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Deštník raketové strategie
Australské volby přinesly překvapující výsledek. Menziesova vládní koa
lice rozšířila svou dvoumandátovou většinu na 22 mandátů v době, kdy
každý očekával nejtěsnější výsledek a kdy se nevylučovalo laboristické vítěz
ství. Je přirozené, že následovala povolební debata, která měla ten překva
pující výsledek vysvětlit. Důvodů se našlo mnoho.
Mluvilo se o přehnanosti laboristických slibů, o obraně Austrálie, o po
měrném blahobytu za liberální vlády, o státní podpoře církevním školám,
o komunistickém vlivu v Labour Party, o Menziesově osobnosti atd.
A všechny ty věci moh
ly mít a asi měly vliv na
překvapující výsledek.
Těžší už je zjistit, kte
rá z nich měla vliv roz
hodující, ale je možné,
že to byla obrana Austrá
lie. Je-li tento předpo
klad správný, je to tím,
že se čím dál tím více
Australanů začíná všímat
mezinárodní politiky.

ním australském severu
a jmenuje se Sukarno.
První zlověstnou vlaš
tovkou byla holandská
Nová Guinea, druhou a
rozhodující událostí by
la Sukarnova "konfron
tace” Malasie.
Indonésie je vlivem

nebezpečnou pokřivenost
myšlení džakartské vlády,
když řekl, že bohatství
Indonésie dovoluje pře
hlížení hospodářských otázek a umožňuje sou
středěné budování ná
rodního uvědomění ces
tou
vojenské síly.
neschopnosti svých vlád
ců hospodářský mrzák,
Intervence
jehož hospodářská opat
Tento rok je úplně v
ření mohou sotva nějak
souladu s indonéskou
vážně ublížit prosperují
konfrontací Malasie, kte
cí Malasii. Jsou však jiné
rá dostává čím dál tím
cesty.
více vojenský charakter.
Ministr zahraničí Subandrio vyjádřil jasně (Pokračování
na str. 2)

Československá reakce na vraždu amerického presidenta

Čs. post mortem zaJ.F.K.

Začínají si uvědomo
vat, že po dlouhých le
23. listopadu zaslal Antonín Novotný presidentu Spojených států L. B.
tech izolace svět doho
Johnsonovi soustrastný telegram. Další kondolenční telegram zaslal vdově
nil Austrálii.

zavražděného presidenta. Ministr zahraničí Václav David kondoloval ame
rickému ministrovi zahraničí Deanu Ruskovi. 23. listopadu navštívil ministr
Důvod tohoto probu zahraničí David americké velvyslanectví v Praze a projevil soustrast ame
zení je na bezprostřed- rickému velvyslanci a podepsal se do vyložených kondolenčních listin.

Důvod na severu

Novotného
telegram přirovnávaly Kennedyho
kurs k politice, vedené
Johnsonovi zněl :
v letech válečných F. D.
Upřímná soustrast
Rooseveltem.
"Pane presidente, hlu
Tak např. napsal J.
boce dojat zprávou o tra Hochman v Rudém prá
gickém skonu presidenta vu :
Spojených států Johna
"Národy
socialistic
Fitzgeralda Kennedyho. kých zemí a jejich vlády
který se stal obětí zločin- reálně
ocenily . . . nové
ného úkladu, chtěl bych jevy v politice vlády Spo
jménem svým, vlády ČS jených států za Kennedy
SR a československého ho éry.
lidu vyjádřit vám a va
Přes všechny nedostat
ším prostřednictvím vlá ky starého kursu, přes
dě a lidu Spojených stá některé zcela negativní
tů upřímnou soustrast. kroky vlády Spojených
Vaše země ztrácí v pre států, zejména v němec
sidentu Kennedym velké ké otázce a otázce Kuby,
ho státníka a realistické socialistické -země a pře
ho politika, jehož osob devším Sovětský svaz unost se výrazně zapsala přímně vítaly nové jevy
do dějin Spojených států politiky USA, berouce
amerických.”
současně v úvahu prostře
Zpráva o zavraždění dí a obtížné podmínky,
amerického
presidenta za nichž se tyto jevy v
byla oznámena zprvu bez USA prozrazovaly.
komentáře. Po téměř hys J. F. K. jako Roosevelt
terické moskevské reak
President - jemuž aci se však noviny roze
merická
ústava propůjču
psaly víc.
je velké pravomoci - se
Reálná politika
o nový, reálnější kurs oNekrology hlavně zdů sobně zasazoval a prá
razňovaly
Kennedyho vem si tudíž získával po
smysl pro "realitu” v me pularitu, která se dala
zinárodních vztazích a (Pokračování
na str. 2)

přeje všem čtenářům redakce Hlasu domova
Současně prosíme všechny spolupracovníky a přá
tele za prominutí, že nám není možno přát všem
jednotlivě a že proto nezasíláme jednotlivá blaho
přání nikomu.
HD
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Kennedyho smrt znamená pro Ameriku kri
zi. Ne vládní. Demokratický systém pracuje
tak, že vláda plynule přechází do dalších ru
kou. Ani krizi politickou. Kennedyho politický
program vnitřní i zahraniční je v platnosti i
nadále, více než kdy v minulosti. Ale pro Ameriku je to psychologická krize. V jediném
okamžiku národ o sto osmdesáti miliónech se
muší sám v sobě vyrovnávat s hlubokým, otřes
ným konfliktem citu a rozumu. Na jedné stra
ně smutek skoro až na hranice beznaděje, prázd
ný pocit, že co bylo ztraceno, nelze nahradit.
A pak příkaz rozumu, aby život nejen pokra
čoval, ale aby pokračoval líp a bohatěji, pro
tože nikdo, sebevětší a sebeschopnější, nesmí
být nenahraditelný a nesmí zůstat nenahrazen.
Z. Šelepa

ZÁPACH

DALLASU

V texaském městě Dallasu zastřelili presi
denta Spojených států. A z jednoho konce světa na
druhý ozval se veliký nářek. Naříkali ti, co ho mě
li opravdu rádi, i ti, kdo si ho vážili a dokonce i ti,
kteří ho nenáviděli.
První plakali proto, že ztratili ideál, druzí proto,
že ztratili vůdce a třetí proto, že je politicky vý
nosné plakat nad mrtvolou odpůrce.
Současně s velikým nářkem začala velká debata.
Jedna její část se dotýkala minulosti, druhá budouc
nosti. Jedna se snažila odhadnout vliv Kennedyho
života, druhá vliv Kennedyho smrti. Na obojí je
však ještě brzo.
Krátký odstup doby nám zatím nedovoluje víc,
než rychlý pohled na tři léta v Bílém domě. A je
otázka, jestli takový pohled může spolehlivě uká
zat, co bylo v Kennedyho krátké státnické činnosti
nejvýraznější a pro něj nejcharakterističtější.
Ze všeho první uvidíme Kennedyho v době ku
bánské krize. Uvidíme však také Kennedyho - “tvůr
ce” Spojenectví pokroku. Uvidíme Kennedyho “otce” mírových legií. Uvidíme Kennedyho, bojov
níka za lidskou rovnoprávnost, Kennedyho, sociál
ního reformátora, Kennedyho, obhájce vojenské sí
ly a diplomatické smířlivosti, Kennedyho, průkop
níka “atlantické” závislosti a propagátora evropské
integrace, Kennedyho neoblomného a Kennedyho
zdrženlivého, Kennedyho ve chvíli porážky a Ken
nedyho ve chvíli vítězství.
Za tak krátkou dobu je to spousta obrazů. Snad
nej charakterističtější pro Kennedyho éru však bylo
něco, co všechny tyto obrazy nezachycují, a co by
chom snad mohli nazvat zintelektualizováním ame
rické politiky.
A je dost možné, že právě ústup od tohoto “in
telektuálního” vztahu k politice bude nejpříznačněj
ší změnou presidentských období presidenta Johnsona a jeho nástupců.
K zlému nebo dobrému, dá se čekat alespoň čás
tečný návrat k eisenhowerovskému pojetí vlády, v
němž profesionální politici, generálové, prodavači
mýdla a výrobci stálobarevného prádla nahradí universitní profesory z Harvardu.
Až ochladne přirozená lítost nad násilnou smrtí
mladého člověka, který vedl svobodný svět, rozsu
dek nad jeho třemi presidentskými léty nebude u
každého stejný. Někdo řekne, že Kennedy nebyl v
jednání s komunisty dost tvrdý, jiný bude dokazo
vat, že byl tvrdý, kde bylo třeba být tvrdý, a zdr
ženlivý, kde bylo třeba být zdrženlivý. Někomu se
bude zdát, že za sebou zanechal jenom rozbité zá
padní spojenectví, jinému, že položil základy k vě
cem tak velkým, že jejich dosah ještě přesně ne
doceňujeme. Někdo ho nazve pubertálním politikem,
protože byl tvůrcem “mírových legií”. Jiný ho prá
vě pro ně nazve státníkem.
Ale ať už se názory rozcházejí jak chtějí, je dost
možné, že se jednou všichni, přítel i nepřítel, shod
nou na tom, že Kennedy prospěl světu svou smrtí
nejméně tak, jako svým životem.
Názory se mohou různit, volil-li Kennedy k dosa
žení svých cílů správnou cestu. Ale jenom zaujatí
lidé mohou popírat, že to byl člověk tolerantní,
což je vlastnost, kterou svět postrádá nejvíce.
Kontrast jeho života a smrti je kontrastem tole
rance s nesnášenlivostí, zlobou, předsudkem a ne
návistí.
Nezáleží na tom, je-li za Kennedyho zavraždění
zodpovědné komunistické spiknutí, extrémně pravi
cové spiknutí, nebo, což je daleko nejpravděpodob
nější, jeden nenávistí pokroucený mozek.
Morálka Kennedyho smrti je jasná v každém pří
padě. My lidé nebudeme mít lidský svět tak dlouho,
dokud se neočistíme od věcí, které rodí nenávist:
dokud se nezbavíme nenávisti extrémů na obou stra
nách, dokud se nenaučíme, že všichni lidi jsou li
di, a že není národ vyvolený, zkrátka dokud se
nezbavíme dallaského zápachu, na nějž na neštěstí
Dallas nemá patent.
—kw—
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(Pokračování se str. 1)
Samozřejmě, že se ne
jedná o "zastaralou” otevřenou formu vojen
ského zásahu, ale o "mo
derní” formu záškodnické infiltrace, která se vy
dává za osvobozeneckou
akci místního obyvatel
stva.
Hlavní indonéský úder je zatím veden tím
to způsobem proti Sarawaku, kde mají britské
a malasijské síly plné ru
ce práce s importovaný
mi "vlastenci”.
Pod rostoucím tlakem
Indonésie
začínají
se
množit v Kuala Lumpur
a Londýně hlasy, že by
také Austrálie měla ak
tivně přispět k obraně
malasijské části Bornea.
Je dost možné a do
konce pravděpodobné, že
už příští rok uvidí au
stralské jednotky v akci
na Borneu.

kteří dokazují, že na
dobré vůli Spojených stá
tů závisí samotná exis
tence Austrálie.
Je pochybné, jak mno
ho Australanů si uvědo
muje, že celá obrana svo
bodného světa je právě
v přechodném stadiu.
Stará fáze předsunu
tých amerických zákla
den, fáze obklíčení So
větského svazu, jak tomu
říkají v Moskvě, končí,
a začíná fáze mezikonti
nentálních raket a jader
ných ponorek.
Snížený rozpočet

telné jinak, než zrušením
některých amerických zá
kladen v zámoří a sní
žením stavu amerických
armád v zámoří.
To však neznamená, že
by Američani opouštěli
své staré závazky, a není
to také žádný Johnsonův
odklon od politiky za
vražděného
presidenta
Kennedyho. Je to jenom
logický důsledek přícho
du nových zbraní, které
činí část amerických zá
kladen ve světě zbyteč
nou.

Vliv na Austrálii

Snížení amerických vo
Pro Austrálii znamená
jenských výdajů, které tato nová fáze "raketové
právě oznámil president strategie” příležitost, kte
Johnson, není uskutečni- rou by neměla promeškat.

Jenom v rámci této stra
tegie může se stát život
ně důležitým článkem v
americké obrané, člán
kem, jehož ztrátu si Spo
jené státy v zájmu vlast
ní bezpečnosti nebudou
moci dovolit.
Jestliže toto a podob
né uvažování hrálo sku
tečně vlivnou úlohu ve
výsledku' posledních au
stralských voleb, pak se
snad dá říci, že Austrá
lie opravdu začíná odkopávat staré koloniální pe
řinky, jak si její obča
né pomalu uvědomují, co
je pro jejich bezpečnost
nutné, co je pro ně zby
tečné a co je pro ně
škodlivé.
— kw —

LITERÁRNÍ CENY
SVAZU ČESKOSLOVENSKÝCH SPISOVATELŮ
Svaz československých spisovatelů udělil literár
ní ceny za léta 1961 - 1963. Získali je Laco Novomeský za poém Vila Tereza, Dominik Tatarka za
román Proutěná křesla, Josef Topol za hru Konec
masopustu a v oblasti literární teorie a kritiky St.
Šmatlák za práci Hviezdoslav, zrod a vývin lyriky,
a Kv. Chvatík za práci Bedřich Václavek a vývoj
marxistické estetiky. Cena za umělecký překlad byla
rozdělena mezi L. Kuderu (za překlady her B. Brečhta s přihlédnutím k celé jeho překladatelské činnos
ti) a J. Škvoreckého (za překlady americké litera
tury, zejména W. Faulknera). Odměněným autorům
předal ceny první tajemník Svazu československých
spisovatelů Ivan Skála.

LASLA FURNITURE CO.
majitel

S. Smeták.

5 Railway Place, East Richmond, Vic.
přeje všem zákazníkům a přátelům

veselé vánoce a hodně zdaru do nového roku
V nové moderně zařízené dílně zhotovujeme
na objednávku odborně a r y chle náby
tek všeho druhu a jiné truhlářské práce.

Telefon 42-7184

Čs. post mortem za J.F.K

(Pokračování se str. 1)
měřit s popularitou jen
malého počtu amerických
Americký deštník
presidentů, v novější do
Blízkost indonéského bě pak jen Franklina D.
nebezpečí je ovšem hlav Roosevelta . .."
Přemysl Tvaroh po
ním důvodem nového au
stralského vztahu k me psal Kennedyho zásluhy
zinárodní politice a posi o pročištění vzduchu v
politice v
luje argument těch lidí, mezinárodní

Rudém právu (2. prosin
I když časem propuka
ce 1963) takto :
ly krajné nebezpečné re
"V atmosféře zaslepe cidivy, došlo k uzavření
nosti a nenávisti byl za dohody o částečném zá
vražděn J. F. Kennedy- kazu pokusů s jaderný
Rány nebyly vypáleny mi zbraněmi, k vybudo
nazdařbůh...Patřily vání přímé dálnopisné
právě těm presidento linky Moskva - Washing
vým tendencím, které ho ton, k dohodě o zákazu
příznivě odlišovaly od je vypouštět do kosmického
ho bezprostředních před prostoru atomové zbra
chůdců, nesly pečeť svět ně . .

VÝROBA EXLUSIVNÍCH KABELEK, AKTOVEK

lých tradic a byly pozna
Respekt z Kennedyho
menány osobní odvahou,
Můžeme být jisti, že
myšlenkou rasové rovno
kdyby byl Kennedy zů
právnosti a chápáním
stal naživu, nic takového
realit . . .
by nebylo napsáno v ko
Nová tvář války
munistickém tisku. Je
J. F. Kennedy nepřes jenom nutné si připamatal být ani na chvíli mu tovat, že Kennedy bez
žem své třídy . . . Proje pochyby se těšil respektu,
vil však prozíravost, když který neměl ani jeden z
zdůrazňoval, že v době jeho předchůdců.
Českoslovenští komu
atomové bomby má "vál
nisté
mají nejméně dů
ka novou tvář”, že ztra
vodů uctívat památku
tila smysl.
Kennedyho.
Vždyť to
Dokázal vyhradit jed
byl nakonec on, který
nání jako metodě řešení
jim připravil jednu z hor
sporných otázek nové,
kých chvilek,
významnější místo v aKennedyho řešení ku
merické zahraniční poli
bánské
krize zastihlo čes
tice . . .
koslovenskou vládu zce
Po letech nejostřejší la nepřipravenou. V do
studené války Sovětský bě, kdy podle pokynů
svaz konečně našel part Sovňtského svazu Česko
nera, s nímž bylo možno slovensko těžce investo
jednat o problémech, na valo na Kubě, odmítli
jejichž řešení tlačil zá českoslovenští komunisté
jem světového míru.
uvěřit, že Kennedy posta
ví
proti
Chruščovově
CHCETE, ABY SE VAŠE agresi sílu.
děti naučily hrát na kte
Síla proti síle
rýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (Melb.)
Šli dokonce tak dale
51-7012
ko,
že veřejně a proka
A. CHROMOVSKÝ
zatelně lhali. Kubánská
krize byla jedna z nej
hořčejších pilulek, které
Kompletní staré
musili českoslovenští ko
ročníky
munisté. s Chruščovem
Hlasu domova
společně spolknout.
zašleme
kamkoliv
Ale Kennedyho postoj
za £1 (2.40 $)
v kubánské krizi mu vy-

DIPLOMATEK A KOŽENÝCH ODĚVŮ

SALAMANDER

LEATHERGOODS
majitel

16.12.1963

DOMOVA

F. S c h r a m m

462 Smith St., Collingwood, Vic.

Telefon 41 - 1205

-Naše rovy—
UČÍME SE LÉPE, UČÍME
RADOSTNĚJI!

SE

Přečteme-li si v slohovém sešitě posledního
ročníku devítileté školy větu : "Chtěla bych býti
kadeřnicí, abych prospěla budování komunis
mu v naší vlasti” ... Nepozná-li patnáctiletý
hoch či dívka skutečnou šišku z borovice, ač
koliv se v přírodopise učili botanickým systé
mům ... Seznamuje-li se mládež s Fučíkem tak,
jak to v Literárních novinách zachytila M.
Šolleová v reportážním článku "Hrdinství, kni
ha, mládí” (Literární noviny 1963, č. 2) z roz
hovoru na přípravu Fučíkova odznaku : "Sou
družky, co si vlastně představujete pod pojmem
hrdinství? Poslechněte si, co tady napsal Fu
čík : "Hrdinou je ten .. .” Děvčata posloucha
jí, pera lítají po papíře : "Soudružko, to si má
me taky poznamenat? To na nás budou při
zkoušce taky chtít?” Zaslechneme-li v elektri
ce hovor vysokoškoláků : "Člověče, taky vás po
řád krmí politikou?” Objevují-li se u naší mlá
deže v poměru k zahraničním studentům stíny,
pak všechno toto a ještě mnohé jiné signalizu
je formalismus výchovy ...
Plamen, Praha, říjen 1963.

RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St„ ST. KILDA, Vic.
Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

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

ZE DNE NA DEN
27.11.Při přestřelce na
hranicích Severního a
Jižního Vietnamu bylo za
bito přes 200 osob.
28.11. Nenniho italští so
cialisté se zapojili poprvé
po 16 letech do koaliční
vlády s křesťanskými de
mokraty, sociálními demo
kraty a republikány.
29.11. Přívrženci Castra
se zmocnili venezuelského
dopravního letadla a při
nutili pilota přistát na Tri
nidadu.
30. 11. Liberálně agrární
koalice v Austrálii a nacionalisté na Novém Zé
landě vyhráli parlamentní
volby. Oposiční Labor par
ty v obou zemích ztratila.
2.12. Při havárii doprav
ního letadla u Montrealu
v Kanadě zahynulo 118
osob.

4.12. Novým presidentem
Venezuely byl zvolen anti
komunista Leoni.
6.2. Největší letiště na
světě Idlewild v N. Yorku
bylo přejmenováno na le
tiště J. F. Kennedyho.
7.12. Po SSSR je Maďar
sko první komunistickou
zemí, která dostala obilí
ze Spojených států.
9. 12. V Bangkoku zemřel
ministerský předseda Siamu maršál Sarit Thannarat.

