 a nad Squadrou AzzurČSSR — ŠVÉDSKO 4 : 2 (0:0, 1:1, 3:1)
rou 5:2.
Až do 4. minuty poslední třetiny byl stav neroz
hodný 1:1. V té fázi hry mělo čs. mužstvo výhodu
SPORTOVNÍ HRY V PERTHU
přesilovky (pět hráčů na 4 švédy), když kapitán
švédského teamu Petterson si odpykával trest, ale
Britské
které se
Nové světové rekordy:
byli to Švédové, kteří se ujali vedení 2:1. Mohutným konaly v hry,
západoaustra
l
110
yardů volný způsob
finišem dovedli však Čechoslováci zvítězit ještě pře ském
hlavním
městě plování žen - Fraserová
svědčivě 4:2. Branky: Golonka 2, Pokorný a Vlach Perthu, se
staly snadnou 59,6 vt.; 220 yardů znak
(sólo) po jedné.
kořistí Australanů, kteří ženy - Ludgrovová 2:35,2:
si odnesli 38 zlatých, 36 440 yardů štafeta žen
stříbrných a 31 bronzo Austrálie 4:45:9 min.
ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
vých medailí. Na dalších
obracejte se na našeho zástupce
místech podle počtu me V lehké atletice dosáhl
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
výkonu
dailí skončily Anglie (29, pozoruhodného
MATRAVILLE, NSW.
22, 27), Nový Zéland, Pa ghánský dálkař Ahey, kte
Volejte večer FJ 7372
rý skočil 805 cm.
kistan Kanada atd.

HLEDAJÍ;

Antonína Dubrvaitra (Qld.?), Ludvíka Hluchého,
nar. 1. 8. 1931 v Lednici a Miroslava (Freda) Motyku.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD
Malý oznamovatel
HOSPODYNI

Listárn a

PRO

moderní byt v Kew při
jmeme. Zařízen vším, co
usnadňuje práci v domác
nosti. Hledáme hospodyni,
která umí vařit a má rá
da děti. Může bydlet v
domě nebo mimo. Hlaste
se na adr.: 18 Rockingham
St., KEW, tel. 42-1858.
ZKUŠENOU CHŮVU, kte

rá by ošetřovala malé dí
tě, hledáme. Včetně bytu.
Hlaste se na adresu: 18
Rockingham St., Kew. Vic.
tel. WM 7521

K. S. Berwyn: Díky za
výstřižky. — A. D. Pasadena: Předali jsme k vyříz. divadlu. — M. J. To
ronto: Díky za výstřižek.
— M. H. Vídeň. 18: Díky
za dopis. — J. Z. Eden
Hills: Došlo opožděně. Po
necháváme na příště. Dí
ky. — H. T. Carlton: Díky
za zprávu a přání. — B.
A. W. Perth: Díky za 2
zás. výstřižků. — A. V.
Lidcombe: Díky za adresy.
HD

hledá. Bydlení v domě.

HOSPODYNĚ PRO MO- Výtečné podmínky, dobrý
DERNÍ DŮM se 3 dospě plat. Volejte: 41 - 2103 ne

lými osobami, v Kew, se bo večer 86 - 7857.

Ve zkratce
—K účasti na olympijském fotbalovém turnaji v roce 1964 v Tokiu se sice přihlásilo 57 států, ale pouze
16 může zasáhnout do závěrečných bojů o medaile.
Pouze obhájce olympijského prvenství Jugoslávie a
pořádající Japonsko postupují přímo. Ostatních 14
účastníků musí o letenky do Tokia bojovat v kva
lifikačních skupinách. Rozdělení účastníků do těchto
skupin bude provedeno na zasedání výkonného výboru FIFA ve dnech 21. - 26. ledna.
— Podzimními vítězi druhé čs. fotbalové ligy se stali
ve skupině A (české) Spartak Praha Motorlet s 20
body před Děčínem s 19 body; ve skupině B (moravské) Vítkovice s 19 body před Zlínem (18 bodů)
a ve skupině C (slovenské) Dynamo Žilina s 20 body
bodovým náskokem před fotbalisty Pov. Bystrice.
— Fotbalisté Slovana Bratislavy hráli v 1. utkání
soutěže ''držitelů trofejí” v Lausanne s místnim
Sports 1:1,takže mají velkou naději postoupit do 3.
kola této mladé soutěže.
— Velmi pěkně zasáhli do letošního ročníku Poháru
evropských mistrů v házené o sedmi hráčích házenkáři pražské Dukly, kteří vyřadili západoněmecký
team TV Hassee Winterbek Kiel 18:12.
— V mezinárodní kopané došlo opět k několika za
jímavým mezistátním utkáním: na Wembley sta
diónu v Londýně zvítězila Anglie nad Walesem 4:0;
v Bukurešti podlehlo Španělsko rumunskému teamu
1:3. přesto však Španělsko postupuje do 2. kola Po
háru evropských národů, neboť v prvním zápase do
ma vyhřálo 6:0: v Tel Avivu zvítězilo Turecko nad
Izraelem 2:0. Švédsko porazilo Malajsko 4:0 a 1:0,
prohrálo však nečekaně v Djakartě s výběrem města
2:5 a mezistátní utkání v Sofii mezi Bulharskem a
Rakouskem skončilo 1:1.
— 91 ligových zápasů podzimní části 1. čs. fotbalové
ligy vidělo celkem 1,209.900 diváků, což je průměr
1-3.240 pro utkání. Nejvíce příznivců mají stále oba
bývali letenští rivalové: Sparta a Slavie Praha, na
jejichž vzájemné utkání přišlo přes 40.000 diváků.
Oba dva mají také vůbec největší ligové návštěvy.
ačkoliv v současné době nehrají (hlavně “rudí”)
zvláštní kopanou. Tak nejvíce diváků přišlo na utká
ní Sparty (331.000), na Slavii shlédlo ligová utkání
229.000 diváků, a střetnutí vedoucího mužstva ta
bulky - Baníka Ostravy - vidělo 211.000. Následuje
Dukla Praha s 210.500, Slovan Bratislava se 194.000.
— Vítězem tradičního, už 29. ročníku lehkoatletického
závodu Velké Kunratické Steeple Chase se stal v
krčském lese Helmich z Litvínova, který zaběhl
3.600 m překážek za 12:05 min.

HLAS

DOMOVA

Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Telefon: 42 - 5980
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $ 5.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