11.12. Kenje dostala sa
mostatnost a stala se čle
nem Britského společen
ství národů.
13.12. Indonéský ministr
války gen. Nassution pro
hlásil, že je Sovětský svaz
ochoten zásobit Indonésii
potřebnými zbraněmi.
— Malasie požádala Au
nesl víc, než kterýkoli je strálii a Nový Zéland o
ho předchůdce mohl zís zvýšenou vojenskou po
moc.
kat.
Není náhoda, že všech
JOGURT
ny komunistické nekro
Smetana
(nezahušt.)
logy zdůrazňují KenneSýry - Tvaroh
dyho smysl pro realitu.
Vždycky žádejte
jen to nej lepší:
Neboť v oné půlhodině,
kdy nikdo nevěděl, jestli
ještě bude nějaká další
půlhodina, Sovětský svaz
85 City Road,
vskutku našel rovnocen
South Melbourne
ného partnera : síla nara
Tel. 62 - 4682
zila na sílu.
FEC/vm

farrall - Hayward
Irrewarra Co. Pty. Lid.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— 25. listopadu byla v
kostele Panny Marie Ví
tězné v Praze sloužena
zádušní mše za zesnulé
ho presidenta Spojených
států Johna Fitzgeralda
Kennedyho.
Obřadu se
zúčastnil americký velvy
slanec v Československu
C. Horsey. Pohřeb presi
denta Kennedyho byl ta
ké vysílán pomocí druži
ce Telstar v sedmi člen
ských státech Intervize za
Železnou oponou. Pražský
rozhlas komentoval 29.
listopadu celkem zdržen
livě projev, který pronesl
president Lyndon B. Johnson v americkém kongre
su. Čs. rozhlas zdůrazňo
val slib nového presiden
ta, že bude usilovat o to,
aby byl celému světu za
jištěn mír.
— Zavraždění presidenta
Kennedyho oznámilo Ru
dé právo zcela suše na
první straně. Oznámilo ta
ké, že byl při atentátu
“lehce zraněn” vicepresi
dent Jehnson. Zločin prý
zosnovaly “krajně pravi
cové kruhy”. Kennedyho
vrah Oswald byl prý za
vražděn za pomoci poli
cie, která zakrývala sto
py “pravicového spiknu
tí”.
— Nej vyšší soud zamítl
odvolání švédského obča
na čs. původu L. Hujky,
který byl odsouzen na 3
roky žaláře pro špionáž
letos v létě, Hujka byl
uprchlík, který jel na
návštěvní visum do ČSSR
se svou švédskou manželkou.
— Ministr školství a kul
tury dr. Císař přijal 22.
listopadu bývalého člena
činohry Národního divad
la Hugo Haase, který při
jel na oslavy 80. výročí
ND do Prahy.
— Francouzský spisovatel
J. P. Sartre a jeho man
želka Simone de Beauvoir
navštívili Československo.
Sartre mluvil na shromáž
dění čs. spisovatelů, kde
prohlásil, že “intelektuál
je povinen se postavit pro
ti prostředkům, o nichž
je přesvědčen, že neodpo
vídají vytčenému cíli”.
— V Praze byla nedávno
premiéra českého filmu

“Vlasta Burian - Král ko
miků”, natočeného podle
starých snímků Buriana.
Hlavní roli hraje imitá
tor J. Štuchal.
— V rámci všeobecného
uvolnění cestovního ruchu
byly také
pozměněny
předpisy k cestě do ČSSR
z Východního Německa
a tam : “Povolení je vy
řizováno během 8 dnů,
avšak pro zajištění noc
lehu je zapotřebí podat
přihlášku tři týdny před
plánovaným zájezdem...
Formuláře přihlášky je
nutno opatřit desetikoru
novým kolkem a u zaměst
nanců razítkem závodní
ho výboru ROH,” K dras
tickému uvolnění styku
došlo také mezi ČSSR a
Rakouskem.
— V Brně se konal fil
mový a televizní veletrh,
na který přijelo 100 zá
stupců filmových a tele
vizních společností - cel
kem representanti 84 spo
lečností z 26 zemí. Bylo
uvedeno 180 celovečerních
a 300 krátkometrážních
filmů. ČSSR se snažilo
udat na cizích trzích hlav
ně film s Janem Weri
chem “Až přijde kocour”.
— Československá vládní
delegace odletěla 26. listo
padu do Moskvy k důle
žitým hospodářským a po
litickým jednáním. V čs.
delegaci byli A. Novotný,
předseda vlády J. Lenárt,
ministři Šimůnek, Černík
a Hamouz. Doprovázel je
velvyslanec SSSR Zimjanin. Delegaci vítal Chruščov spolu s Brežněvem,
Kosyginem, Gromykem a
Patoliševem. Účel: podepsání nové čs. - sovětské
smlouvy o přátelství a
vzájemné pomoci na dal
ších dvacet let. V Kremlu
byla též podepsána doho
da o ustavení mezivládní
komise pro hospodářskou
a vědecko - technickou
spolupráci.
— Ministr zahraničního
obchodu František Ha
mouz oznámil, že dojde
k rozšíření indické továr
ny na pneumatiky v Kalkutě, vybudované v roce
1960 čs. techniky. Bude
to “symbol spolupráce a
mírového soužití mezi In-

MČČ V
Ne, nejde o kriket. MČČ není zčeštěný MCC
(Marylebone Cricket Club), ale zvetšelý Malý
český člověk, který vždy přežije všechny bou
ře, vichřice hněvu, poroby a jiné katastrofy.
A malý český člověk v cizině je americký tu
rista právě naopak a v narub přešitém vydání.
Všemu se diví, všechno obdivuje v mezích do
zoru a skoupí všechno, nač kapesné stačí. Tvá
ří v tvář československému kobylkáři, který jed
nou zavítá do svobodného světa, nelze se tvá
řit vážně. Vždyť nakonec je to jenom domácí
hospodářská situace, která i z "privilegovaných
občanů” dělá v cizině maličké a směšné šme
lináře.
Literární noviny z 30. listopadu přinesly za
jímavou reportáž o chování československých
turistů v zahraničí. Kritizovaný případ se stal
na Sicílii, kam letos na podzim přijela loď se
čtyřmi sty československými turisty. Literární
noviny přitom zdůrazňují, že šlo o "zájezd vý
běrový”, ať už to znamená cokoli. Pravděpo-

dií a ČSSR”.
— V krčské nemocnici
zemřel ve věku 51 let šéf
opery Slovenského národ
ního divadla profesor Ši
mon Juřovský : “Stěžejní
oblastí jeho tvorby jsou
sborová a kantátová dí
la”.
— Bratislavská Práce uvedla několik číslic o ce
nách rodinných domků :
“Prototyp panelového
domku ... se bude pohy
bovat od 73000 do 93000
Kčs. Domek jen s nejnut
nějším zařízením bude
stát 45000 - 65000 Kčs ...
Z prefabrikátů, zhotove
ných ve 14 formách, lze
postavit domek pro 4-7
osob o obytné ploše zhru
ba 50 čtverečních metrů
s úplným příslušenstvím.”.
— V Brně se konala usta
vující konference nového
stranického orgánu KSČ,
který bude řídit stranické
organizace na čs. vyso
kých školách. Konference
se účastnila delegace KSČ,
vedená tajemníkem ÚV
KSČ V. Kouckým. Ta
jemníkem nového vysoko
školského výboru byl zvo
len Eduard Skoták.
— Do libanonského Bei
rutu přiletěla čs. obchod
ní delegace, vedená mi
nistrem zahraničního ob
chodu F. Hamouzem. Na
vštívila předsedu vlády a
ministra plánování, s ni
miž projednala “další roz
šíření obchodních styků”.
— U Velkých Pavlovic se
srazil 7. listopadu moto
rový osobní vlak s ná
kladním autem. Vlak se
vykolejil, vlakvedoucí byl
usmrcen a strojvůdce s
oběma členy posádky au
tomobilu byli zraněni.
— Na železniční trati Beluša - Púchov na Sloven
sku se 8. listopadu sesu
nul náklad z nákladního
vlaku a zatarasil kolejni
ce ... K podobné nehodě
došlo na trati Spišská No
vá Ves . . . “Největší vinu
na obou případech mají
pracovníci mostárny v
Hustopečí u Brna, kteří
železné desetitunové kon
strukce ve vagónech ne
dostatečně
upevnili...”
(podle Čs. rozhlasu).
Č/FEC/PNL
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HLAS “ČERNÉ” OPOZICE
Chápeme Slovenské národní povstání jako důležitý mezník vztahů mezi
Čechy a Slováky, který nebývalou měrou ovlivnil také naši literaturu... O
tom, že v bojích šly pokrokové síly obou národů ruku v ruce, řekl svého
času Vlado Clementis : Právo na svobodu, právo na život, právo na lepší
uspořádání našeho života jsme si vybojovali nikoli proti Čechům, ale spolu
s Čechy a za společný život s nimi.
Plamen, Praha, 1963
Všimněme si např. ta
kového faktu, že datum
28. října 1918, kdy po
300 letech zápasů české
ho lidu byl obnoven nás
samostatný stát a kdy po
tisícileté historii a zápa
sech slovenského lidu
jsme začali budovat spo
lečný stát Čechů a Slo
váků - že toto datum v
uplynulých létech a až
do dneška zmizelo z na
šich kalendářů a z na
šeho tisku.
Je to jen projev ná
rodního nihilismu, nebo
je to projev nihilismu
k dějinám (a k přítom
nosti) vůbec?
O. Janeček, Bratislava
Když jednoho začne
bolet zub, nechá obyčej
ně vše ostatní plavat a
věnuje se. plně původci
běd. Legendy sice hovo
ří o povahách vzácně za
lícených, které si v ta
kovém případě začnou li
bovat, jak je to fajn, že
mají žaludek a plíce v
pořádku - člověk řadový
a řádný se však dokáže
starat jen o bolavou sto
ličku.
Dělá to nejdřív mlčky,
hrdinně i odevzdaně, vy
drží to ale jenom tak
dlouho, pokud mu nepo
volí nervy. Potom bola
vý zub prokleje do sed
mého kolena, spolkne ně
jaký ten prášek, trochu
se uklidní a kochá se na
dějí, že to už znovu ne
začne.
Tato historie se pak

CIZINĚ
dobně byl nejen závislý na kádrových posud
cích, ale i na ceně zájezdu, jež asi byla také
"výběrová”.
Zkrátka, elita československé turistiky dora
zila do Palerma a jeden každý dostal na útra
tu 1400 lir (něco přes dva dolary). Čedokář
soudruh Macourek pak vylíčil nákupní paniku
malého českého člověka v Palermu takto : "Ma
lý český člověk začal v hordách pustošit re
gály obchodního domu. Nakoupil buď desa
tery sardinky nebo několik láhví oleje či pa
tery punčochy. Zejména lačné pohledy živě
pobíhajících dam působily dojem, že přijely ze
země, kde se nedá nic, ale vůbec nic koupit.
Aby byla zdárná representace dovršena, nabí
zeli potom na ulici malí čeští světáci na vý
měnu bulharské cigarety a výmluvnými posunky naznačovali, že nemají ani liru...” Literár
ní noviny také zaznamenaly, že "čs. turisté v
Palermu začali tvořit pravé české fronty na
svetry”.
M. Zvára, USA

zpravidla několikráte opakuje, při čemž se uží
vá výrazů a prášků sil
nějších. V dalším stadiu
počnou člověka hlodat
kromě zubu i pochybnos
ti, že to asi samo sebou
nepřejde a že se s tím
bude muset něco podnik
nout . . .
Kulturní tvorba, Pra
ha, 1963

Tragika věci není v
tom, nebo jenom v tom,
že jeden více, druhý mé
ně uvěřil lži a přijal ji,
jeden ze strachu, druhý
v dobré víře, že tím
správné víře poslouží.
Tragika věci je v tom,
a zejména v našem spi
sovatelském
publicistic
kém případě - myslím především v tom, že jsme
o této lži přesvědčovali
našeho čtenáře, že jsme
mátli a pomátli celou ge
neraci, která stojí za oblaky této síně rozpači
tá, bezradná, zbavená jis
toty a bez půdy pod no
hama. Jí musíme vrátit
důvěru, víru v pravdu,
kterou však musíme na
lézt sami v sobě.
Laco Novomeský
V době Stalinova kul
tu se přes formální ho
vory o významu práva
a zákonnosti v samot
ných státních orgánech,
ve sféře trestního i ob
čanskoprávního soudnict
ví, v prokuratuře i v bez
pečnosti, v orgánech stát
ní správy vůbec, připou
štěla
libovůle,
kterou
určitý kádr veřejných či
nitelů považoval přitom
za politicky oprávněnou,
která se kryla za pojem
diktatury proletariátu.

Skutečnost, že někteří
soudruzi nepociťují do
dnes jako osobní podíl
na kultu osobnosti výčit
ky svědomí, neznamená,
že nemají svou část mo
rální. odpovědnosti. Je
to jen důkazem toho, že
jejich komunistické svě
domí není ještě dostateč
ně rozvinuto, když je do
sud všechna přesvědčivá
fakta o škodlivých jevech
v minulosti nepřivedla k
správnému
hodnocení
vlastní účasti a k tomu,
aby si vyvodili správné
závěry.

Juraj Kánský, Bratislava
V běžném rozhovoru
bývá řeč neučesaná. Stu
dent např. řekne : "Byl
jsem vychován dogmatic
kým způsobem a bezvý
hradně jsem věřil komu
nismu. Dnes už nevěřím
v nic. Já vím, já se z to
ho dostanu. Dnes jsem
však v strašné situaci.”
Je snadné odbýt studen
ta tím, že jeho přesvěd
čení bylo povrchní, že jej
špatně učili marxismus,
že nevidí velké perspekti
vy apod.

Nic tím neřešíme, ne
boť zde pouze upozor
níme na dílčí produkty
hlubších
problémů,
pramenících např. z ne
dořešených
pozůstatků
kultu osobnosti . . .
Kulturní tvorba, Praha
Měla jsem chodit od
jednoho k druhému a
osobně každému vyklá
dat své pochybnosti? V
nejlepším případě by mi
někdo jednou důrazně
připomenul, že tím na
hrávám reakci, a nejhor
ší je, že bych si to já sa
ma myslela . . . Dnes nám
nikdo nenamluví, že na
hráváme
reakci, když,
mluvíme o zlu, dnes ví
me, že reakci nahrá
váme, když o zlu mlčí
me.

(Zákonnost - pr.) se
opírala o Stalinovu pouč
ku o nutném zostřování
třídního boje při výstav
bě socialismu . . . Ačkoli
šlo o období, kdy třídní
hledisko bylo vtěleno v
samotných zákonech, vy
daných po roku 1948, Zora Jesenská, Bratisla
vytvářela se v létech kul va.
tu praxe, kdy se
pod rouškou třídní apli
Elektrotechnické práce
kace a třídního přístupu
fakticky rozmáhala libo
všeho druhu
vůle ve vztahu státní mo
spolehlivě provádí
ci k občanům a zároveň
V. JÍLEK
i přezírání zákonného
postupu jako "právního
752 Warrigal Rd.
formalismu” v orgánech
CHADSTONE, Vic.
státu ...
Tel. 56-8547
Právník, Praha, 1963
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Kurt Tucholsky : Panoptikum. Mladá fronta, Praha, 1963
NAJÍTE SE, NA MOU VĚRU,
NEJLÉPE JEN
U ŠTEINDLER Ů

Německý Karel Poláček
Mělo by se jednou nenápadně stenografovat, co si tak lidé povídají. Na
to je každý naturalismus krátký. Ovšem - v leckterém divadelním kuse se
pani básníci snaží napodobit skutečný život, ale vždycky s potřebnou epickou zkratkou, jak tomu říkal Fonaáne, jenž ji postrádal u Raabeho, vždyc
ky mírně stylizovaně, podle potřeby hry nebo knihy. To není ono. Ne,
mělo by se stenografovat - sto osmdesát slabik za minutu - všecko, co li
dé namelou. Myslím, že výsledek by byl asi tento :

bože, já myslím, že to
je docela hezký. Co ří
káš, Hani - ? Takový
slavnostní to je. No -

Tak co, pane Regierer,
co vy tomu říkáte? Co?
Že se uvidí? Jo, to já
Hovorový jazyk je prales přebujelý popínavým porostem výplňkových vždycky taky říkám. Ví
zvuků a slov. Nemáme při tom na mysli ani takové závěrečné "že ano” te, mně se to ani nezdá,
(vyslovuje se "žeáno”) ... Základní zákon zní : Ten, s kým hovoříme, je bejt tak zlý . . .”

Kontinentální restaurace
roh Campbell & Bourke Sts.
TAYLOR SQUARE — SYDNEY
Otevřeno 11 am — 2.30 pm,
4.30 — 8.30 pm

EVROPSKÉ POTRAVINY
všeho druhu a nejlepší jakosti

dostanete

nahluchlý a poněkud slabomyslný - proto je radno říci všecko šestkrát:
" - A on na to povídá, že mi účet dát nemůže! On si to. řekne jakoby
nic. No poslyš, když já mu povídám, docela klidně mu povídám : "Pane
Hlaváček, dejte mi, prosím vás, účet,” tak on mi přece nemůže říct : "Já
vám ten účet dát nemůžu!” A on mi to přece řek! Věřil bys tomu? On si
klidně řekne ...” - a tak až do nekonečna.
Eduard Goldstuecker,
který byl jednou z obětí
slánskiády,
napsal ke
knížce Kurta Tucholského doslov, ve kterém Tucholského chválí i haní.
Připouští, že Německo
(Německo Výmarské re
publiky) mělo v Tucholském "zcela výjimečného
publicistu a satirika”.
Srovnává Tucholského s
Heinrichem
Mannem.
Ale Tucholského postoj
(podle
Goldstueckera)
ho odsoudil k izolaci :

"Vsadil vše na iluzor
ní, protože historicky
překonanou, humanisticko-liberální kartu, a když
ta nevyšla, ztratil pro něj
život cenu . . .”
Knížka, která byla vy
dána v Praze, předsta
vuje jenom malý výsek
z práce Tucholského :

"Rejstřík jeho "žánrů”
by byl velice dlouhý. Ko
mentáře k denním udá
lostem, satirické črty, po
lemiky, parodie, cestopis
né obrázky, myšlenkově
ostře vypointované a ja
zykově virtuozní básně to vše a mnoho jiného
proslavilo za hranicemi
Německa týdeník "Weltbuehne”, jehož byl hlav
ním spolupracovníkem a
po nějaký čas šéfredak
torem.”
Kurt Tucholský spá
chal sebevraždu ve švéd
ském exilu roku 1935.
Růst Hitlerovy Třetí ří
še mu zlomil srdce.
Marxistická diagnoza
Eduarda Goldstueckera
neznamená pro nás nic.
Myslíme, že Kurt Tu
cholský byl jedním z
poctivých demokratů -

liberálů, kteří se snažili
dát náplň mrtvě poroze
né Výmarské republice.

Eduard Goldstuecker
však ve svém doslovu opominul důležitou věc,
která se týká české lite
rární historie. Po přečte
ní špatně vybrané sbírky
z Tucholského próz jsme
přesvědčeni o tom, že
náš Karel Poláček jistě
znal Tucholského tvor
bu. A nejen to : že z ní
čerpal, že se jí inspiro
val, že při nejmenším byl
Tucholsky nápadně kongeniální autor.

Tucholsky i Poláček
byli hořkými kritiky ev
ropského židovstva mezi
dvěma válkami. V dob
rém překladu Antonína
Rausche znějí kapitolky
z Tucholského knihy ja
ko pasáže z Poláčkových
knížek.

Je tu týž savoir vivre,
táž radost z mluvené ře
či, týž židovský humor
a týž idiom. Pan Wendriner z Berlína je dvoj
ník pana Načeradce ze
Žižkova. A týž steno
grafický záznam z let,
kdy ještě nebyl vynale
zen magnetofonický pá
sek.
Jen se zaposlouchejte
do jedné z meditací pa
na Wendrinera v biogra
fu :
"Teď byl týdeník - vo
jenská paráda v Meklen-

občerstvení

celý

den

Town Hall Cafe
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
(proti radnici) — Telefon 81 - 6554
Otevřeno celý týden mimo neděle
od 11. hod. dop. do 11. hod. noční

u

firmy

Mikes Delicatessen
(dříve S. & A. Slavík)
203 Hay St., Haymarket — Sydney
Telefon MA 2430

Eduard Goldstuecker
může ohrnovat nos nad
humanisticko - liberalistickými režimy, jak je mu
libo. Ale toto jedno slův
ko ukazuje, jaká je pro
zněla : past mezi svobodou a re
voluční svobodou.
jun

Je nám tím sympatič
tější, že vsadil na "humanisticko-liberální kar
Bejvají mezi nima vi ho odpověď
tu”, a je nám bližší a po
chopitelnější, když víme, dět moc pěkný lidi. No "Všechno”.
kde a proč tak tragicky
a předčasně skončil.
Československo

OBĚDY — VEČEŘE
lehké

A to napsáno v srdci
rodící se Třetí říše v ro
ce 1930, Nevnucuje to
přímo představu slovan
sky cítícího pana Nače
radce, na kterého čekal
burgu - to je účast, co? Terezín a Osvěčim?
. . . Spousta uniforem tu
V poslední ze statí, uje - víte, člověku zrovna veřejněných ve sbírce
něco schází, když nejsou "Panoptikum”, je postřeh
v sále? Jo. Člověk je na nadepsaný "Co je dovo
ně tak zvyklej . . .
leno satiře”. Tucholské

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

1963

ROK REVIZIONISMU
Rok 1963 opravdu nelze nazvat nijak jinak. Cokoli se stalo za posled
ních dvanáct měsíců v Československé socialistické republice, nic nebylo tak
zřejmější a nic důležitější. Dlouho umlčovaná opozice našla letos víc pří
ležitostí, než tomu bylo v minulých letech, aby vyjádřila svůj nesouhlas
se způsobem vlády Komunistické strany Československa.
Postavení Československa v satelitním bloku se nezměnilo ani státopráv
ně ani hospodářsky. Hospodářský boj proti "přechodným nedostatkům”
(které stále překonáváme) nevybočil nijak z předchozích let. Zásobovací
kalamita pokračovala svým vychozeným krokem podle čtyř ročních počasí.
ČSSR zůstala věrna (jak ani jinak nemohla být) Moskvě v roztržce s Pe
kingem. Rudolf Slánský zůstal rozsudkem Nejvyššího soudu neočištěn, ač
koli jeho mnozí "spolubojovníci” se objevili znovu ve veřejném životě.
Zemědělství šlo dál
od desíti k pěti, přes "ná
bory” mládeže do země
dělství.
"Dobrovolné”
brigády účinkovaly se
stejnými výsledky.

dokázaly jasné nákupy
obilí v "kapitalistické”
cizině hned po žních. Útěk z vesnice je stále
Achillovou patou celé
hospodářské struktury.

Průmyslová výroba
nestačila ani zdaleka do
plnit manka předcháze
jících let, aniž stačila spl
nit letošní "provizorní”
plán. Zmetkovitost vý
robků znovu
dosáhla
obvyklé
astronomické
výše.
Neschopnost státní
správy byla znovu kriti
zována jako v předchá
zejících obdobích. Želez
niční nehody se zvýšily.

Jako v minulých le
tech, československé hos
podářství bylo ještě více
připoutáno k sovětskému
bloku - výrobně i dodáv
kově.
Jako v uplynulých le
tech měl spotřebitel před
sebou nákupní krizi od ledna do prosince.
Kde přestaly fronty na
maso a tuky, začaly na
ovoce a zeleninu - a více
versa.
Rok 1963 nebyl alespoň vyznačen senzačním
politickým procesem. Ne
padaly hlavy ani neza
vírali ministry vnitra.
Padla pouze vláda Vi
liama Širokého, které se
musil Antonín Novotný
zbavit z pudu sebezácho
vy.
Rok 1963 však byl pa
mětihodný něčím jiným
než tím, co lze hodit na
papír, vypočítat na strán
kách skonta a diskonta,

V zahraničním styku
se zvýšila horečná hon
ba za "tvrdými valuta
mi”. Turistický ruch ze
svobodného světa, ač sil
né podporován, se mno
ho neosvědčil. Koncem
roku byla oznámena dal
ší opatření k uvolnění
vstupu turistů ze Zápa
du do ČSSR - i to je
měřítko neúspěchu. Jak
přestárlé je vskutku čes
koslovenské zemědělství
- díky kolektivizaci - ,

zařadit mezi
zisky.

: ztráty -

Poprvé za řadu dlou
hých let (nepočítáme-li
krátké údobí let 1956 1957) se soustavně ozý
val na všech stranách
hlas vnitřní opozice hlas
revizionistů, kteří
odmítali se dát zastrašit
hřměním Ústředního vý
boru Komunistické stra
ny Československa.
S výjimkou Rudého
práva a jiných publikací
straně zcela podlehlých
začaly se v českosloven
ských časopisech objevo
vat nejen stížnosti a nář
ky, jak tomu bylo v mi
nulosti, ale i návrhy a
podněty a žádosti.
Pokud můžeme posou
dit z československého
tisku, rok 1963 přinesl
především větší svobodu
tisku, a to bez svolení a
proti přání Komunistic
ké strany Českosloven
ska. Proslulé rabiátské
vystoupení Antonína No
votného v Košicích pros
tě selhalo. .
Prvně od dob Košické
republiky se ukázalo, že

existují v Československu
dvě komunistické strany
- Komunistická
strana
Československa a Komu
nistická strana Sloven
ska.
Komunistická
strana
Slovenska dnes kryje nejvýmluvnější a nejbojov
nější kritiky komunismu
československého ražení.
Její řady byly posíleny
omilostněnými "buržoazními nacionalisty” typu
Novomeského a Husáka.
Ale jsou to ti mladší,
kteří nepřestávají útočit
na stalinské bašty praž
ské
citadely.
Teprve
když jeden se sloven
ských. obrazoborců zvedl
svůj hlas při oslavách
letošního
Slovenského
národního povstání, ozvala se v českých novi
nách rozpačitá odezva
před výročím 28. října.

Rok 1963 byl rokem
revizionismu jak v his
torických zemích tak na
Slovensku.
V dobách
Košické republiky žádal
slovenský
komunismus
víc, než mu patřilo. Dnes
žádá to, co mu patří, a
ještě žádá totéž pro české soudruhy.
Důležité je, že letos
podlehl Ústřední výbor
KSČ těmto požadavkům
a odstranil Viliama Širo
kého.
Ještě důležitější
je, že se zdá pravděpo
dobné, že toto česko slovenské
souručenství
nehodlá spát na vavří
nech.
jun.

HLAS
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Svět 1963

ZTRÁTY NA OBOU STRANÁCH

Svět půjde v důsledku
těchto i jiných událostí
do příštího roku v ovzdu
ší mimořádné nejistoty.
Nikdo si nemůže být jist
kvalitou nové ruky na
kormidle. Je zajímavé,
že ze čtyř postav, které
vedly západní svět za
čátkem roku, zůstala jen
ta nejméně žádoucí, de
Gaulle. Jména Kennedy,
Macmillan a Adenauer
však byla nahrazena jmé
ny Johnson, Home a
Erhardt.

Evropa
V Evropě došlo v ro
ce 1963 k významným
změnám, z nichž jenom
některé možno nazvat
změnami
k
lepšímu.
Všechny cesty nevedly
do Říma, ale k de Gaulleovi, který zablokoval
anglickou cestu do Ev
ropy a podryl svým vy
hraněným nacionalismem
jak Evropské hospodář
ské společenství, tak ce
lé západní spojenectví.
V Sovětském svazu po
kračovalo želví tempo
"liberalisačního” proce
su, podporované nezho
jitelným a neustále se
prohlubujícím sporem s
Pekingem. Vliv sovětské
ho vývoje byl patrný i
v tak stalinistických sate
litech, jako je Českoslo
vensko. V komunistické
"jednotě” se ukázaly no
vé trhliny i na dosud po
měrně celistvé evropské
části, jak se Rumunsko
snažilo vytlouci z nové

A. D. HOME
situace rozšířenou auto
nomii.
V Německu došlo k
významné změně v Bon
nu, kde profesor Erhardt
nahradil starého nezmara Adenauera. Tato změ
na by mohla znamenat
příznivý obrat, protože
zbavila de Gaullea nej
většího příznivce. U Ber
lína došlo koncem roku

Studená válka není nic jednoduchého. Nedá se v ní jednoduše říci, že jsou jen dvě "válčící”
strany, komunisti a demokraté. Je v ní západní tábor a východní tábor, v nich zase čínský, so
větský, gaullistický a atlantický tábor. Je v ní tábor upřímných a neupřímných neutrálů, tábor
latinsko - americký a afroasijský, tábor barevný a tábor bílý, a kdo ví, co ještě.
Možná, že je to touto roztříštěností, že člověk není ani schopen říci, kdo právě v té studené
válce vyhrává a kdo prohrává.
Řeklo by se snad, že už sama skutečnost, že je jedna strana na tom hůř, znamená, že na tom
ta druhá strana musí být lépe. Letošní rok však dokázal, že tomu tak není vždycky. Pohled na
uplynulých dvanáct měsíců totiž naznačuje, že jsou na tom obě strany hůř než před dvanácti
měsíci.
Kde Maocetung rozbil nucenou jednotu komunistického tábora, de Gaulle rozbil dobrovolnou
jednotu tábora demokratů.
Rok 1963 nebyl o nic pokojnější, než léta předcházející. Většina lidí by možná nazvala udá
lostí roku moskevskou dohodu o omezení nukleárních pokusů. Nám však utkvěly v paměti roku
1963 dvě jiné události, obě tragické.
První v chronologickém pořádku bylo de Gaulleovo veto, které zabránilo anglickému "návratu
do Evropy”, které, jak se ukázalo, úplně zastavilo pokrok Evropského hospodářského společenství.
Druhou byla tragická smrt amerického presidenta Kennedyho, která zbavila západní svět nada
ného vůdce, za něhož se bude těžko hledat náhrada.

k několika incidentům,
ani jeden z nich však ne
dosáhl nebezpečných
rozměrů minulých let.
O nepříznivém vývoji
v celé oblasti Evropské
ho hospodářského trhu
jsme se již zmínili.
K další změně došlo
na druhé straně kanálu
v Anglii, kde se však
zdá, že k opravdovým
změnám teprve dojde.
Politické následky Profumovy aféry a nemoc
přivodily resignaci mi
nisterského předsedy
Macmillana, jehož na
hradil bývalý ministr za
hraničních věcí Home.
Zdá se však téměř ne
vyhnutelné, že i on bu
de v úřadě ministerské
ho předsedy nahrazen v
příštím roce Labouristickým vůdcem Wilsonem.

Amerika
Spojené státy nebyly
zaměstnány jenom závaz
ky, které přijaly ve svě
tové politice. Uvnitř po
kračoval zápas o nové
liberální zákony, které
se Kennedyho vláda sna
žila s potížemi protlačit
senátem.
Středem
pozornosti
byl boj za emancipaci amerického černocha, kte
rý se rozrostl do tako
vých rozměrů, že si té
měř zasloužil často pou
žívaný název "černošské
revoluce”.
Další osud Kennedy
ho liberálního programu
nelze dobře odhadnout.
Teprve budoucnost uká
že, jaký vliv na něj bu
de mít president Johnson a do jaké míry se ho
vůbec bude držet.
Latinská část Ameriky,
kde je sociální a politic
ký pokrok téměř otázkou
života a smrti, bohužel
pokroku moc nezazname
nala. Jedna z nejvýznač
nějších částí Kennedyho

LYNDON JOHNSON
programu - Spojenectví
pokroku - narážela dále
na zdánlivě nepřekona
telné překážky vžitých
feudálních systémů. O
sociálním pokroku se da
lo mluvit jenom na ně
kolika málo místech.
Místo další demokratisace došlo k novým armád
ním pučům a novým dik
taturám. Problém Kuby
nebyl dořešen a zůstává
bolestivým trnem v bo
ku Spojených států.
Afrika

Větší část Afriky byla
relativně klidná. V Jiho
africké unii se propast
mezi bílou a černou částí
ještě více prohloubila.
Tlak v kotli sílil a vede
k nevyhnutelnému výbu
chu. V Kongu sice bylo
zmačknuto pár sovět
ských diplomatů a mini-

sterský předseda Welensky se několikrát rozčílil
v Rhodesii, ale hlavní
ohňostroj, jak už bývá
zvykem, obstarali Arabo
vé.
V Alžírsku, kde ne
dávno skončila jedna ob
čanská válka, málem za
čala druhá. Na hrani
cích se Alžírani bili s
Marokánci o kus pouště,
a Ben Bella pokračoval
na cestě k totalitnímu re
žimu.
Dále na východ, na
Středním východě, se
vedle odumírajících, mo
narchií a nasserismu vy
nořila
nová síla, tzv.
baathismus. Jeho vlivem
došlo k úspěšným revo
lucím v Sýrii a Iráku,
ale kontrarevoluce v Irá
ku tam znovu dostala k
moci armádní kliku.
Pokud se Nassera tý
če, nikdo teď neví, jsouli jeho hlavním nepříte
lem zbývající monarchie,
Izrael nebo strana Baath,
která s ním soupeří o
panarabskou přízeň.
Asie

Nejvíc povyražení
však poskytla v roce
1963 Asie. Není na tom
nic divného, protože svě
tadíl, který se může po
chlubit hned dvěma tak
vynikajícími "fanatiky”
jako Maocetungem a Sukarnem, si rozhodně za
slouží největší pozornost
světa.

Maocetung se sice le
tos zdržel přímých do
brodružství po indickém
vzoru, ale jeho stupňova
ný útok proti Chruščovovu "moskevskému” ko
munismu patřil k nejvý
raznějším a nejtrvalej
ším rysům roku.
Bývalá francouzská Indočína zůstala ohniskem
nepokojů. Ve Vietnamu
pokračovala válka s
Vietkongem se střídavým
štěstím- Ošperkováno to
bylo tzv. "budhistickou
krizí”, která vyvrcholila
svržením a zavražděním
presidenta Diema, jehož
vláda byla nahrazena kli-

kou vietnamských gene
rálů. Vyhlídky na vítěz
ství nejsou přes americ
ké ujišťování nejlepší.
Je dost možné, že bude
hledáno (po laoském
vzoru) řešení neutraliza
cí.
Souse dní
Kambodža
se dostala na světové fo
rum až koncem roku,
když ministerský předse
da Sihanuk odmítl dal
ší americkou pomoc a po
volal do země čínské po
radce.
Dále na jihu se opět
prvotřídně vyznamenal
indonézský "tatíček” Su
karno, který už si poma
lu vysloužil titul nejpro
tivnější postavy světové
politiky.
Příležitost k dalším
skopičinám mu dal vznik,
federace Malasie, která
(Pokračování na str. 6.)

DODÁME KAMKOLI
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :
“CROWN

Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE

CHARTER”

75% skotská whisky
70 % importovaná

48/6

29/6

27/3

19/6

“ C OR TEL”
francouzská brandy
70% importovaná

“CORTEL-GOLD
francouzská brandy
70% importovaná

MED AL”
28/9

21/-

47/-

29/-

“COMBEAU”
francouzský cognac

“COMBEAU”
70% importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9

“OLD

31/-

STURT”

jihoaustralská brandy

21/-

16/9

Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
dáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
účtujeme 3/6 za dovozné.

Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii

Kovový nábytek

Volejte 314 - 6281

pro domácnosti, hotely, restaurace

J. KINDA & CO. PTY. LTD.

ZA VELKOOBCHODNÍ CENY

Wine & Spirit Merchants

nakoupíte nejvýhodněji přímo u výrobce

104 Millers Rd., North Altona, Vic.

PETRAN STEEL PRODUCTS
24 Murdock St., Clayton, Vic.
Telefon 544-3311, mimo prac. dobu 97 -2249

Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
Jméno : ........................................................... ................

Adresa : .........................................................................
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HLASDOMOVA
Interview Antonína Novotného s reporte tem západoněmeckého týdeníku Der Stern

ZAPOMENOUT NA MINULOST
Československé noviny uveřejnily v první polovině listopadu rozsáhlé vý
ňatky z interviewu, který poskytl Antonín Novotný reportérovi hamburské
ho listu Der Stern Egonu Vackovi. Reportér Vacek položil Novotnému zá
sadní otázku: Vztahy mezí Československem a Západním Německem nej
sou dobré. Co by měla dělat Německá spolková republika, aby se tyto
vztahy zlepšily? Proti všemu očekávání, Novotný se rozhovořil ze široka.
Interview vzbudil na Západě značnou pozornost, ačkoli se nedá říci, že by
to byl "bouřlivý ohlas”, jak to tlumočily československé noviny. Je jasné,
že Novotného projev především směřoval k stabilizaci vztahů mezi Západ
ním Německem a Československem z hospodářských důvodů. Honba za
tvrdou valutou, která by mohla získat chybějící suroviny a potraviny ze
svobodného světa, je dnes imperativem hospodářství sovětského bloku.
Novotného odpověd
na Vackovu otázku při
rozeně začala Mnicho
vem. Bylo však v ní co
si, s čím bychom i my
exulanti okamžitě sou
hlasili.
Novotný totiž
řekl :

ním občanům, kteří jsou
zainteresováni na obcho
dě, záleží na tom, aby
ČSSR dále dopravovalo
zboží po Labi . . .”
Kontroverzní část interviewu byla pozdější
část, kde se Novotný roz
hovořil v nebezpečných
Odvolat Mnichov
a pikantních detailech.
"Vláda Spolkové ně
Především
prohlásil
mecké republiky by mě
ukrutnou lež :
la jasně prohlásit, že
Lži na běžícím pásu
mnichovská dohoda je
"V závěru bych chtěl
neplatná. Nemůžeme se
spokojit s tím, jak se na říci, že my jsme pro to
posledy (v Bonnu - pr.) udělat tečku za minulos
reagovalo na projev mi tí. Nikdy jsme nepodpo
nistra zahraničních věcí rovali heslo "Němec ja
Václava Davida, že mni ko Němec”. My jsme ro
chovská dohoda není už zeznávali a víme, že vel
pro vládu Západního ká většina německého ná
Německa závazná.
To roda, jako i naši lidé, je
je málo. Myslím, že je pro politiku mírového
třeba jasně říci, že je ne dorozumnění, nechce,
platná. To má pro nás aby se opakovalo to, co
bylo v minulosti, nechce
zásadní význam . .
To je ovšem pomysl válku.”
né řešení. Dovedeme si
Ta tečka za minulostí
představit, co by asi řekl je pochopitelná. Novot
Novotný a jeho protek ný si musí být plně vě
toři, kdyby je Bonn pře dom, že to byla Komu
kvapil takovým prohlá nistická strana Českoslo
šením "zásadního význa venska, která rozdmýchámu”.
la v poválečných letech
Sovětská ochrana by vlnu šovinismu a odpla
tím totiž dostala pováž ty víc než starozákonní.
livou ťafku a prestyž
Byla to Komunistická
hradních vlastenců by strana
Československa,
silně utrpěla.
která vědomě a pro po
Obchod se Západem
litický účel kryla špinavé
Jádro Novotného od živly, které zneužívaly
povědi zabírají otázky protiněmecké nálady v
hospodářského styku se letech košické republiky
Západním
Německem. k terorismu, loupežení a
Podrobněji mluvil No zvěrstvům.

votný o otázce obchod
ních práv Českosloven
ská v Hamburku: ". . . Je
to staré říční spojení a
pro nás je Hamburk
mořským
přístavem, s
nímž máme čilé styky...”
Novotný dále pozna
menal, že "my potřebu
jeme Hamburk jako ná
mořní přístav, a samo
zřejmě, městu Hambur
ku, hlavně těm jeho před-

A byla to Komunistic
ká strana Českosloven
ska, která prostřednict
vím ministerstva vnitra
s Noskem v čele heslo
"Němec jako Němec”
nejenom
pardonovala,
ale podporovala k poli
tickým
účelům : čím
hlubší propast mezi Če
choslovákem a Němcem,
tím užší pouto k Sovět
skému svazu.

SUTTONS PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne
Telefon 60- 1201

Hudební nástroje džezové
a orchestrální

Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

Co riká Novotný dneska, je veliká lež. Novot
ný si však v tomto interviewu přihřívá svoji
vlastní polívčičku.
Vlastní polívčička

V části interviewu, kte
rý nebyl zveřejněn česko
slovenským tiskem, pro
hlašuje západoněmecké
veřejnosti, že on sám byl
obětí stalinismu a jeho
policejního režimu.
Je to zábavná část in
terviewu, ale
ukazuje,
jaký je Antonín Novot-

ný jako člověk.
Antonín Novotný,
hlavní žalobce v případu
Rudolfa Slánského a je
ho logický nástupce, si
dnes stěžuje, že se stal
málem sám obětí stalinistického teroru.

Svět 1963
(Pokračování se sír. 5) však pomalu začínají po

spojila Malajsko, Singa
pur, Sarawak a Severní
Borneo. Jeho "konfron
tace” nového souseda by
la zdrojem neklidu a no
vých obav v postižené
oblasti a zasáhla, zatím
jenom nepřímo, samot
Vídeňský časopis Die
nou Austrálii.
Presse napsal 6. listopa
Austrálie
du, že Novotný tvrdil,
že se ve Slánského aféře
Australský kontinent
stal sám málem obětí ne se dal v minulosti z me
správných obvinění. Pro zinárodně
politických
hlásil v interviewu, že ve přehledů klidně vyne
spisech vedení Komunis chat. Události na jejím
tické strany Českosloven bezprostředním severu, ji
ska bylo "nalezeno mno
ho dokumentů, v nichž hodně to nevysvětluje,
byl označován za špióna na základě jakých spisů
Američanů”, a že si teh byli souzeni tehdejší siody zachránil život jen s nisté a zrádci.
největší námahou.
Jestliže někdo by rád
Tečka za minulostí!
udělal tečku za minulosti,
Tím by se dal vysvět byl by to Novotný - jak
lit elán, s nímž přivedl v mezinárodní politice
na šibenici Slánského a tak ve své stranické ka
jeho soudruhy, ale roz- riéře. Je však jisté, že

strkovat ze zákulisí na
scénu, a jsou obavy, že
o ní v budoucnosti usly
šíme víc.
Vzrůstající zájem au
stralského voliče o mezi
národní události pomohl
zřejmě Menziesově libe
rálně - zemědělské vlád
ní koalici k nečekaně, jas
nému vítězství nad stra
nou dělnickou v před
časně vypsaných všeobec
ných volbách.
Rovněž
nacionální strana Nové
ho Zélandu udržela po
volbách vládu.
- kw mu jeho osobní hříchv
připomene brzo opozice
domácí, a že v meziná
rodní politice jeho přání
nebudou také tak rychle
vyplněna.
FEC/- tp -

Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.

Utajený mocenský zápas v Komunistické straně Československa

Kontrola stranických legitimaci
Podle docházejících zpráv z Československa se zdá, že se tam odehrá
vá další episoda v zápase o moc mezi dvěma skupinami : mezi stalinskou
frakcí Antonína Novotného a mezi přečetnými revizionisty, jejichž vůdce
je zatím neznám. Československý zpravodaj z 18. listopadu tr. věnuje to
muto utajenému a vnitrostranickému boji zvláštní článek, v němž zdůraz
ňuje význam tzv. "revidování členských legitimací v Komunistické straně
Československa”.
Československý zpravodaj dodává k tomuto
formálnímu zjevu, který
nestraníkovi mnoho neprozrazuje, toto :
"Revize (členských le
gitimací - pr.) je ovšem
zároveň příležitostí k
vnitrostranickým
zápa
sům o postavení na tak
zvané nomenklatuře, tj.
na listině vedoucích stra
nických funkcionářů, kte
ří byli prověřeni a z
nichž jsou vybíráni jed
notlivci pro klíčová po
stavení . .

stagnaci činnosti členů
Komunistické strany Čes
koslovenska.
Rudé právo říká: "Kon
trola má nejen prověřit
stav osobních stranických
dokumentů členů a kan
didátů strany a podle
současné situace doplnit
členskou
evidenci, ale
především přispět ke zvý
šení aktivity každého čle
na a kandidáta, každé
stranické organizace, k
posílení a prohloubení
marxisticko - leninské
jednoty celé strany . . .”

Mladá garda

Nejen administrativou

Podle informací Čs.
zpravodaje jsou známky
toho, že "mladší členové
strany se počínají stavět
proti tomuto celému sys
tému a žádají, aby Ko
munistická strana Česko
slovenska zvolila nový,
pružnější a ne tak zkost
natělý systém výběru no
vých vedoucích”.
Důležitost této vnitro
stranické akce potvrzuje
rozlehlý článek v Rudém
právu (9. listopadu 63),
nazvaný "Před význam
nou událostí v životě na
ší strany”.
Je to příznačně hyste
rický článek. Už první
pasáž odhaluje dnešní

Opatření proti "sta
linskému
formalismu”
mají být znovu nahraze
na prověřovací bdělostí :
"Bude nutno sledovat,
aby se kontrola nezúžila
jen na administrativní
prověření jednotlivých údajů v členských legiti
macích a kandidátských
průkazech.”

S jednotlivými sou
druhy bude třeba hovo
řit především o tom, jak
plní své úkoly na praco
višti - v hospodářství a
kulturní výstavbě společ
nosti, v politické práci,
při správě a řízení stát
ních, hospodářských a
veřejných záležitostí, o
tom, jak v této své čin
nosti prosazují komunis
té vedoucí úlohu stra
ny . . .”

strativní” aféry dokládá
Rudé právo dovětkem :
"Průběh kontroly stra
nických průkazů - i když
je vnitrostranickou zále
žitostí - bude úzce spjat
se současným životem.”

Zemědělská krize
Článek v Rudém prá
vu nezapomněl vypích
nout kritičnost situace v
zemědělství, kde kontro
la strany je zvlášť deli
kátní :

'Stranické organizace
na vesnici mají v kontro
le stranických průkazů
zvlášť odpovědné poslá
ní. To proto, že zde v
mnoha organizacích je
jen málo důvodů ke spo
Všeobecná malátnost
kojenosti s jejich vlivem
Rudé právo ani neza
na práci zemědělských
krývá všeobecnou malát
závodů . . .”
nost : "Nejsou vylouče
Ale to není jediná ony ani případy výslovné
ho nezájmu o stranic tevřená stížnost :
"Zejména v nevýrobkou práci a o plnění
členských povinností. V ních organizacích - na
takových
situacích
je školách, v různých kul
třeba udělat, všechno pro turních a vědeckých spol
to, aby kontrola člen cích, v redakcích atd. ských průkazů vedla k jedním z kritérií posou
odstranění nedostatků a zení člena strany je to.
k aktivní účasti na stra j a k bojuje za politiku
strany a její ideovou jed
nickém životě ...”
Strana se musí "zba notu, jak prosazuje ve
vovat jedinců, kteří se jí doucí úlohu strany, j a k
odcizili, kteří vědomě pomáhá při šíření idejí
odmítají plnit základní marxismu - leninismu.

To se zřejmě dálo v
minulosti, kdy vše bylo
prověřováno "administra
tivně”.
povinnosti komunisty, li
Zoufalá hospodářská dí, kteří straně nepomá
situace československého hají, ale straně naopak
hospodářství pak vynuti škodí . . .”
Důležitost celé "vni
la na Rudém právu toto
nepřímé přiznání :
trostranické a admim-

Podle zpráv,
dos
jež
táváme, být marxistouleninistou je jak .....né, tak nevděčné poslání
v dnešním Československu.
--

16.12.1963
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Letošní oslavy výročí Říjnové revoluce v Československu

Rudý říjen znovu po staru
Letošní oslavy výročí listopadové neboli Říjnové revoluce daly příležitost československým stalinistům uspořádat velký revoluční piknik. Kulisu v Praze obstaraly nadšené davy (na Staroměst
ském náměstí v Praze prý bylo 200.000 manifestantů) a oficielní nadšení. Na oslavných projevech
bylo zvláštní jenom to, že mohly být klidně prosloveny jak přeď deseti lety, tak dnes, kdy se
kritické hlasy slévají v solidní opozici proti dnešnímu vedení Komunistické strany Českosloven
ska. Láska k Sovětskému svazu a vděčnost Říjnové revoluce jsou dvě nejposvátnější krávy v ko
munistické mythologii.
Listopadovou manifestaci zahájil na Staroměstském náměstí tajemník městského výboru KSČ A.
Krček. Hlavním řečníkem byl ministr zahraničí Václav David. Další projev měl sovětský velvy
slanec v ČSSR Zimjanin. Pražský primátor Adolf Svoboda přečetl "Poselství čs. lidu lidu sovět
skému”. Za zvuků Internacionály vyběhla z náměstí "Štafeta míru a přátelství”. Pak mluvil vůd
ce sovětské delegace maršál Koněv.
A pak se, podle Rudé
ho práva alespoň, stalo
něco nečekaného. Proje
vy úcty a lásky česko
slovenského lidu, shro
mážděného v této histo
rické chvíli, přiměly i
skromného a stydlivého
Antonína
Novotného,
aby pronesl kratší "ne
připravený” projev, za
jehož krátkost byli mani
festující jistě
srdečně
vděčni.

další "přechodný pro
blém”, který vyniká v
československém průmys
lu od roku 1945 : "ztrá
ty na zmetcích ve výro
bě dosáhly letos za tři
čtvrtě roku několika set
miliónů korun”.

Pod dojmem skandá
lu s interviewem A. No
votného v západoněmeckém tisku (viz toto číslo
HD), však byl nucen
připustit, že i s tak kru
tým nepřítelem je ČSSR
ochotna se dohodnout,
ačkoli nevysvětlil, jaké
důvody ji k takovému
sebevražednému
kroku
nutí. Spokojil se prohlá
šením, že ČSSR je pro
to, aby se "udělala teč
ka za minulostí”.

mezinárodní politiky, k
bodu, který
ovlivňuje
vývoj nejen komunistic
kého' bloku, ale celého
světa : k roztržce mezi
Sovětským svazem a Ru
dou Čínou.

DOMÁCÍ

PEČIVO

VŠEHO

DRUHU

české koláče, vánočky,
drobné vánoční pečivo a cukroví
obdržíte u firmy

KARLA CAKES
K. & A. Andrysíkovi
576 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
(blízko Auburn Rd.)
Telefon 81-1026

Objednejte si vánočky co nejdříve
V Melbourne koupíte nebo vyměníte nejlépe

FORD FALCON
obrátíte-li se na I. Herzoga
v COMMERCIAL MOTORS
110 Commercial Road, Prahran
Telefon 51- 1535, večer 94-4247
Zaručujeme nejvyšší ceny na protiúčet
V
sobotu
zavřeno

Moskva - Peking
THE
Odhodlaně p r a v il :
Ministr
zahraničí
Da

"Jsme silnou průmyslo
vid o tom jenom pro
vou zemí, máme všech
hlásil :
ny předpoklady uplatnit
"Odmítáme
všechny
vědu a techniku v naší
★
pokusy
o
překrucování
výrobě, máme vysoce
generální linie XX. a
50 Bourke Street
Odpověd na zdravice kvalifikované dělníky a
XXII. sjezdu KSSS jak
Melbourne, C. 1
techniky.
Nesmíme
se
O "mírovém soužití”
Rudé právo vylíčilo tu
z pozic ultralevičáckého,
smířit
se
žádnými
zmet

Telefon
32 - 2245
to pohnutou scénku tak
O
fikci
"mírového tak i pravičáckého oporky,
musíme
se
prosadit
hle :
soužití” řekl, že o něm tunismu.”
"V odpověď na neu dobrou prací.”
VEDOU V PANSKÉ MÓDĚ
"v ideologické oblasti ne
O průběhu oslav v
Jenomže tomuhle sta
stále se ozývající zdra
může být ani řeči”. V Moskvě byla v Rudém
vice KSČ promluvil k tečnému, mladému zápa politickém dění pak "ně právu nápadně krátká
občanům krátce soudruh lu věřil asi málokdo z které pozitivní zjevy ne zpráva, která hlavně vy dobné pikniky. Tisk o
Chutný a výživný
A. Novotný . . . Zdůraz těch, kdo poctili tento snižují naši bdělost”.
referoval jenom
zvedala, že "jako obyčej nich
projev
nil, že KSČ jde ruku v presidentský
Československo
"ne ně každý 7. listopad i krátce.
ruce s Komunistickou "bouřlivými projevy sou
Ani oficielní tón pro
pouští
ani
na
okamžik
ze letošní svátek přinesl s
stranou Sovětského sva hlasu”.
PODMÁSLÍ &
zřetele, že v západních sebou na Rudém náměstí jevů k výročí Říjnové re
zu vpřed za vytýčeným
Mezinárodní situace
voluce na Slovensku ne- KYSELÁ SMETANA
zemích působí vlivné sí své překvapení”.
cílem - vybudováním ko
SÝRY
Na obranu míru ten vybočil z přípustných
Ministr zahraničí Da ly, které se orientují na
K dostání ve všech
munismu.
vid přešel od výrobních horečné zbrojení a ne tokrát vyjely "jednotky mezí.
potravinářských obcho
Soudruh Novotný dá
zmetků na zmetky mezi vzdaly se válečných plá samonaváděcích přepa
I dnešní odbojníci a
dech a delikatesech
le poukázal na těžkosti,
národní. Připomněl po- nů proti socialistickým dových raket - raket sti- revizionisté si zřejmě u“KEREN”
které byly důsledkem udepsání smlouvy o "přá zemím . . .”
hačů, známých jako "an- vědomují, že lež o "oplynulé zimy.
V této
Dairy Products P/L.
telství a vzájemné pomo
Jaká tledy koexisten tirakety” . . . , o jejichž svobození a ochraně So
Alphington, Vic.
souvislosti uvedl, že čs
ci mezi ČSSR a SSSR”, ce? Na ideologickém po existenci dosud mnozí ne větským svazem” je nej
Tel. 4 9 -27 5 2
SR spolu s Polskem a
která se stala "základ li ne, na praktickém po věřící Tomášové na Zá posvátnější tabu, které
Východním Německem
padě pochybovali.”
ním kamenem naší svo li "stranická bdělost”.
padne teprve s posled
byly v tomto směru nej
ČTĚTE
body a bezpečnosti, svo
ním generálním tajem
Ve
všech
krajských
Delikátně
došlo
k
po

více postiženou zemí.
EXILOVÝ TISK
bodného rozvoje naší slednímu bodu programu městech se konaly ob- níkem KSČ.
FEC/vm
Způsobené škody na
vlasti, šťastného života
pravujeme- ještě dnes a
našeho lidu”.
některé odstraníme až v
O “MOHUTNÝCH MANIFESTACÍCH” STRUČNĚ
Pokud jde o Západní
příštím roce.”
Německo, měl v zásobě
Ve všech krajích republiky se 7. listopadu ... ko lidové armády a další přední činitelé politického,
"P ře c h o d n é
několik dalších hromů a naly mohutné manifestace našich občanů. Na mani hospodářského a kulturního života. Na slavnostním
nedostatky”
blesků :
festaci v Ostravě promluvil... D. Kolder, v Hradci večeru byla rovněž delegace Společnosti sovětsko-

AMERICAN
TAILORS

Jogurt

Pádně pak pojednal
o "přechodných nedos
tatcích”, o nichž řekl, že
je lze překonat, když
se každý bude řídit usneseními ÚV KSČ.
Hned potom najel na

"Západoněmecké vlád
noucí kruhy nadále pro
vádějí za podpory svých
spojenců politiku inten
zivní militarizace země a
zuby nehty se domáhají
nukleárních zbraní”.

ZLOB Í VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A!

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

Králové ... V. Koucký a na Kladně... F. Penc. V
řadě dalších měst pronesli na manifestacích slav
nostní projevy členové vlády. V Kolíně promluvil
místopředseda vlády O. Černík ...
*
*
*
Ministr národní obrany B. Lomský vydal při pří
ležitosti 46. výročí Velkého října a 20. výročí bo
jů o Kyjev rozkaz, v němž mimo jiné říká: “Při
plnění náročných úkolů bojové a politické přípravy
vojsk opíráme se o zkušenosti první socialistické ar
mády světa — slavné sovětské armády... V závěru
blahopřál ministr Lomský vojákům, poddůstojníkům,
praporčíkům, důstojníkům a generálům ke 46. výro
čí Velké říjnové revoluce a na její počest nařídil
dne 7. listopadu vypálit v hlavním městě Praze a
v Bratislavě 20 dělových salv ...
*
*
*

Na počest 46. výročí Velké říjnové socialistické
revoluce uspořádal 7. listopadu sovětský velvyslanec
Zimjanin slavnostní večer v budově velvyslanectví.
Večera se zúčastnili členové předsednictva ÚV KSČ
soudruzi J. Hendrych, J. Lenárt, A. Novotný a O. Šimůnek, kandidát předsednictva ÚV KSČ A. Kapek,
tajemníci ÚV KSČ soudruzi V. Koucký a F. Penc,
členové vlády, představitelé Národního shromáždě
ní, předsedové stran Národní fronty, generalita čs.

československého přátelství v čele s předsedou So
větu národností Nejvyššího sovětu SSSR J. V. Peivem a sovětská vojenská delegace vedená maršá
lem K. S. Moskalenkem ... Ovzduší slavnostního ve
čera bylo velmi srdečné, jak to odpovídá vřelým
soudružským vztahům československého a sovětské
ho lidu.
*
*
*
46. výročí Velké říjnové revoluce a zahájení Mě
síce Československo - sovětského přátelství si brati
slavští pracující připoměli na slavnostním večeru 6.
listopadu ve Slovenském národním divadle. Zúčast
nili se ho ... A. Dubček, kandidáti předsednictva ÚV
KSS, členové předsednictva Slovenské národní rady
a další představitelé veřejného a kulturního života.
Byl také přítomen vicekonsul Sovětského svazu v
Bratislavě M. M. Kuzněcov ... “Jako každý rok,’’ řekl
ve svém projevu A. Dubček, “i tentokrát spojujeme
oslavy Velké říjnové revoluce s oslavami 20. výročí
uzavření Čs. - sovětské smlouvy o poválečné pomoci
a vzájemné spolupráci... Naše strana jednoznačně
podporuje úsilí Komunistické strany Sovětského sva
zu za uplatňování zásad proletářského internaciona
lismu v boji za jednotný postup komunistických a
dělnických stran a v mezinárodním hnutí v duchu
společně podepsaných zásad a dokumentů z let 19571960 ...”
Rudé právo, Praha, 7. - 8.11.1963
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Vánoční sloky
Ladislav

Stehlík

Když zaleskne se světlem
pozlátko ořechů,
najdu si Alšův Betlém
a stavím do mechu
figurky starodávné.
Snem to vždy začíná
a rodná krajina
. kouzelným proutkem mávne.

Ať hvízdá metelice
a běží o dům dál,
porybný na rybníce
rybám led rozsekal,
hajného ještě vyčkám,
nežli se zešeří.
Přijde a večeři
nasype koroptvičkám.
Jdou děti rozesmáté
z klouzačky k chalupám.
Tu radost jistě znáte
a já se jí vždy vzdám
pro tebe, vzpomínko má,
ať aspoň na chvíli,
obraze spanilý,
jsem zase doma, doma, doma!
Jablko rozkrojené
přesladce voní mi.
Hvězdné se nebe klene
do tmy a do zimy.
Ve městě jenom zpola
cítím tu krásu krás —
maminčin jasný hlas
mě k stolu nezavolá.
Nad ohněm praskajícím
se sklání poznova
chvějivé ruce lžící
s kousíčkem olova,
tklivě si vzpomínám.
Jak vítr po lese
osud rád roznese
krásný dar někam jinam.

Domov mi v srdci zpívá,
svíčičku zhasnu-li.
Sýkorka zimomřivá
zaťuká na úly —
rolničky slyším zase.
A čas, jenž přijít má
dětskýma očima
pokojně usmívá se.

DOMOVA

16.12.1963

ÚVAHA NOVOROČNÍ
Jan

Čep

Náš kalendář rozděluje a měří čas způsobem značně umělým. Sluneční
rok se docela nekryje s tak zvaným rokem občanským, nezačíná a ne
končí zimním slunovratem. Ostatně lidé různých civilisací měřili čas podle
všelijakých systémů, a historikové mají často velkou práci, aby určili, kdy
se vlastně stala ta nebo ta událost, o které se zmiňují dávní letopisci.
Buď jak buď, zevšednělá metafora, že překračujeme práh nového roku,
si nijak nezaslužuje opovržení. Víme, že na našem hrobě bude jednou na
psáno : umřel roku tolikátého, v takovém a takovém věku. Nikdo z nás
nezná toto číslo, které bude označeno křížkem. A po každé, když překra
čujeme osudný práh a otvíráme v kalendáři první list, si můžeme klást
otázku, nebude-li tento rok označen v našem životopise křížkem. Ještě ji
né otázky nás mohou napadnout.. . Kolik jich ještě bude, aby změřily ne
jen délku našeho života, ale život lidského pokolení, anebo, řekněme, naší
civilisace? Počítat se může do nekonečna. Co trvá nekonečně, nedá se
spočítat. ..
To všechno se zdá
možné našemu spekulu
jícímu rozumu, ale máme-li říci pravdu, náš
tak zvaný zdravý smysl
se jaksi brání takovým
představám.
Náš zdravý rozum je
spíše
hotov
přijmout
představu, že jsme, se vy
nořili z ničeho, a že ce
lá historie našeho poko
lení jednou opět skončí,
i když nevíme, kdy a jak
skončí.
Náš zdravý smysl je
spíš spřízněn s oblastí
tajemství, než s nedolo
ženými spekulacemi ně
jaké filosofie.
Zdá se
mu přirozenější a spíše
podobné pravdě to, co
nám říká o počátku a
konci lidského pokolení
bible, než o čem blouzní
někteří filosofové, kteří
se ostatně oddělili od po
sitivních faktů skutečné
vědy víc než syntetické a
symbolisující obrazy Ge
nese a Apokalypsy.
Číslo křesťanského le
topočtu . . . není ostatně

číslo tak vysoké. Civilisace, které předcházely
narození Kristovu, se mě
ří ciframi mnohem vyš
šími.
Křesťané prvních sto
letí měli naspěch, aby
se co nejdříve skončil
tento čas trápení, aby se
Ten, kterého vidělo ně
kolik desítek věrných,
jak se zvedá od země
a jak mizí v oblacích aby se co nejdříve opět
vrátil, obklopen slávou
hořícího vesmíru, a ujal
se viditelně vlády nad no
vou zemí a novým ne
bem.
Tato naděje, smíšená
s posvátnou hrůzou, vy
vstávala opět a opět s
každou historickou po
hromou, ať to byly vpá
dy barbarů nebo morová
nákaza, nebo nějaké vel
ké historické rozmezí, ja
ko třeba tisící rok našeho
letopočtu.
Ve čtvrtém století po
Kristu se narodil v ma
lém městě severoafrické
provincie Říma muž, je-

hož postava a jehož myš
lení si zachovaly podiv
nou aktualitu až do na
šich časů : sv. Augustin.
Svatý Augustin, bis
kup
hipponský,
by l
křesťanem, a zároveň
občanem římským. V no
ci 24. srpna roku 410
vnikl gothský náčelník
Alatich do věčného tehdy už věčného - měs
ta a pustošil je divoce
po několik dní.
Celý tehdejší civilisovaný svět, ať křesťanský
nebo pohanský, byl pora
žen hrůzou. Lidé viděli,
jak se před jejich očima
hroutí svět, a neviděli za
tímto pádem do propasti
nic, nedovedli si předsta
vit nic, nečekali nic.
Augustin, biskup hip
ponský, kterého zasáhla
tato rána doprostřed, pr
sou právě jako jiné, a
možná víc než jiné, se
rychle vzchopil :
"Pád Říma není kon
cem světa, nýbrž jenom
koncem jednoho světa.
Je to jedna z mnohých

P a ve l

Javor

Tam u nás doma asi teď světla rozžínají,
maminka někde v koutku
tiskne můj drobný list
a modré oči dětí se matek tiše ptají,
proč není všude láska, proč je i nenávist?
Tam u nás doma měsíc na obzor vystupuje
a slavně, jako vítěz, vyplouvá nad lesy —
Přiložte ještě, chlapci, zima tu je.
Podej mi harmoniku a zazpíváme si!

Psali nám naši chlapci z daleké Austrálie,
a psali z Ameriky a psali z Londýna,
že člověk neuteče a kdekoli ať žije,
věčně se vrací domů a věčně vzpomíná.

Augustin umíral roku
430 ve svém biskupském
městě Hippo (nynější
Bone), obleženém od
Vandalů. Dopsal už ten
krát své veliké dílo "Měs
to boží” - které vzniklo
pod dojmem pohrom, je
jichž byl očitým svěd
kem.
Moderní
filosofové
existencionalismu v něm
vidí svého předchůdce v
tom, jak řeší problém ča
su a věčnosti, toho, co
pomíjí a co trvá.
Nynější severoafrické
město Bone má máloco
společného s římským
provinciálním
městem
Hippo, kterého dobyli a
které zpustošili Vandalo
vé několik měsíců po Au
gustinově smrti. Nevíme,
kde je Augustinův hrob.
Víme však, že konec
jeho světa byl jenom kon
cem jednoho světa. Z je
ho trosek - jako z trosek
našeho - vyrůstá však a
svítí Město boží.
Novoroční almanach
Svobodné Evropy 1956

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

PANA WENDRINERA
Kurt

Tam u nás doma

pohrom, které poznaly
lidské' dějiny, podobná
pohromě, jaká postihla
například Tróju.
Civilisace jsou smrtel
né, jako jsou smrtelné
jednotlivé lidské bytosti.
To není důležité. Důle
žité je, pochopit smysl
tohoto dramatu, jeho
místo v čase a v božích
úmyslech.
Není k ničemu naříkat
a lomit rukama, je pře
devším třeba budovat
zítřejší svět. . .”

Tucho l sky

Dobrýtro, pane Frajtl, jak to, že tu eště nejste?
— Jo ták, von tu eště nikdo není! skandál, půl de
sátý — pokaždý jsem já první v kanceláři! Á — ta
dy jste! Kdepak jste byl tak dlouho? Venku? Já
vás neplatím, abyste byl venku — já vás platím,
abyste byl vevnitř. Děkuju. Šťastnej a veseleji Já
vám taky. A co je s Johnem a Eliasbergem? Po
slouchejte, tohle musí eště dneska ven — to se teď
musí změnit! Dále. Co chcete? Jo — šťastnej a ve
seleji Jo, já vím. Děkuju, ne, už nic. Frajtle, tohodle člověka vyrazím při nejbližší příležitosti, já
se na ten jeho ksicht nemůžu dívat! Nepřevrhně
te ten inkoust! Dále! Šťastnej a veseleji Vy mě ta
ky — vlastně — já vám taky. Ano. Děkuju.
Frajtle, zamkněte ty dveře! — Voní by člověka
zrovna zbláznili s tím jejich Novým rokem. Všichni
s tím přijdou jeden den! — Ten kalendář visí na
křivo. Frajtle, je vám eště šoufl po včerejšku? —
Někdo bere za kliku ... Ne, nechte ho! A, to jste
vy, pane Kipper? Pardon, já jsem zavřel, abych
moh nerušeně pracovat. . . Šťastnej a veselej Novej
rok. Děkuju. Dobře jste se pobavili? A rodina —
zdráva? Ano? To mne těší. Posaďte se. Děkuju, u
nás taky. Vezmete si cigáro? — Ale, drahej příte
li ... ! Přece jsem vám řek, abyste se ozval po No
vým roce, že udělám, co budu moct — samosebou.
Co? Cože? Do pozejtřka večír pět tisíc? A hotově?
Milej příteli, copak jsem Schacht? Jděte na toho
— ten vám sice taky nic nedá, ale je aspoň prima.

16. 12. 1963
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Pohádka o zimě bez vánoc
Jiřina Zacpalová
Rychle umírají vánoční stromky v australském létě, sladkosti se rozte
kou, než se naděješ, ztratí se kolečka nového autíčka, panence vypadnou
svítivá očka. A když se lehounká krása posledního míčku promění v kou
sek uslintané gumy, začnou děti škemrat : "Táto, pojďme se někam pro
jet!” Tehdy se z měst vyplazí dlouzí hadi aut, a u mořských zátočin vy
rostou krabičkové vesničky moderních karavan. Možná, že někdo z vás si
vyjede daleko na vánoční prázdniny. Povede-li vás cesta na jih, dojedete
k největšímu městu v Jižní Austrálii, k Adelaidě. Je to město zrovna ta
kové, jako ta ostatní - ale má přece jenom jednu zvláštnost - rozprostítá
se do široka podél ohybu mořského břehu a odtamtud stoupá až do zales
něných hor, které je spínají kopcovitým půlkruhem.
Pohoří je z dálky vá
bivé zelené, tu a tam roz
drásané žlutou jizvou lo
mu, semtam pokropené
střechami nových dom
ků. Za noci je z kopců
překrásný pohled na zla
té a modravé šňůry osvětlených adelaidských
ulic. Zelené stráně, měl
ká údolí vyplněná ovoc
nými sady, pozvolné sva
hy rozkouskované lány
vinné révy - to je to nej
hezčí, čím se liší Adelaide od ostatních au
stralských měst.

A má pohádku o zi
mě bez vánoc.
Před mnoha a mnoha
tisíci lety žil na sever od
dnešního města domoro
dý kmen. Jeho přísluš
níci bydleli v jeskyních
narudlých hor. Lišili se
od ostatních domorodců,
protože byli velcí a sil
ní.
Největší z nich, oprav
dový pohádkový obr, byl
náčelníkem kmene. Ale
byl to obr dobrý, staral
se o příslušníky kmene,
dovedl vypátrat největší

O VÁNOCÍCH
Jan

Č a rek

Co přinesly vánoce?
Kapříka, ovoce,
Jeníkovi mašinku,
Alence panenku.
Co jsme našli v jablíčku?
Z jadérek hvězdičku.
Ještě ořech v míse.
co v něm bude, neví se.

Asi má v skořápce
tak jako v pohádce
střevíček zlatý,
démantové šaty.

Do konce tejdne? Vyloučená věc. Milej pane Kipper, musíte mít strpení — no tak poslouchejte, mu
síte mít rozum! Prosím vás, jak vy se na to díváte?
Tuhle, četl jste dnes ten článek v Burzovním zpra
vodaji? Moc rozumně to píše, zrovna jako by nás
dva tady viděl — tuhle říká : “Hospodářsko - politic
ká krize je problém — ” Že nechcete článek, že
chcete peníze? Copak si myslíte, jak rád bych je
vám dal! Ale, milej pane Kipper, kdo platí mně?
Teď jsme vypláceli vánoční gratifikace — to že nic
není? To neříkejte! Vono se toho nasbírá!
Copak já můžu řezat řemeny ze svý kůže — no
nemůžu — tak dělejte něco! Žádnej vám dneska ne
platí. Tak to teda prolongujte, my jsme přece re
nomovaná firma, to vy dobře víte, my nenecháme
žádnou směnku protestovat — vždycky jenom pro
longujeme ... Patnáct tisíc! No tak dobrá : dva a
půl tisíce hotově ke konci příštího — ne, počkejte
— za čtrnáct dní... a zbytek třicátýho června —
no, vždyť já to věděl, s vámi se dá eště mluvit.
Tak tohle byl můj první obchod v tomhle roce.
Eště cigárko? No — já vás nechci zdržovat — má
te třeba eště nějaký chození ... Každej má dneska
nějaký chození. Tak šťastnej Novej rok! Na shleda
nou, pane Kipper!
Frajtle, tohle je celá pošta? Lidi, vy nějak moc
slavíte! Vánoce a Novej rok a teď zase neděle —
celej rok samej svátek! — Nechte to zvonit! — A
tak to sem dejte! Kdo je to? Švagr? Dejte to sem!
Dobrýtro, Maxi! Jo, děkuju. Šťastnej a veseleji Už
jste přijeli? Co dělají rodiče? No tak to je dobrý.
V pořádku? Děkuju, my taky. Ano. Ne. Vo váno
cích to bylo moc pěkný — to se ví, byli jsme jen
tak mezi sebou. Hani měla velikou radost. Já? Moc
apartní deku na klavír. Sám jsem si ji koupil —
ale Hani mi ji dala, jako překvapení.

vazy deště, zlostně zvrásněné vysokými vlnami.
Studený vítr ho roz
třásl, do dlouhých vou
sů zapadlo cosi lesklého
a tvrdého a mrazivého ledová krupka. I vztekl
se obr, p r o k l e l jižní
větry a zahrozil mo ř i.
Pak položil své mohut
né tělo podél mořského
zálivu, aby zadržel mra
stáda zvěře, uměl pře zivou zimu a zachránil
hlédnout míle zvlněného svůj kmen.
Protože však byl una
písku a najít pramen vo
du. Jednou přišlo chlad ven předlouhou cestou,
né období.
Chladné a usnul. A už nikdy se ne
deštivé období, které tr probudil. Zaskučely mevalo nezvykle dlouho. luzíny divou radostí, mo
Voda už se nestačila ře se pokrylo šedavou
vsáknout do vyprahlé pů kůrou, ledovce pokryly
Obr, dobrý
dy a rozlévala se široko celý svět.
daleko. Slunce se ztratilo obr, zmrzl na kost.
Když se po mnoha le
v těžkých mracích. Od
jihu začalo ledově fičet. tech slunce znovu roze
Silní lidé chřadli, star hřálo. vracel se ledovec
ší kmene umírali, malé zpět do moře. Valil před
sebou skály, balvany, ho
děti slábly nemocemi.
ry hlíny. To všechno byKdyž onemocněl ob
lo
zadrženo obrovým
rův jediný synáček, po
zmrzlvm tělem a navrši
volal otec kouzelníka.
lo na ně Ramenou mohy
Ten míchal krví obět
lu. Měkká prsť přinesla
ních zvířat, drobil do ní
pak semena stromů a
prášek z hadí kůže, mum
květin. Tam, kde ležela
lal zaklínadla.
obrova hlava, vyrostly
A pak skřehotavým stromy a luční květy. v
hlasem prorokoval zkázu údolích mezi roztažený
všeho tvorstva, nezasta- mi prsty se urodilo víno,
ví-li se ledové vichry, va na žebrech obrových zad
noucí od jihu.
se zabělaly květy jabloní.
I rozhodl se obr. že
A v dolině, od obro
se podívá na jih a vichři vých nohou až k moři,
ce zadrží. Šel a šel, co vyrostlo město.
krok, to mnoho mil.
Říkám si, jaká škoda,
Když stanul na posled že se tehdy ještě nesla
ním písečném přesypu, vily vánoce - alespoň
spatřil moře spjaté s ob tenkrát by v Austrálii o
lohou nekonečnými pro vánocích mrzlo.
To se ví, Fric si musel pokazit žaludek — sedí
me u stolu a najednou byl celej kapr venku. Ta
ková drahá ryba. Škoda jí. Už je mu zase lepší.
Na Silvestra? Já chtěl zůstat doma, ale Hani a Lotka chtěly někam jít — tak jsme teda šli, nejdříve
jsme byli v divadle, na premiéře — moc pěkný pro
vedení — Fuchsovi tam taky byli — poslouchej, ne
říkal jsi mi tuhle, že von má nějaký těžkosti? No
ať je to jak je to, seděli v přízemní lóži. Přední
místa. Ano. Potom jsme byli v Esplanadu. Erich
nám zamluvil stůl. Moc elegantní. To jo, ceny nesty
datý. Ty lidi berou za láhev francouzskýho sektu
pětasedumdesát marek. Dali jsme si jen jednu —
druhou jsme si dali německou.
Jděte z linky! Položte to sluchátko! Vy troubo!
Takovej sprosťák nevychovanej! Já si vedu svý ob
chodní rozhovory, kdy já to potřebuji! Maxi! Maxi!
Jsi tam eště? No, jinak už celkem nic. Tak pozdra
vuj doma. Děkuju. Mám ... Co už je zase? Dobrýtro,
Blumanne! Prosím, posaďte se! Šťastnej a veselej!
Děkuju. Co? Cože? Cože chcete — ? Tak to povězte
bez vokolků!
Co? Že mám počkat? No ale poslouchejte, tohle
se mi eště nestalo — no letos eště rozhodně ne!
Vy mi tu slibujete — pořád mi slibujete, že v no
vým roce určitě zaplatíte, já kvůli vám celý noci
nespím, celej Silvestr mám zkaženej — eště včera
jsem povídal ženě: budeš vidět, že Blumann zapla
tí, to je slušnej člověk — a vy tu najednou sedíte
jakoby nic a povídáte : ne dřív než v květnu!
Jo, drahej příteli, co si vlastně myslíte? Vy si
myslíte, že mně někdo počká? Zrovna tu byl jeden
— tudle na ten stůl jsem mu to hotově vysázel —
a jak mi to přišlo zatěžko! — Směnku! Ani vidět
nechci vaše směnky! To si příště najděte někoho jinýho na ty vaše prolongace! — Ne, ani den! Co je
mi po tom, že máte ženu a děti? Nemusel jste se

NOC NOVOROČNÍ
Viktor

Dyk

Od deště tichého se lesklo dláždění,
padaly krůpěje jak slza tryská vřelá.
Po hluku včerejška a po vydráždění
noc prvá v roce tom tichounce přicházela.

A větve bezlisté ve svitu luceren,
jak pahýl mrzákův se zdály rozpínati.
Chtěly snad zachytit unikající sen?
Chtěly snad zachytit okamžik,
jenž se ztratí?

Zem přes noc změněna,
zem přes noc omládla.
A všecko smýval déšť, co bylo jako vina.
Nějaká epocha se tiše propadla
a vážně, tiše sem se přiblížila jiná.
Předešlé bolesti a přišlá zklamání
jak umíráček nezněly a hrana.
Věřící naděje byla v tom čekání.
A cestu jasnou dál dávala každá strana.
Žel, v zemi provlhlé spí, kdož jít nemohou.
Na druhy pomyslils,
kdo s tebou stejně snili.
Tak nikdy nevzpomněls
pod temnou oblohou
těch dávno umrlých, kteří se nedožili.

ženit! Ani minutu! Tady si přečtěte ten článek v
Burzovním zpravodaji, co se tam píše : “Hospodářsko - politická krize je problém ..."
Ani vteřinu nebudu čekat! Vy mě zničíte a můj
obchod taky! Tohle je pěknej začátek rc-ku! Kdy
bych tohle mohl tušit, ani bych sem nechodili Když
se něco slíbí, tak se to taky má dodržet — jste
slušnej obchodník, anebo jste podvodník? Notak!
— Však jsem si to hned myslel. A jestli nebudu
mít do příštího pátku svý peníze — tak mne taky
přece pusťte k slovu — tak budete vidět! — Inu,
tak holt budete na dlažbě! Však vy na tý dlažbě
dlouho nebudete! Rozhodně ne se mnou, to vám
povídám . . . Ne, pro vás nejsem doma, pokavád .. .
Máucta.
Jestlipak už tohle někdo viděl? Co chcete, Frajt
le? To se ví, že jsem ho vyhodil — ! Jak takhle
přijdu ke svejm penězům? Milej příteli, tak já vám
něco povím : Když mu to neprodloužím, tak přece
něco málo zaplatí. Tolik von eště má. Ale když mu
to prodloužím — tak mi nedá vůbec nic. To já znám
podle sebe. — A teď už tu pro nikoho nejsem!
Šťastnej a veselej! Veselej Novej rok, slečno Rich
terová! Frajtl, himlhergot, zavřete ty dvéře! Jo ták,
noviny. Šťastnej a veselej Novej rok, pane Schulz!
Šťastnej a veselěj ! ! ! Frajtle, já si teď. vodskočím
— člověk je taky jenom člověk ...
To je mi Novej rok ... klidně by se to mohlo zru
šit, kolikrát jsem to už říkal... Tak! Teď mi ule
těl knoflík u kalhot...! Obsazeno! Obsazeno! Jděte
vod těch dveří! Vždyť přece slyšíte, že je obsazeno!
Áách — Paříž, druhýho ledna. Podle Havasova zpra
vodajství ... Člověk má jen samý soužení... Jediná
klidná chvíle, kterou má člověk za celej den, je
tady — !
Z knihy “Panoptikum”, Mladá fronta, Praha, 1963
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Pověst o zlaté hvězdě
Jsou tomu víc jak tři a půl století, co na pražském hradě vládl král a císař Rudolf. Neměl
kralování rád. Svěřil proto správu země šlechticům a věnoval se svým zálibám - hvězdářství a
alchymii. Povolal do Prahy z ciziny učence, kteří mu v hradních baštách překládali znamení
hvězd a v podzemních síních tavili železo, z něhož doufali vytavit ryzí zlato. Císařská pokladna
se rychle prázdnila, poddaní museli platit vysoké daně. Bída se rozlézala ze sídelního města po ce
lé zemi.
Tehdy bydlel v horách, v malé hcaloupce, chlapec s dědečkem. Dokud mohl děda hlídat les,
měli tolik, že se najedli. Když ho stáří připravilo o službu, neměli skoro nic. Ale hoch, který ne
znal nic jiného než bídu, byl spokojen. Nade všechny radosti mu byly toulky lesem, při nichž ho
dědeček učil poznávat přírodu.
Až jednou o vánocích si chlapec uvědomil, že bída je něco víc než prázdný žaludek. Když dojedli
štědrovečerní jídlo - sušené houby s kaší - sedli si
s dědečkem k malému oknu a dívali se do zimní
noci. Chlapec poodhrnoval kůži, kterou bylo okno
zastřeno, a pozoroval, jak se na zasněžených stro
mech mihotaly odlesky ohniště - jakoby rozžíhaly
nejkrásnější vánoční stromky. Obloha se studeně
třpytila hvězdami, a děd začal vyprávět o jiné vá
noční noci, dávné a vlahé, kdy se světu narodil Spa
sitel.
Najednou chlapec téměř strhl závěs: “Dědo, ho
nem se podívej, jaká veliká hvězda letí sem, pří
mo k nám!” Dlouhé bílé světlo prolétlo nebem ja
ko stříbrný šíp a v rudém záblesku zapadlo kdesi
za lesem. “To není jenom tak, aby teď padaly hvěz
dy - a taková záře - to snad ani nebyla obyčejná
hvězda”, řekl tiše stařec.
Vtom se lesem rozlehl jasný hlas zvonku, jakoby
střechýl zacinkal o střechýl : “Volají na půlnoční,
dědečku,” řekl chlapec a nesl pro oba kožišinové
čepíce. “Já dnes už nepůjdu, Jirko,” řekl dědeček,
“jsi už dost velký, jdi sám.” — “A proč nepůjdeš,
dědečku?” posmutněl chlapec, “bolí tě nohy?” —
“I nebolí, hochu, obešel bych ještě pěkný kus lesa,
víš, jak to mám rád, ale boty nemám, chlapče, bo
ty nemám. Máme doma už jen jeden pár, a ten
si vezmi ty. Já bych v těch hadrových papučích ni
kam nedošel. Víš, jaké jsou závěje.” Jirka měl vá
noce zkaženy. Poprvé pocítil, jak svírá chudoba.
Ani v kostele se nezbavil smutku. Když se vra
cel domů, šel s hlavou skloněnou, až silný vítr ho
napřímil. Mraky zhasily všechna světla na nebi, za
rohem byla sněhová vánice. I les potemněl a Jirka
se dal do běhu. Pojednou se upřeně zadíval mezi
stromy. Na malé mýtině cosi nazlátlé zářilo. Zamířil
tam. Zvedl zářící hmotu, byla těžká, těžší než ká
men. Vycházelo z ní podivné teplo. “Co to může
být”, přemýšlel chlapec. “Vypadá to jako malá hvěz
da, ano, to by mohl být kousek té hvězdy, co pa
dala večer za lesem. Blýská se jako zlato, co kdy
bych ji zanesl do města? Snad by ji tam někdo
koupil?”, mluvil Jirka sám k sobě. “Ale nikoho ve
městě neznám, a třeba by mi ani nevěřili, že je
to kousek hvězdy, a myslili by, že jsem někde se
bral kus zlata.”

16.12.1963

DOMOVA

Najednou si vzpomněl, co mu jednou dědeček vy
právěl, že sám král v hlavním městě hledá zlato,
že na hradě bydlí páni, kteří znají tajemství hvězd
a zlata. “Tak, to udělám,” rozhodl se Jirka, “půj
du s hvězdičkou ke králi.”
Ještě za tmy vyklouzl chlapec do mrazivého rá
na. Kus cesty se svezl na voze, noc přečkal u dob
rých lidí a za dva dny dorazil do Prahy. Když šel
křivolákými uličkami k hradu, trochu se bál. Ale
sotva došel do brány, požádal zbrojnoše jasným hla
sem, aby ho pustil ke králi, že mu nese zlatou hvěz
du. A z kapsy vyňal úlomek, který ozářil celou
vrátnici.
Netrvalo dlouho a sluha ho uvedl do veliké tma
vé síně. V křesle tam seděl shrbený stařec úzkého
a bledého obličeje. Vedle křesla stál muž v černém
šatě, který skoro splýval s černými závěsy síně.
Starcův bělostný límec svítil v šeru, na něm sedě
la hlava s jiskrnýma černýma očima. Stařec na trů
ně vztáhl ruku k Jirkovi: “Ukaž nám, co přinášíš!”
“Královská výsosti, našel jsem hvězdu, která spad
la o vánoční noci v našem lese. Třpytí se, snad je
zlatá. Vím, že znáš tajemství hvězd, proto jsem ji
přinesl na hrad.” A chlapec podal králi a císařovi
zářivý úlomek. Ze starcovy ruky jasně prošlehly
drobné paprsky.
“Co za ni žádáš?” — “Boty pro dědečka, výsosti,
abychom mohli spolu zase chodit do lesa.” — “Co
tomu říkáš, Manueli?” obrátil se král k tmavému
cizinci a podál mu zářivý úlomek. Cizinec se naň
zadíval a úsměšek mu zkřivil rty. Kolik lidí už ošálilo krále takovými cetkami, kolik podvodníků
prodalo mu své lži za měšce zlata. Zvláštní teplo,
které vyzařovalo z úlomku, však vyhladilo zlý úsměv
na rtech cizince. Znovu se zadíval na hvězdu a pak
se dlouze zadíval na chlapce. Jak je to všechno směš
né, pomyslil si.
“Ten hoch přinesl něco opravdu cenného, možná
kouzelného, a ve své prostotě žádá za zlato boty ...”
Po chvilce řekl cizí řeči: “Vaše milosti, věřím, že
to je kov neobyčejně vzácný. Může nám být velmi
prospěšný v našem bádání.”
Král a císař propustil Jirku a nařídil služební
kům, aby chlapci vydali tři páry nej lepších škorní
a dvanáct dukátů. Jirka rozměnil jeden zlaťák ve
městě, nakoupil vak jídla a co nej rychleji pospíchal

KOLEDA
Jaroslav

Seifert

Vždycky, když s nebe hvězda vzplane
na naše chudá obydlí,
věci svou tíhou připoutané
alespoň stínem odkřídlí.
Byť zhasínala, jako hasne
oharek vlažný v popeli,
věřím, že v noci divukrásné
zažehne radost pod čely.
A byť se jen ta jiskra třásla,
hned slyšíš s oblak vroucí zpěv
a přijde pastýř s hroudkou másla
a najde potmě teplý chlév.

A zas nás vrátí do idyly
pod rodný, slámou krytý krov.
Jde světem válka. Kriste milý,
kdo nemyslil by na domov.

RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
a
MNOHO ÚSPĚCHŮ A SPOKOJENOSTI
V PŘÍŠTÍM ROCE

srdečně přeje všem přátelům a zákazníkům

Exquisite Furnishing Co.
OTTO VANĚK
1 a Carters Ave., Toorak Village, Vic.
Telefon 24 - 2044

FERDA A VĚRA HERZOVI
102 Grey Street, St. Kilda, Vic.
přejí všem svým přátelům
a známým
VESELÉ VÁNOCE A
HODNĚ ÚSPĚŠNÝ PŘÍŠTÍ ROK

domů. Tak se těšil, až si dědeček obuje nové boty,
až si zase spolu vyjdou do lesa, do hor.
O zlaté hvězdě se nikdo nikdy nedověděl. Leží
snad mezi ostatními zbytky královské laboratoře kde
si na dně Vltavy. A jenom někdy, za tajemných
nocí, prosvítá hladinou a stínuje na ní příběhy o
dávno zašlých časech.
J. Zacpalová

MOMENTY A MOMENTKY
ANEB

FORESTRY DEVELOPMENT LIMITED
Do Evropy po 13 létech

přejí

VESELÉ VÁNOCE a
ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK
RADIATA FORESTRY DEVELOPMENT L T D.
283 Elizabeth St., Sydney

Prosím zašlete mi ZDARMA jako vánoční dárek
brožuru “The Story of Radiata Pine”
Jméno : ......................................................................................

Adresa : ....................................................................................

Na požádání

zašleme Vám
zdarma jako vánoční dárek barevnou bro
žuru “The Story of Radiata Pine”.

Odstřihněte vedlejší kupón a zašlete na
naši adresu. Dostanete brožuru obratem
pošty.
(tiskacím písmem)

Září 1950 : Loď IRO, směr Austrálie. Nabita k
prasknutí. Vzduch v kabinách k nedýchání. Vrtul
ka neduživého větráčku ho stěží ukrajuje. Strava
k nestráveni. Stojím na nejspodnější palubě zlomen
klandrem do pravého úhlu a zírám do vody. Sním
s otevřenýma očima a vracím se do dětství. Je mi
deset let, jsem ve výtahu u Bati na Václaváku a
jedu do dětského oddělení pro první polobotky s
jazykem... A jedu dolů. A jedu zase nahoru, pro
tože jsem si tam zapomněl rádiovku. A zase dolů.
A to už je na mě moc. Ohazuji slečně, co stojí vedle,
černé semišové střevíčky a pánovi u dveří uniformu.
Ze snění mě probouzí tvrdá přítomnost klandru.
Ani černé semišky ani uniforma kam oko dohlédne,
beru tudíž za vděk mořem pode mnou.
Leden 1963 : Čtyřicetdva tisíc tun lodního přepy
chu, směr Evropa. Kabiny pro dva s místem pro
průměrnou holandskou rodinu. Chlazený vzduch,
všude, kde si vzpomenete. Ano, i tam, a tam obvykle
přechlazený, až to nepříjemně ofoukne. Dva lodní
orchestry, třikrát denně biograf, čtyři pingpongové
stoly, pět pani a dívek na jednoho pána kolem par
ketu a jinde, šest chodů jídel k obědu a sedm k
večeři.
Stojím zlomen klandrem do pravého úhlu a zí
rám do vody. Sním s otevřenýma očima a odevzda
ně odevzdávám živlům sedmero chodů včetně ape
ritivu. Jenže tentokráte jsem, opatrnější. Jsem na
nejhořejší palubě, kde tehdá v roce 1950 stál zrovna
nade mnou jistý pán, co se taky lomil přes klandr
a taky zíral. Ale snad jsem se tenkrát ani neměl
na něho zlobit. Snad to byla oplata za toho liftboje
od Baťů. A konečně, dobře mi tak! Co se mám dí
vat, co se děje nade mnou.

16.12.1963
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Jak se fandí v Československu aneb

HOKEJOVÉ OPOJENÍ
Hokejová horečka zachvacuje Československo každou zimu. Už hostin
ský Palivec za císaře pána domlouval hostům, aby nechali politiky a bavili
se o fotbalu, což doložil pádnými slovy. Dnešní svědectví z Českosloven
ska dokazuje, že se lid z těch moudrých slov poučil. Ale je to lední ho
kej, který je čím dál tím víc populárnější, takže se v některých krajích
stává populárnější než kopaná, a to je co říci!

hned lip. V šatně hrály
tři transistory, a myslím,
že diváci je slyšeli líp než
nás. Ale co, teď hlavně,
abychom
už
vyhráli
všechna ostatní předsta
vení, totiž promiňte hlavně utkání ...”
Není to něco, co ne
omylně připomíná protektorátní ovzduší Kraft durch Freude chléb a hry? A ještě ně
co : maličký sportovní šo
vinismus?
K. Janovský

depsanou větu : "Jděte
domů, zhasínáme...” a
dodává
truchlivě: "S
Kanadou
prohráváme
1:0.” V zápětí vbíhá na
jeviště jeho kolega Kopři
va a cituje ze své úlohy :
"Mluvím v číslicích, to
je řeč naší doby ...” a
k tomu : "Je to 1:1.”
Filmového herce Jarosla
va Marvana navštívili re
portéři v jeho bytě v půl
dvanácté V noci. "Jsem
jako u vidění,” prohlásil
Marvan, "ta druhá třeti
na se mi nechce líbit. Obrana selhává. Ale teď
v poslední třetině, hro
me, kluci, zmáčkněte to
jako na konci první tře
tiny. Vždyť jsem tipoval
5:3 pro nás.”
V Tylově divadle Jan
Pivec hromuje : "Zrov
na dnes musím být pořád
na scéně, ted’, když má
me vyloučené dva hráce."
Pět po jedenácté skončilo
představení v Divadle E.
F. Buriana. Veškeré osazenstvo, včetně požár
níků a uvaděček, je na
mačkané v klubovně u
obrazovky. Slovo zde má
F. Krůta :
"Já to nevydržím, ježíšmarjá, Valtr venku,

Potsch venku, no, koneč
ně taky jeden Kanaďan
na hanbě!”
A když utkání skonči
lo remisou, herec Franti
šek Filipovský si uleh
POJIŠTĚNÍ
čil : "Ať nám to Shake
domů, bytů, podniků,
speare promine, ne, neWork. Compensation,
ošidili jsme ho - ale vi
aut, povinné ničení
děl jsem při představe
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
ní téměř celé utkání na
odborně provede
obrazovce. Jen o tu tře
R.C. KUGLER
tí branku jsem přišel, a
(Melb.) XL 2421
pak o tu poslední, vy
rovnávací.” Tak to bylo
Vyrovnejte laskavě
v Národním divadle.
PŘEDPLATNÉ
Jaroslav Marvan sdě
lil reportérům po zápa
se : "Nervy nám rozehrá
ly. A teď by měla přijít
na uklidnění malá noční
povídka. Ale říkejte si,
co chcete, já jsem spoko
jený. Po těch začáteč
ních procházkách kluci
poznali, že se musí po
řádně zabrat!”
Pavlína Filipovská z
Divadla Semafor se při
znala : "Co vám mám ří
kat, měli jsme z toho ner
vózní představení. Měla
jsem smůlu - vystupova
STŘEDISKO
la jsem na scénu zrovna v
PÁNSKÉ MÓDY
okamžiku, kdy jsme do
stali první gól. Zpívala 164 Acland St., St. Kilda,
Vic.
tel. 94 2260
jsem falešně.
Nejvhodnější vánoční
Pak naši vyrovnali dárky pro pány
vidíte - zpívalo se mi

Ohromný nápad, cestovat lodí. Už pro ten tele
fon. Že totiž není. Bar zavírá ve dvě, trochu čerstvé
ho vzduchu, sprcha a jste ve tři v posteli. A slad
ký pocit, že v sedm vám nezadrnčí u hlavy tele
fon, že jako sorry, ale že během dne jste těžko k
zastižení, a že tedy jaksi... Ve tři vlezete do poste
le, telefon nehrozí, motory kdesi v dálce příjemně
předou, spíte jak nemluvně. V tom vám něco zařinčí u hlavy. Vyskočíte, sáhnete po sluchátku a na
močíte palec do čehosi vlhkého a horkého. Je šest
hodin ráno a steward vám právě řinčivě odložil u
hlavy ranní šálek čaie. Co si stěžujete, britský ob
čane? Hau dů jů dů?
*
*
*
S těmi telefony na lodi, jako že nejsou vůbec,
jsem to, myslím, trochu přehnal. Aspoň tam bude
určitě jeden, z můstku do kabiny kapitána. Kdyby
se takhle potápěla loď, tak snad aby se kapitána
zeptali, co dělat.
*
*
*
Na tohle maji kapitáni určitě školy a pak taky
jsou zběhlí v pořádání různých koktají párty, odevzdávání prvních cen v soutěži házení pryžovými
kroužky, a také ve volbě královny krásy, kde jako
muži zkušení a světem prošlí předsedají obyčejně
volební komisi. Z toho důvodu je záhodno, aby se
eventuelní kandidátky od samého začátku ke kapi
tánovi měly. Což také většinou činí.
*
*
*
Čtu, co jsem zrovna napsal a vidím si až do ža
ludku. Závist, bledá závist je to. Až se znovu naro
dím, budu kapitánem. Ale pokud možno bez telefonu.
*
*
*
Pinguini se vyskytují porůznu. Vycpaní ve škol
ních kabinetech a museích, kreslení u Disneye a ži
ví na Phillip Islandu a jiných ostrovech. To jsou
pinguini přírodní, neskolení. Cvičení a drezírovaní
se vyskytují bez výjimky na zámořských parnicích
a škunerech. Husím pochodem dorážejí do taneční
ho sálu kolem deváté večer, na povel vrchního pinguina se vrhají na slečny posedávající kolem parke
tu a noří se ve vír twistu a vídeňského valčíku.

Ale abych déle nemátl. Je to úderná četa mladist
vých lodních důstojníků, z nichž lodní společnost
denně úderem deváté vyrábí mladistvé lodní rigo
ly. Černé kalhoty a bílá vypasovaná sáčka vyšlajfnutá na zadku do špičky, denní připochodování v
husím štrůdlu úderem deváté - a máte stádo pinguinů jedna radost.
*
*
*
Tedy jedna radost - někdy až 30 radostí - je to
hlavně pro ty usedavé dámy kolem parketu. Unifor
ma je uniforma, a i když, je malý a tlustý a upo
cený, anebo dlouhý a tyčkovitý a uhrovitý, nako
nec, když se loď potápí, každej mužskej je dobrej.
Ale takový pinguin je potvora mazaná. Ale snad
je to taky příroda. Jak jen může, mizí do vlhka.
Do tmavého kouta u baru za účelem nassávání. Ti,
co toho za ta léta nemají ještě dost, odsunují se s
parketu se slečnami za účelem vysvětlení systému
busoly nebo radaru, které chovají za tímto úče
lem ve vlastních kabinách. Slečny, co ještě před
chvílí byly bez vyhlídek, rády se dávají poučovat
o radaru až do hodin ranních. Druhý den pak s
nimi není k vydržení. Pro samou pejchu.
* * *
Jenže takový pinguin je i zvíře nestálé. V aná
lech lodních společností není ještě zaznamenán pří
pad, že by s takovou dotyčnou nebylo k vydržení
pýchou dva dny za sebou. Z příkazu míst úředních
se takový pinguin stává motýlkem přelétavým, neb
cesta je krátká, slečen inflace, vrchní pinguin do
zírá a špatná práce zarazí postup. A přestože vý
konným pinguinům se dostává velkých pracovních
úlev a dostávají mimořádné kalorické příděly, je
jich řady za čas vážně řídnou, protože, vážení, jistě
se mnou nahlédnete, že čeho je moc, toho je pří
liš. I toho dobrého.
*
*
*
Abych ctěným čtenářům ušetřil práci a zarazil
dělání si zbytečných nadějí: Podmínky pro žadatele
o místa lodních kadetů jsou : zachovalost, absolvo
vání uznané taneční školy (Červinkova v Praze posta
čí), a věk pod 25 let. Tak to už pro nás není, co?

Téměř všechna utkání
1. ligy jsou vyprodána a
na mezinárodní zápasy si
musí
zájemce
opatřit
vstupenku dva tři týdny
napřed.
Upíná hokejová horeč
ka vypukne vždy při svě
tovém mistrovství, kdy
lidé podrobně sledují
všechna utkání na tele
vizních obrazovkách ne
bo v rozhlase. To se ta
ky projevuje v absentismu na pracovištích.
Touto dobou jsou Če
choslováci
sportovního
věku a mysli posedlí ho
kejem. Jak to vypadalo
loni v zimě při světovém
mistrovství ve chvíli, kdy
ve Stockholmu probíha
lo vrcholné utkání Čes
koslovenska s Kanadou
(4:4), o tom se přesvěd
čili sportovní reportéři,
kteří si zašli v té drama
tické chvíli do pražských
divadel a do filmových
ateliérů, aby se přesvěd
čili, jak tam hokej ovliv
ňuje kulturu.
První zastavení bylo v
Divadle E. F. Buriana v
půl desáté večer, kdy
právě probíhala první
třetina utkání.
Na scéně stojí herec
Ilja Racek a pronáší pře-
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

CITY:
6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon

63-3256

Telefon 98-5756.

Hampton, S. 7

573 Hampton St.

Britská Amerika v Melbourne
Po desítky let byl největší turistickou atrakcí v
Melbourne zakouřený obraz ve výčepu hotelu Young
& Jackson na rohu Flinders St. a Swanston St. Jme
nuje se “Chloe” a představuje obsáhlou ženštinu rubenskovských rozměrů. Obraz pochází zřejmě z do
by, kdy Rubens trpěl chudokrevností. Žádný jiný
hotel v Melbourne se nemohl pochlubit takovým
obrazem a tak špatným pivem.
Šedesátá léta tohoto století změnila situaci velmi ra
dikálně. Vynořila se silná konkurence, kterou Young
& Jackson těžko může pobít. Na hořejším konci
Swanston St., kde stojí Hotel Britannia, se rozhodli
předčít klasiku. Ve výčepech zavedli rámy zlatější
než zaprášené pozlátko, které svírá rubensovskou
Chloe jako nepohodlný korset. A v rámech neláká
k dalšímu pivu imitace Rubense, ale Petr i Pavel
si rádi dají ještě jedno, když patří na nezaprášené,
a pelem mládí obsypané vnady živých obrazů mo
delek, sice stejně nedostupných jako Chloe, ale pře
ce jenom v přírodním Technikoloru. Tři australské
B — Beer, Beef, Beauty — se tu snoubí s čilým
řinčením pokladny a solenými komentáři návštěv
níků. Děvčata mají tvrdý džob, těžší než v Tivoli.
Sedí ve zlatých rámech od poledne do čtvrt na tři
a od pěti do šesti. A jmenují se Jenny a Sally, což
je daleko přijatelnější než Chloe.
S davem dychtivých pijáků se mísí americky vy
pravené dívky, které údajně prodávají cigarety a
pod. Jinak však jejich hlavním posláním je naladit
zákazníky, aby neopomněli navštívit večerní strip
týz ve dvou jednáních, z nichž první se rovná dru
hému.
Amerika v Británii. Proč ne? Honza Teska, účetní
Hotelu Britannia, by vám mohl říci, jak toto oži
veni vyhnalo procenta zisku na úctyhodnou výši. -tp-

STÁL Á INSERCE
JE PODMÍNKOU ÚSPĚŠNÉHO PODNIKÁNÍ !
Takový radar je ohromný vynález. V kabinách
důstojníků se vyskytují jen výjimečně, obvykle se
nalézají na místech případnějších a jejich účelem
je hlídat, kam loď jede, když to nedělá zrovna ka
pitán, nebo první důstojník nebo třetí nebo jede
náctý. Prostě, aby taková loď mýrnix týrnix nena
razila. A při tom provozu dneska na mořích to ne
ní žádná legrace. I v mlze, nebo vlastně hlavně v
mlze. Takový radar udělá tú-tú, kapitán se probu
dí, vezme telefon a zabrání katastrofě. Obvykle.
*
*
*
Jako ten náš. Na cestě pro nás do Austrálie vjíž
dí takhle jednou po ránu v mlze do Los Angeles,
a najednou radar začne tútat. Podle předpisu ka
pitán vezme telefon, ptá se, co je, muž v lodním
koši povídá, že nic nevidí, tak se jde podívat ka
pitán, zírá do mlhy a najednou předním, coby ka
menem dohodil, americká válečná loď. A rovnou si
to žene do nich. Tak teď přišly v platnost další
předpisy a sice, jak nutno postupovat při zabraňo
vání lodní katastrofě. Tak kapitán začal různé po
vely, vysílat různé signály, houkat a podobně, ale
ta válečná loď pořád si to hasí rovnou do nich.
Tak tohle bylo už tomu našemu kapitánovi nápadné
a tak skočí ke kormidlu, začne s ním točit, taky
tam hodil zpátečku, ale přesto už nemohl zabránit
tomu, aby se ty lodě o sebe trochu nešmrncly.
*
*
*
Byl z toho pěkný malér, ta válečná loď měla na
palubě celou americkou admiralitu, jeli zrovna z ně
jakých manévrů a snad tak nějak v tom fofru za
pomněli vůbec spustit ten svůj radar. Anebo si ho
nějaký ten admirál vzal na noc do kabiny. Ale to
už nemohu posloužit, to je TAJ - DŮV - MOB. Co
kolovalo po naší lodi je, že náš kapitán sprostě za
klel, dal ucpat tu desetimetrovou díru v přídi kou
delí a překližkou a promptně podal žalobu na ame
rickou vládu o milión liber. Skrze leknutí, zdržení
a tu díru. Ale to jen tak, abych čtenáře poučil, že
takový radar je dobrý i k jiným účelům, než umožniti mladým kadetům akci.
Z. M.
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Faunovo
značně pokročilé odpoledne
JIŘÍ SRDEČKA

(Dokončení)
— Faun! Už si zase táhne jednu takovou! — pro
nesla o půl hodiny později slečna Houdková.
Garsoniéra Gitina hostitele vyhlížela kulturně a
její zařízení svědčilo, o vkusu ne sice nápaditém,
nicméně snaživém. Na stěnách visely reprodukce van
Goghových obrazů a jeden nezarámovaný originál,
darovaný mladým, ale zaručeně netalentovaným vý
tvarníkem. U gauče se významně povalovala Svě
tová četba. Tak si Gita dotvrdila, že dnes zkusí ob
jetí intelektuálovo, které jí ostatně nebylo novinkou.
O patnáct minut později podávala se káva.
O deset minut později nastalo prvé líbání a v ná
ruč svírání.
O tři minuty později oděvu odkládání.
Odbývalo se nenuceně a jeho výsledek nepřinesl
žádné překvapení, neboť přítomné osoby byly teď
jen o něco málo víc bez šatů než před osmapadesáti
minutami. A přece! Bezděčným pohledem zachytil
pan Kobliha v zrcadle svůj akt. Zvážněl a zamum
lal : — Oho! —
— Copak? — tázala se Gita, pečlivě ukládajíc na
židli tyrkysovou sukni.
Pan Kobliha hleděl nehnuté do zrcadla a mlčel.
Pak řekl spíš pro sebe : — Začíná mně růst bři
cho ... — Přičemž neztrácel vzezření Doriana Graye,
který uznamenal na své podobizně první neblahou
změnu.
Gita změřila jeho postavu odborným, nezaujatým
pohledem : — Vy sportu moc nedáte, co? —
— Nedám, — připustil pan Kobliha chmurně. Vy
padal stále ustaraněji.
Bylo jí ho líto i přistoupila k němu blíž a řekla
přesvědčivě :
— To ještě není žádná tragédie. Stačí trochu
cvičit —
— Myslíte? — tázal se pan Kobliha nejistě.
Gita přikývla : — To se ví, musíte to brát váž
ně. Každý den půlhodinku, čtvrt ráno a čtvrt ve
čer. —
V oku pana Koblihy svitla naděje : — A to by
pomohlo? —
— No jéje! — ujistila ho Gita, nadšena svou
vzrůstající důležitostí. — Stačí jen upevnit břišní
svaly. Měl byste začít s tímhle. —
Načež se prudce zlomila do předklonu a dotýka
la se rukama prstů dlouhých, napjatých nohou:
— Dělejte to po mně! — velela.
Pan Kobliha to udělal po ní, jenže když dva dě
lají totéž, není to totéž. Gita jej kriticky pozorova
la. — Ne-kr-čit ko-le-na, ne - kr - čit ko-le-na!
— skandovala rytmicky. Pak se vztyčila : Stačí. A
teď zas tohle! — Založila paže za hlavu a počala
energicky kroužit trupem. Pan Kobliha ji poslušně

českÉ knihy
NEJLEPŠÍ

DÁREK

K

VÁNOCŮM

Vesele o sportu 6s, Bass: Čtení o roce 48 - 24s,
Rais: O ztraceném ševci (2 díly) 37s, Nilson Piratea:
Kozel zahradníkem (hum.) 8s, Lawrence: Synové a mi
lenci 21s, du Gard: Starosvětská Francie lis, Sienkiewicz: Ohněm i mečem (2 d.) 35s, Drda: Městečko na
dlani 23s, Světlá: Nemodlenec 16s, Mathesius: Zpě
vy staré Číny 12s, Nezval: Manon Lescaut 17s,
Jirásek : Temno 23s, Hašek : Švejk (4 díly) 33s, Ča
pek : První parta 10s, Bass : Klabzubova jedenáctka
lis, Rais : Pantáta Bezoušek 13s, Tolstoj : Anna Kareninová (2 díly) 45s, Syrovátka : Bajky dětem 14s,
Jirásek: Filosofská historie 13s, Laufer: Hokej můj
osud 17s, Cibula: Hrdinské legendy staré Francie
25s, Traven : Ta bílá růže lis, Lustig: Nikoho ne
ponížíš lis, Čapek : Anglické listy 12s, Baar : Hanýžka a Martínek 28s, Otčenášek: Romeo, Julie a tma
lis, Čapek : Cestopisy 20s, Čech : Ve stínu lípy 26s,
Zátopkovi vypravují 32s, Nezval: Šípková růže
l0s, Baar: Skřivánek 10s, Maupassant: Mont - Oriél
13s, Verne: Ledová sfinga 24s, Jirásek: Husitský
král (2 d.) 32s, Hašek: Dědictví po panu Šafránkovi
17s, Neff: Veselá vdova 17s, Klosterman: Mlhy na
blatech 18s, Oskarson: A nad úžinou mráz 17s, John:
Večery na slamníku 15s, Trioletová : Milenci z Avig
nonu 12s, Mann: Doktor Faust 24s, Maupassant: Sleč
na Fifi 17s, Česká kuchařka 49s
a mnoho jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného
Vyžádejte si nový předvánoční katalog.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R.G.P.O. Melbourne

Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980

16.12.1963
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napodobil, teď i v následujících minutách, zasvě
cených jiným, neméně účinným cvikům. Úsilí, s
nímž čelil hrozbě otylosti, mu zastřelo Gitinu nahotu.Usnul v něm skandální a zároveň tak svůdný
faun slečny Houdkové, ukolébán nikoliv tónem sy
ringy, nýbrž říznými povely, které přikazovaly vztyčiti, trčiti, krčiti, před - za - u - vzpažiti, komíhati a
ohýbati. Pronášel je přísný, nesmlouvavý hlas, ne
boť i Gita brala svou instruktáž velmi vážně. Tak
se brloh erotikův stal tělocvičnou, v níž dvojice nu
distů zarytě zpevňovala břišní svaly. Pan Kobliha
nebyl žádná bábovka, nicméně naskakující pot a
zrychlený dech svědčily o prvém stadiu tělesné zchátralosti. A protože nepodceňoval důležitost švarné
postavy, svědomitě plnil Gitiny příkazy.
Její horlivost neochabovala. — Nejúčinnější jsou
cviky v leže! — oznámila nadšeně, načež poručila
panu Koblihoví, aby ulehl vedle ní na koberec. Tam
vztyčila své štíhlé, dlouhými svaly vyztužené kyčle
a počala jimi dusati jako cyklista, kroužiti a střihati, přičemž bez oddechu vykřikovala upřesňující
pokyny. Cvičenec Kobliha činil vše, co bylo v jeho
silách, zuřivě mrskal nohama, supal a hojně se po
til. Začínal být unaven. Teď, následuje Gitina pří
kladu, Obrátil se na břicho, založil ruce za zády a
namáhavě pozvedl trup. Tak se jeho pohled poprvé
střetl se zrcadlem šatníku. Střízlivá skutečnost, pro
mítnutá na sklo, vlepila mu děsnou facku.

RUČNĚ MALOVANÉ
dřevěné talíře s českými ornamenty,
ozdobné krabičky, džbánky a jiné
dřevěné dárkové předměty
zhotovuje firma J. J A N A

11 Glenbervie Road, Toorak, Victoria.
Vhodné vánoční dárky
České vánoční karty

Pan Kobliha civěl do zrcadlící plochy a viděl od
poledním sluncem zalitou garsoniéru se dvěma na
háči různého pohlaví, kteří si počínali — vzhledem
ke svým původním záměrům — nanejvýš idiotsky.
Gita, stále zaujatá fyzkulturou, pozvedla ještě ně
kolikrát ukázkovou hruď, než si uvědomila Koblihovo strnulé zírání. Zachmuřila se : — Proč necvi
číte? — Už nemůžu, — řekl pan Kobliha klidně a vstá
val, jako by měl místo okončetin roury od kamen.
Gita se vztyčila gazelím výskokem : — To jste
teda padavka. —
— Jsem, — připustil pan KobliHa a zmizel v kou
pelně.
Pod sprchou hodně přemýšlel, a když se vrátil
v koupacím plášti do pokoje, spatřil na gauči Gitu
v poloze Goyovy Svlečené máji. Kouřila cigaretu a
nezdálo se, že by četla hostitelovy myšlenky. Pan
Kobliha odvrátil od ní zrak skoro stydlivě, postavil
se k oknu a vyhlížeje ven dumal, jak to navléci, aby
co nejrychleji odešla.
Slunce stálo ještě vysoko nad obzorem, ale Faun
pochopil, že jeho odpoledne již značně pokročilo.
Literární noviny, Praha

PUBLIKAČNÍ ČINNOST SVU
Společnost pro vědy a umění - SVU (Czechoslovak
Society of Arts and Sciences in America, Inc.) po
važuje za jeden ze svých předních úkolů činnost
publikační. Ustavila proto vydavatelskou komisi, je
jímž předsedou je dr. Miloslav Rechcígl ml. a její
mi členy prof. dr. Petr Demetz a dr. Jaroslav Němec.
Na valném shromáždění v Torontu přednesl dr.
Rechcígl zprávu o dosavadní činnosti komise a je
jích plánech do budoucna. Z jeho referátu vyjí
máme :
1. K poctě šedesátých narozenin svého předsedy
prof. dr. René Wellka vydali jsme v nakladatelství
Mouton v Haagu antologii jeho prací “Essays on
Czech Literatuře”. První exemplář byl odevzdán
prof. Wellkovi při slavnostní večeři v Torontu.
2. U téhož nakladatele je v tisku výbor předná
šek z I. sjezdu SVU. Vyjde s titulem “The Czecho
slovak Contribution to World Culture”. Na 500 stra
nách bude tu pojednání o tom, co dali Češi a Slo
váci světové vzdělanosti. Knihu rediguje dr. Rechcígl
3. Na rok 1964 připravujeme mezinárodní sborník
k poctě sedmdesátých narozenin prof. dr. Václava
Hlavatého, prvního předsedy SVU. Redakční rada
sborníku zahájila už činnost. Jejím předsedou je
dr. B. Hoffmann z Queens College a spoluredaktory jsou vědci, přednášející na universitách v Southamptonu.Syracusách, Allahabadu, Londýně a Pávii. Kniha má zatímní titul “Perspectíves in Relativity and Geometry”’ a počítá se, že do ní přispěje
50 až 60 učenců z celého světa.
4. V nejbližší době dostanou řádní členové SVU
a další naši intelektuálové, působící mimo ČSSR,
materiál k publikaci “Who’s Who Among the Czechs
and Slovaks Abroad”. Redakci má na starosti dr.
Jaroslav Němec. "Wno’s Who” bude obsahovat na
2.000 životopisů českých a slovenských vědců, umělců, profesorů, jiných kulturních pracovníků a hospodářských i veřejných činitelů.
5. Přednášky proslovené v místní pracovní sku
pině SVU ve Washingtonu, D. C., jsou rovněž při
pravovány k tisku. Mají být vydány v knižní formě
a nesou zatímní název “Czechoslovakia 1938 - 1948 :
Sources and Documents”. Redakcí byl pověřen dr.
Jaroslav G. Polach, z jehož podnětu jako prvního
předsedy místní pracovní skupiny SVU ve Washing
tonu tyto přednášky vznikly.
6. Ve stádiu plánování a jednáni je kniha k poctě
75. narozenin prof. dr. Františka Dvorníka. Máme tu
na mysli mezinárodní sborník prací z oboru byzant
ské a slovanské historie.
7. Komise doporučila k vydání nový román Ego
na Hostovského “Tři noci”. Knihu bychom chtěli
vydat ještě před tím, než vyjde v Londýně a New
Yorku v anglickém překladu.
8. “Directory of Members” má vyjít na jaře příští
ho roku za redakce našeho pokladníka Oldřicha Čer
ného. Publikace bude obsahovat nejen adresy čle
nů, ale také informace o tom, jak a proč SVU vznik
la, přehled její dosavadní činnosti a co hodláme
dělat v budoucnu.
Informace o našich publikacích a další činnosti
SVU poskytne na požádání gen. tajemník dr. Ru
dolf Šturm, 107 Regent Street, Saratoga Springs.
N. Y. 12866.
(Tisk, služba SVU)

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon

41 - 6973
b yt

82-3731

Přispějte k tomu, aby se

vaše sny splnily
ULOŽTE

O

KAŽDÉ

SI

NĚCO

VÝPLATĚ

Založte si vkladní knížku u

NATIONAL
SAVINGS

BANK
BANK

LIMITED
plně integrovaná odbočka

THE NATIONAL BANK

OF AUSTRALASIA LIMITED
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RADOSTNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 1964

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE

A VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE

přejí všem svým váženým zákazníkům

SRDEČNĚ PŘEJÍ
všem svým přátelům, známým a zákazníkům

Frank´s Delicatessen
195 Oxford St. (roh Flinder St.)
Taylor Square, NSW., tel. 31 - 2836

VLADIMÍR JIRÁK S CHOTÍ MARY LOU, 1213 M. CHRPA, optický závod, 6 a, Elizabeth St., Melbourne, MF 3256.
South Scoville Ave., Berwyn, III., USA.
R. MINÁŘ - NITKA, 1272 First Ave., New York 21, THE INLIBRUM BOOKSELLERS, maj. P. Jaborník,
Box 1888 R., GPO Melboume.
N. Y, USA.
JANA, 11 Glenberview Rd., Toorak, Vic.
Veselé svátky vánoční a šťastný nový rok
J. KRUTSKÝ, oprava aut, svařování, 23 Flinders St.,
JINDRA JANČA S RODINOU, 665 Hubert Ave.,
Edwardstown - Adelaide
přeje všem
Glenroy, W. 9, Vic.
L. PALEČEK, Delta Shoe Service, 13 (2) King William JAROSLAV KAFKA, 49 Greeves St., Fitzroy, Vic.
svým
St., Adelaide
MILAN KANTOR, advokát, 480 Bourke St., MelB. R. PANOCH, tesařské práce, 361 Prospect Rd., bourne, telefon MY 1621
zákazBlair Athol, Adelaide
MANŽELÉ KAŠPAROVI, 361 Burwood Rd., Hawtníkům
RODINA SLADKÁ, výroba košil Bohemia, 5 Daven- horn, Vic., tel. 81 - 6554.
port Tce., Magill - Adelaide
J. KINDA & CO. PTY. LTD., Supermarket, pivo, víno,
VAŇHA
O. J. M. TREUTLER, řeznictví, Shillabeer Meat Sto- likéry, 104 Milleťs Road, North Altona, Vic.
re, 131 Islington Rd., Islington - Adelaide, tel. 46-2969 JOSEF A HILDA KOPECKÝCH, 22 Bernard St.,
G. TRIANOU, klub, 131 Hindley St., Adelaide, S. A. N. Balwyn,_ Vic.
ÚSTŘEDÍ ČS. DEMOKRATICKÝCH ORGANISACÍ JAN KOŠŇAR, rámování obrazů, 112 Maribyrnong
Road, Moonee Ponds, Vic., tel. 37 - 3109
V AUSTRÁLII A NA N.Z., F. Nový, předseda,
EMIL KOŽĎÁL, Exclusive Tailoring, 164 Acland Žádejte
O. Mikulčák, jednatel
ÚSTŘEDÍ ČS. DEMOKRATICKÝCH ORGANISACÍ Street, St. Kilda, tel 94 - 2260
všude naše
V AUSTRÁLII A NA N. Z., S. Pokorný, předseda, MANŽELÉ KRATOCHVÍLOVI, moderní keramika
”Ellis”, 86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic., JA 6973
dr. I. Schwetz, jednatel
výrobky
R. C. KUGLER, pojištění všeho druhu, 958 Nepean
*
*
*
Moorabbin, Vic., XL 2421.
O. E.BAXANT, delikatesní obchod, 36 Pitt St., Highway,
JOSEF KŮTKA, stavební kontraktor, 1 Davis St.,
Mortdale, NSW., tel 57-5590
Doncaster, Vic., tel. 84 - 9581
K. EBNER,
Swiss Tr. Watchmaker, 22 Hunter St.,
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
OLDŘICH
MIKULČÁK, 3 Bowen Cresc., Melbourne
Sydney, tel. BL 3970
S. C. 2, tel BM 2105
S. HANZAL, inzertní zástupce HD v Sydney, JOSEF NECHVÁTAL, krejčí, 468 Bridge Rd., Rich- A MNOHO ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE
c/- Bunnerong Hostel, Staff, Matraville, NSW.
Vám přejí
mond, Vic., JB 3841
DR. M. JANKOVIČ, zubní lékař - dentista, 270 Unwins OPTO, The Contin. Optical Service, 109 Swanston
FIALA
$
FILIP, majitelé
Bridge Rd., Sydenham - Sydney, tel. 51 - 5900
St.. Melbourne, tel. 63 2231.
D. G. LUPÍNKOVÁ, A.A. Invisible Mending Service, ANTONÍN PAVLAS, c/- University House. Uni
393 George St., Sydney, BX 2316.
versity of Melbourne, Parkville, Vic., tel. 34 - 3843
95 - 99 Oxford St., Bondi Junction, NSW.
J.& R. MIKEŠ, obchod koloniální a delikatesní, 203 JAN PICK S CHOTÍ, 137 Argyle St., St Kilda, Vic.
Telefon : 38 - 1137 (3 linky)
Hay St., Haymarket - Sydney
tel. 94 6635
PORTER & CO., prodej novin, 203 a Castlereagh St.
Máme
na
skladě psací a počítací stroje, hudeb
MANŽELÉ POSPÍCHALOVI, Yosemite Tourist Hou
Sydney
ní nástroje (kytary), radia, gramofony, desky,
se, Barbers Rd., Kalorama, Vic.
KAREL A ANNA STEINDLEROVI, kont, restaurace,
F. SCHRAMM, Salamander Leathergoods, 462 Smith TV, ledničky, pračky, sporáky, větráky, fotopo197 Campbell St., Tayíor Square - Sydney
třeby, filmov. aparáty a všechna elektrot. zařízení.
St., Collingwood, tel. 41 - 1205.
*
*
*
ALCA TRADING CO. PTY. LTD.,
vedoucí ředitel VIKTOR SOCHA, 155 Cecil St., South Melbourne
J. Kinda, dovoz, vývoz a velkoobchod elektrotechnic SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
kých a elektronických přístrojů, 114 Milleťs Road, EMIL SVOBODA, tisk všeho druhu, 30 Regent St.,
Mnoho radosti o vánoční dovolené
North Altona, Vic.
North Richmond
a hodně úspěchů v příštím roce
ANT. ANDRYSÍK S RODINOU, výroba cukrářského J. ŠAFRHANS. české knihařství ”Maria Bookbinpřeje všem krajanům
pečiva, 576 Burwood Rd., Hawthorn, Vic., WA1026 ding”, 16 Brunning Str., St. Kilda, Vic., tel 91-4164
H. Huenlich, majitel
E. A. BAŠTA, zástupce pojišťovny The Austr. Pro- JIŘÍ ŠVEC, český švec, 330 Smith St., Collingwood,
vidential Assurance Association, 37 Waiora Road,
DE LUXE FURS PTY. LTD.
Vic., tel. 41 - 3503
W. Heidelberg, Vic., tel. 45-6255
City House, 164 Pitt St., Sydney
Telefon MA 5 04 1
JOSEF BLAHOVEC, 28 Kerferd St., East Malvern OTTO A MARIE VAŇKOVI, 48 Pennell Ave.,
St. Albans, Vic., tel. 65 - 9460
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII,
MANŽELÉ VOBORSKÝCH, výroba ponožek, 3 ParsJ. Viola, předseda, J. Bačák, jednatel
low St., Malvern, Vic., BY 4219.
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE JIŘÍ VONDŘEJC, Midway Arcade Kiosk, 256 Collins
VŠEM ZNÁMÝM A PŘÍZNIVCŮM
MILOSLAV HÁJEK, Paisley Home Furnishers, 110 Street, Melbourne
Miller’s Rd., North Altona, tel. 314-6968 a “Delco", FRANTIŠEK VOZABAL, krejčí, 26 Moore St., South
přejeme
Yarra, BM 5618.
199 Hoddle St., Collingwood, 41-1377
SPOKOJENÉ
VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ
GUSTAV
ZAPADLO,
88
Paisley
St.,
Footscray,
Vic.,
BOHUSLAV HLADKÝ, truhlář, 148 Auburn Rd.,
tel. MW 2400
NOVÝ ROK
Hawthorn, Vic., WB 5498
GUSTAV ZAPADLO, 34 Erwin Ave., North Altona,
A. KOLROS S CHOTÍ
Vic.
kontinentální krejčovství
38
Mills
Street, ALBERT PARK, VIC
ČESKOSLOVENSKÝ KLUB
Telefon MX 3668
Majitelé a zaměstnanci
V JIŽNÍ AUSTRÁLII
RESTAURACE S LIKÉROVOU LICENCÍ

Electro - Centre Pty. Ltd.

$

51 Coglin St., Brompton, S. A.

PŘEJE VŠEM KRAJANŮM

THE BARCLAY

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH

122 Russell St., Melbourne - City

SVÁTKŮ A MNOHO ÚSPĚCHŮ

V NOVÉM ROCE

přejí všem hostům a přátelům

VESELÉ VÁNOCE
A HODNĚ ZDARU DO ROKU 1964

Všem přátelům a zákazníkům
přeji radostné vánoce a mnoho zdaru
v příštím roce

JAROSLAV

PETRÁŇ

výrobce moderního tepaného kovového nábytku,
3 Mawho St., Bentleigh, Vic.
Telefon 97-2249

A V PŘÍŠTÍM ROCE PLNOU SPOKOJENOST A ÚSPĚCHY

Příjemné užiti vánočních svátků
a mnoho úspěchů v roce 1964
přeje všem svým zákazníkům
a přátelům

UPŘÍMNĚ PŘEJÍ VŠEM SVÝM PŘÁTELŮM

BUSSAU & CO.

F. B. KAŠTÁNEK A ZLATA

T I S K,Á R N A

HODNĚ RADOSTI O VÁNOCÍCH

139 Alma Road, St. Kilda, Vic.

J.$ R. Matysovi
majitelé
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Zdařilá sezóna čs. lehkých atletů
Karel

PONOŽKY

m); Paták (4,56 m); Sojka (4,52 m); Odvárka
(4,51 m)
koule : Skobla (18,52 m); Šmíd (18,01 m); Folkman
(17,24 m); Stoklasa (16,50 m)
disk: Daněk (60,97 m); Žemba (58,95 m); Němec
(55,26 m); Petrovič (54,04 m)
oštěp: Dušátko (75,96 m); Poskočil (75,25 m); Po
ruba (71,40 m); Šilhán (71,30 m)
kladivo: Matoušek (68,78 m); Málek (64,92 m); Řehan (64,75 m); Kunst (62,68 m)
V bodování prvních deseti čs. lehkých atletů v 18
klasických disciplinách dosáhlo čs. družstvo v r. 1953
- 160.819 bodů; 1955 - 172.164 bodů; 1957 - 176.997
bodů; 1959 - 180.035 bodů; 1961 - 184.209 bodů; 1962
- 186.247 bodů; 1963 - 191.596 bodů.

Něco ze sportovní

KANAĎANÉ V ČSR

histore a programu

V zemi kolébky ledního hokeje - v Kanadě - bý
vá už tradicí, že vítěz Allanova poháru (nejvyšší
amaterské hokejové soutěže) representuje příští rok
kanadský lední hokej na světovém mistrovství. Je
likož však poslední držitel trofeje Windsor Bulldogs
má ve svém středu řadu hráčů s profesionální mi
nulostí, nemohl by tento team startovat na olym
pijských hrách v Innsbrucku, kam pošle kanadská
asociace vybrané talenty z celé země. Aby se však
hokejistům Windsor Bulldogs dostalo nějaké odměny,
poslali Kanaďané vítěze Allanova poháru na třítý
denní zájezd do Evropy. “Buldoci” na svém evrop
ském turné startovali také na čs. kluzištích, kde vy
bojovali tři utkání: zvítězili v Praze se Spartou 7:5,
prohráli však v Bratislavě 5:6 a v Brně s mistrem
ligy ZKL Brno 1:4. I když všechna tato utkání mě
la velmi dobrou úroveň, přece jen nejhodnotnější
byl zápas v Brně, kde ZKL vedlo dvě minuty před
koncem 3:1. Kanaďané ve snaze vyrovnat nebo
alespoň snížit porážku odvolali brankáře, ale starý
lišák V. Bubník dostal touš ve vlastní třetině, a bez
přípravy ho poslal do prázdné kanadské branky - a
bylo to 4:1. - Své “rváčské tradici” zůstali Kanaďa
né věrni pouze v Bratislavě, kde na počátku poslední
třetiny vyprovokovali velkou bitku, po které bylo
střetnutí téměř na 10 minut přerušeno.

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST.. SYDNEY
Telefon BX 2316

pánské

a

chlapecké

prádlo

FIT - WELL
J. & M. Voborský

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

ner (2,04 m); Krybus a Burda (2,03 m)

Mikyna (10,5 vt.)
200 m : Mikyna (21,1 vt.), Mandlík (21,3 vt.), Vá
ňa (21,4 vt.)
400 m: Trousil (46,9 vt.), Váňa (47,5 vt.), Nadelják
(48,1 vt.)
800 m: Šlégr a Salinger (1:49,5 min.); Tomáš Jungwirth a Odložil (1:49,6 min.)
1.500 m : Salinger (3:42,2 min.); Odložil (3:43,6 min.);
Szotkowski (3:45,5 min.)
5.000 m : Tomáš (13:54,0 min.); Hellmich (13:55,4
min.); Jurek (13:56,6 min.)
10.000 m : Tomáš (29:41,4 min.); Chudomel (29:44,6
min.); Tejbus (30:02,2 min.)
110 m přek. : Čečman 14,3 vt.; Čierný a Černošek
(14,4 vt.); Fojt (14,6 vt.)
400 m přek.: Hruš (52,0 vt.); F. Mandlík (52,7 vt.);
Jareš (53,3 vt.); Pfingstner (53,8 vt.)
3.000 m přek.: Zháňal (8:39,8 min.); Eichler (8:55,2
min.); Szotkowski (9:02,4 min.)
výška : Lánský a Valenta (2,06 m); Kašpar a Hueb-

— 24. listopadu tomu bylo 70 let, kdy byl u nás za
ložen první tenisový klub. Poručík Josef Cívka uspo
řádal v plzeňském městském parku “jakousi novo
tářskou trachtaci (napsaly tehdy noviny), které prý
se říká lawn - tennis”. Dala si tam dostaveníčko ce
lá Plzeň - dámy v dlouhých šatech, placatých, klo
boučcích s vysokými péry a pánové ve fracích. Krát
ce poté vznikl první tenisový klub u nás. Už v prv
ních dvou desetiletích 20. století se zapsala jména
českých tenistů do pestré mezinárodní kroniky. Byli
to nejdříve bratři Zdeněk a Sláva Žemlové, pak ná
sledovaly generace další : bratři Koželuhové, Menzel,
Macenauer, Hecht, Josef Síba, Cejnar a snad vrcho
lu dosáhl J. Drobný, který v r. 1954 vyhrál Wimble
don.
— V seznamu nejstarších fotbalových klubů světa za
ujímá pražská Slavie 15. místo. Nejstarším fotbalo
vým mužstvem na světě je anglický Sheffield FC,
který byl založen už r. 1855. Následují Harward Uni
versity (USA) - 1861 a Buenos Aires FC, založený
1865.
—1.099 medailí budou potřebovat organisátoři příš
tích olympijských her v Tokiu. Celkem bude rozdě
leno 363 zlatých, stejný počet stříbrných, a 373 bron
zových medailí. Bronzových o deset více, neboť pod
le tradice v rohovnických soutěžích dostávají bron
zové medaile oba semifinalisté.
— Na IX. zimní olympijské hry v Innsbrucku, které
končí 9. února, navazuje o dva dny později tzv. zim
ní Universiáda, která bude probíhat na dvou místech:
dějištěm lyžařských soutěží bude Špindlerův Mlýn,
hokejový turnaj a krasobruslařské soutěže spatří ne
dávno dokončená krytá hala v Pardubicích. Očeká
vá se rekordní účast závodníků, protože na tento
vrcholný studentský podnik mohou přijet rovnou z
Innsbrucku.
— Na zasedání evropské komise mezinárodní federa
ce lehké atletiky IAAF v Sofii byla uvedena v život
nová soutěž : Pohár evropských národů v lehké atle
tice mužů i žen, o který se bude počínaje r. 1965 bo
jovat každý čtvrtý rok. Přihlášené země budou roz
děleny do šesti skupin, vítězové pak postoupí do fi
nále. Každý representační celek může být zastoupen
jedním závodníkem v disciplině.
— Čs. lehkoatletické družstvo v přípravě na olympij
ské hry v Tokiu vybojuje několik mezistátních utká
ní : ve dnech 18. - 19. července se střetne v Praze s
východoněmeckým teamem, 29. - 30. srpna ve Stock
holmu se Švédy, počátkem září pravděpodobně v Oslo
s Nory a 19. a 20. září budou v Hradci Králové sou
peři Čechoslováků Maďaři.
— Čš. rohovnickému svazu přišla v minulých týdnech
nabídka k řadě utkání na australském kontinentě.
Vedoucí funkcionáři se k ní ještě definitivně nevy-

DARUJTE k VÁNOCŮM
kvalitní a levné

Janovský

Poprvé od sezón 1954-55, které byly bezpochyby vrcholem čs. lehké atletiky (čs. družstvo skon
čilo r. 1954 na mistrovství Evropy v Bernu na velmi čestném 3. místě), má čs. lehká atletika za
se čtyři vynikající borce světové úrovně : diskaře Daňka, kladiváře Matouška, tyčkaře Tomáška
a diskařku Němcovou, kteří mohou hrát i na olympijských hrách v Tokiu dobrou roli. Ale i
v několika dalších disciplinách zaznamenala letos čs. lehká atletika enormní vzestup, jak ukazuje
i tabulka nejlepších letošních vvkonů klasických soutěží.

100 m : Mandlík (10,4 vt.). Mikulščák, Votrubec a
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dálka: Solčány (7,52 m); Hutter (7,44 m); Kostial
(7,41 m); Netopilík a Němcovský (7,35 m)

trojskok: Kálecký (15,98 m); Veverka (15,92 m);
Křupala (15,78 m); Němcovský (15,41 m)

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Delegace Americké obce — Zástupce

mezinárod

tyč : Tomášek (4,85 m); Jindra (4,76 m); Taftl (4,57 sokolské jednala s US mi ních odborů u Mezinárod

jádřili, ale je pravděpodobné, že ji přijmou. Otázkou
je, kdy k tomuto zájezdu dojde, neboť čs. boxeři
mají už zaplněn celý program až do olympijských
her v říjnu 1964 v Tokiu. Zdá se, že by jejich start
v Austrálii mohl být velmi úspěšný, neboť jsou sku
tečně ve výborné formě. Potvrdila to nyní i obě me
zistátní utkání s Bulharskem v pražské Lucerně a v
Karlových Varech, ve kterých se Čechoslováci revanžovali svému soupeři za dvě loňské porážky v Bul
harsku, když zvítězili 14:6 a 12:8. Pěkný výkon podal
zvláště olympijský vítěz z Říma B. Němeček, který
technicky vyspělým boxem dvakrát porazil ve welterové váze svého soupeře Mičeva z Bulharska.

nistrem pošt o vydání
známky k oslavě 100. vý
ročí založení první sokol
ské jednoty v Americe.
— Mezinárodní odborný
časopis “Tensor”, vychá
zející v Japonsku, vydá
zvláštní číslo k poctě
sedmdesátky prof. V. Hla
vatého a jeho spolpracovníka prof. K. Joyo z uni
versity v Tokiu.
— V Paříži zemřel čs. hu
debník, člen pařížského
Sokola Lad. Pospíšil.
— W. Susskind řídil v
Ottawě Torontský symfo
nický orchestr. Prvním
houslistou orchestru je K.
Dobiáš.
— M. Škulinová získala
na výstavě v Kenji vel
ký pohár za ňejkrásnější
orchidej.
— V dětském filmu W.
Disneye “The Incredible
Journey”
účinkuje čs.
pěvec z Kanady Jan Ru
beš.
— V Chicagu se konal
první společný kulturní
večer Čechoslováků, Po
láků a Ukrajinců.
— Pracovní skupina SVU
v
Torontu
uspořádala
Smetanův hudební večer,
na němž promluvil o Sme
tanově díle dr. J. Kysel
ka.
— Místopředseda Meziná
rodního svazu svobodných
odborářů v exilu Arno
Hais se dožil ve Vídni
sedmdesátky.
— V New Yorku zemře
la v 85 letech Emma Meiselová, která bývala ma
jitelkou známého lahůdkářského obchodu “Gus
tav Fischer na Jungmannově náměstí v Praze II.
— Profesor na City College v New Yorku dr. Ivo
Ducháček vykonal letos
v rámci
mezinárodního
semináře politických věd
cestu kolem světa.

SANTOS OBHÁJIL SVĚTOVOU TROFEJ
Brazilský fotbalový mistr FC Santos obhájil v Rio de Janeiru před zra
ky více než 160.000 diváků Světovou trofej v kopané, když ve třetím, roz
hodujícím utkání (v Miláně prohrál 2:4, odvetu doma vyhrál 4:2) pora
zil vítěze Poháru mistrů evropských zemí AC Milán tím nejtěsnějším vý
sledkem 1:0, brankou pravého záložníka Dalma, který ve 34. minutě pro
měnil penaltu.
Ti z příznivců kopané,
kteří přišli na stadión
Maracana a chtěli vidět
nejen
vítězství
svého
mužstva, ale i dobrou ko
panou, byli bezpochyby
zklamáni. Zvláště v 1.
poločasu došlo k řadě
rohovnických vystoupe
ní, při kterých musela
zasahovat i policie. Ar
gentinský rozhodčí Juan

Brozzi vyloučil Brazilcům
pravého obránce Ismaela
za napadení Amarilda, a
Italům Maldiniho, jenž
při odpískání penalty na
padl pěstmi rozhodčího.
Více fotbalu viděli di
váci po změně stran, kdy
rvačky přestaly. Milán
ští měli celkem více ze
hry a minutu před kon
cem mohli vyrovnat, ale

Amarildovu střelu z bez
prostřední blízkosti bran
kář G i l m a r bravurně
kryl. — Stojí ještě za
zmínku, že v 1. utkání
v Miláně, kdy domácí
vyhráli 4:2, dostal re
daktor italského časopi
su Italia Mario Rossi při
vstřelení 2. branky in
farkt a po převozu do
nemocnice zemřel.

ní organisace práce v Ženevě dr. Bořek Žofka vy
konal přednáškovou ces
tu po amerických a ka
nadských universitách.
— Čs. malíř - exulant Š.
Zavřel pracuje v Itálii již
na třetím loutkovém fil
mu, tentokrát se slovan
ským námětem.
— V době od 1. července
1962 do 30. června 1963
přijelo do Austrálie 27
Čechoslováků k trvalému
pobytu a 23 na přechod
nou dobu. V poválečných
letech přijalo 10.305 Če
choslováků australské ob
čanství.
— V listopadu byla usta
vena odbočka Svazu čs.
sportovců v zahraničí v
Torontě. Předsedou je bý
valý lehký atlet S. K. Sla
vie, továrník V. Štěpánek,
místopř. J. Meisner st.,
M. Jurga a M. Trska, jed
natelem M. Tůma a po
kladníkem. G. Mička.
— Na valné hromadě od
bočky ČSNRA T. G. Ma
saryk v Los Angeles dne
1. prosince byli zvoleni :
předsedou V. Svidenský,
místopř. J. Pokorný a A.
Lešovský, jednatelem J.
Mikl, účetní D. Levinová,
pokladní R. Hlaváčková
a organisátorkou R. Ry
sová.
— Společnost pro vědy a
umění se rozhodla vydá
vat čtvrtletník, věnovaný
otázkám udržení a rozvo
je svobodné čs. kultury.
Časopis se bude nazývat
“Proměny” a bude se sna
žit” zachycovat a vykládat
metamorfózy moderní do
by v duchu věčných hod
not naší národní tradice”.
Redakcí byl pověřen dr.
L. Radimský (205 East
82nd Street, New York
28, N. Y., USA). Vedle
toho bude vycházet dále
měsíčník “Zprávy SVU”.
— Jak jsme již dříve upozornili, hodlá vydat dr.
A. Kalina v příštím roce
obsáhlý spis. “Boj o Čes
koslovensko”. Autor upo
zorňuje, že jeho dílo vy
jde pouze v omezeném
počtu číslovaných výtis
ků jako soukromný tisk
výhradně pro upisovatele.
Adresa : Dr. A. S. Kalina,
P. O. Box 6195, Cleveland 1, Ohio, USA.
Č/SVU/AL/ND/K
Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,

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

16. 12. 1963

Dopisy redakci:
PŘEDPOVĚDI
Fáma tvrdí, že se v roce 1965 vytáhne Železná
opona nad naší vlastí milovanou.
V. S. San Francisco, USA
Všechny ty dohody americko - ruské jsou nebez
pečné, nelogické a nemravné. Bude-li v nich nový
president pokračovat, je nebezpečí, že nabídne za
ruské “přátelství” víc, než může Amerika a celý
svobodný svět snést. Při nejmenším by asi nabídl
uznání dnešního stavu v komunistické Evropě za
stav trvalý.
A. K. Berwyn, USA
REVOLŮCIA SA KAŽDÉMU NEVYPLÁCÁ
V 22. čísle ste uveřejnili článok o osudu Ernesta
Ottu (str. 3. “Partyzánský osud”, pr.) ...Ernest Otto
bol fanatický komunista, ktorý patřil ku skupině
Clementis - Husák - Novomeský. Vo svojej funkcii
ako tajomník na Povereníctve škostva mal pod do
zorem osobné oddelenie. V učitelskom a profesorskom sboru sa stal najobávanejšou osobou. PrenáSledoval nekomunistov nemilosrdne. Cestou násilia
chcel skomunizovať spomenutý sbor a celé školstvo.
Přivodil do rodin a u jednotlivcov tragedie z pří
čin, že sa nechceli stať komunistami a vo škole ko
munizmus nepripúšťali... Po puči putoval Ernest
Otto ako aj ďalší nepotřební do vazenia. Otto nepo
rozumel vývojů ani vo vážení, preto ho prepustili
na slobodu, aby mu mohli tajné podřezat’ hrdlo a
hodit’ ho do rieky. — Jeho manželka, rodená Bahurinská, robila rebéliu pre uváznenie manžela a pre
to bola i ona uváznená. Kedže ani ju nemohli dostat’
pod kontrolu, bola tiež po prepustení z vazenia
usmrtená. Menovaná bola hrubej, nekontrolovanej
povahy. Bola členkou socialne demokratickej stra
ny, ale pri každej vhodnej príležitosti otvorene hlá
sala prevzatie moci komunistickou stranou cestou ná
silia. Jej násilná povaha a temperament bol pak komunistom nepotrebný. Tu je velké ponaučenie pre
všetkých komunistov, že revolucia sa každému nevy
plácá. Najma tím, ktorí nevedia byť revolucionari
podla pokynu.
J. Viola, E. Kew
PROHLÁŠENÍ K PROHLÁŠENÍ (Pokrač.)
Není mi nic známo o článcích v Sudetendeutsche
Zeitung a Volksbote, o nichž se zmiňuje p. V. Janšta
z Adelaide (HD 22. - dopisy) a proto nemohu zauj
mout žádné stanovisko k jejich obsahu ... Jsem je
den z těch, kteří zahájili akci pro sjednocení exilu
a nastolení vzájemné důvěry a spolupráce na de
mokratickém podkladě. Je třeba si uvědomit, že de
mokracie bez politických stran jest nemyslitelná.
Sdružují stavovské, ideologické a náboženské směry,
které tvoří charakter národa. Kde je pouze jedna
politická strana, tam není demokracie . . . Národ ne
ní pouze dočasná většina, národ jsou všechny jeho
složky. Podobně je tomu i v exilu. Exil nemůže
representovat pouze jedna jeho složka, to bychom
si opětovně zahrávali s diktaturou. Jedině sdružení
a spolupráce všech ideologických složek může re
presentovat národ a exil. Proto uznávám a zastá
vám soustavu Výboru pro svobodné Českosloven
sko v USA, kde jsou v poměrném zastoupení re
presentanti nej vlivnějších politických stran z demo
kratické doby naší vlasti. Toto těleso pokládám za
oprávněného představitele našeho exilu a národa.
— Sjezd Ústředí v Sydney má plné opodstatnění
ve stanovách organisace. Odporuji každému, kdo
odmítá právo členským organisacím Ústředí použít
demokratických stanov, aby byly řešeny exilové otázky a odstraněny nedostatky a přehmaty, jež by
ly učiněny . . . Osobní ambice. Tento poraženecký vý
raz byl používán odpůrci proti Palackému v minu
lém století, později byl používán proti Masarykovi,
Štefánikovi, Kramářovi, Švehlovi, Klofáčovi, Stříbr
nému, Bechyněmu atd. Učíme se z historie, že našim
velkým osobnostem nešlo o osobní ambice, nýbrž
o zásadní otázky národa. Stejně je tomu dnes : nejde
o osobní ambice, nýbrž o zásadní výklad demokra
cie a její uplatnění.
S. Pokorný, Brisbane
Výbor a členstvo
T. J. Sokol v Sydney

přeje všem krajanům
spokojené a šťastné pro
žití vánočních svátků a
mnoho úspěchů do nového
roku.

DÁREK

DOMOVA

HLAS

K

VÁNOCŮM,

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

ÚSPĚCHY ČS. EXULANTŮ
— Mimořádnou kariéru docílil čs. uprchlík, komerč
ní inženýr z Bratislavy, M. G. Žifčák. V rekordním
čase po nastoupení úřednického místa u firmy Collins Book Depot v Melbourne byl jmenován ředi
telem jedné z poboček, krátce nato provozním ře
ditelem celé této velké firmy a právě v minulých
dnech ohlásily denní listy jeho jmenování generál
ním ředitelem.
— Pozornost melbournského tisku vzbudila nedáv
no firma Ellis manželů Kratochvílových. Bylo to u
příležitosti oficielního otevřeni studia - prodejních
a výstavních místností - v průčelí jejich továrny, v
níž je největší výroba moderní keramiky v Mel
bourne. Vedle řady čs. přátel se otevření zúčastnili
zástupci australského tisku a rozhlasu a obchodních
kruhů. Studio navrhoval a provedl arch. Arnošt
Syka.
— Desetileté studium a výzkumy v pěstování chme
le ve Viktorii, prováděné Jaroslavem Kafkou, při
nášejí nyní výsledky. Jmenovaný právě dostal za
kázku na přestavbu rozlehlých sušáren chmele v
severovýchodní oblasti Viktorie dle nové jím navr
žené metody. Kromě toho vypracoval J. Kafka návrh
na účinnou mechanisaci pěstování chmele již od
prvních jarních prací.
PLAŤTE LASKAVÉ PŘEDPLATNÉ
BEZ UPOMÍNÁNÍ

LETOVISKO “ŠUMAVA”
Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

VÁNOČNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 29. prosince 1963
Začátek 3.30 odp. , konec v 11.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
jídlo
—
pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

Prvotřídní česká a kontinentální jídla

Restaurace Joliette
150 Swanston St., Melbourne - City
(1. poschodí)
Telefon 63 - 3863
Otevřeno denně od 11.30 do 2.30 na obědy
od 5 do 8.30 na večeře
Zavřeno v neděli a o vánocích 25. a 26. prosince.

VESELÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
srdečně přejí

JOSEF A IRENA LETOVI

GREEN GABLES CHALET

Warburton, Vic.
ZDENA POSPÍŠILOVÁ & FRANTA KŮRKA
SRDEČNĚ PŘEJÍ
VŠEM PŘÁTELŮM A HOSTŮM
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A MNOHO ZDARU
DO NOVÉHO ROKU

Telefon : Warburton 2077

-15UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM
1. První číslo 14. ročníku Hlasu domova vyjde 6.
ledna 1964
2. Letošní rok byl pro Hlas domova zvlášť svízelný
- finančně i pracovně. Usnadníte nám v příštím ro
ce práci včasným placením předplatného a zvýše
nou spoluprací všeho druhu. Děkujeme a znovu pře-

Z Austrálie
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ BESÍDKA V MELBOURNE
Žáci a žačky Československé školy v Melbourne
se poprvé představili širší veřejnosti na vánoční be
sídce, pořádané 14. prosince v místnostech školy v
Tooraku. Množství přítomných rodičů, přátel dětí a
ostatních krajanů oceňovalo velkým potleskem dobré
výkony jednotlivých dětí i sboru za přednes vá
nočních básní, zpěv koled atd. Všeobecně udivilo,
jak se děti dokázaly v několika málo měsících na
učit nebo zdokonalit v češtině. Do školy docházejí též
děti, které mají maminku Australanku nebo jiné
národnosti. Hosty uvítala předsedkyně rodičovského
sdružení J. Tůmová a krátkou zdravici anglicky pro
nesl i ředitel školy, která propůjčuje místnosti k
českému vyučování. Učitelé V. Vodička, M. Volný,
J. Tůmová a K. Průšová předali 46 žákům a žač
kám školy potvrzení o docházce a Mikuláš s andě
lem podarovali všechny přítomné dětí balíčky, kte
ré připravilo rodičovské sdružení za přispění míst
ních čs. podnikatelů.

VALNÁ HROMADA
Sportovního klubu Slavia Melbourne se konala
30. listopadu. V úvodní řeči zdůraznil předseda A.
Pavlas, že klub měl v minulé sezóně mimořádný
úspěch sportovní i finanční. Klub získal nejvyšší
australskou trofej v kopané “Australský pohár” a
finančně prospíval natolik, že mohl dostát všem zá
vazkům, spojeným s přestavbou téměř celého muž
stva a kromě toho vyrovnal nedoplatky £2.500, pře
vzaté z předcházející sezóny. Za své úspěchy děkuje
klub nemalou měrou podpoře čs. veřejnosti. Za prá
ci s přestavbou teamu děkoval zvláště pp. Oliphantovi, Pickovi a manželům Vilímkovým. Po zprávách
jednotlivých fukcionářů a udělení absolutoria byl
zvolen tento nový výbor : president F. Kaštánek,
předseda A. Pavlas, místopř. J. Pick, sekretář B.
Diakovský, pokladník J. Petráň, člen předsednictva
Oliphant, další členové výboru : Nedomlel, Fryš, Balish, Mikulec, R. Svoboda, Kuna, Gompik a Hvížďálek, revisoři Čierný a Macháček. Dřívější president
J. Vilímek byl jednomyslně zvolen patronem klubu,
kterým rovněž zůstává J. Kopecký. Jednomyslně byl
také zvolen J. Terek doživotním členem klubu -kVALN Á HROMADA
Českého ochotnického divadla v Melbourne, která
se konala 13. prosince 1963, zvolila: předsedou A.
Roseníelda, místopř. K. Průšovou, jednatelem J. Tů
mu a pokladníkem J. Voborského. Dalšími členy vý
boru jsou: R. Kímla, E. Svoboda, T. Kimlová, J.
Tůmová, B. Tomeček, H. Rosenfeldová a M. Gráfo
vá, revisory Z. Haberová a K. Gráf.

ČESKÁ ŠKOLA
V MELBOURNE

ZPRÁVY OSOBNÍ

dostala další dary do kni
hovny: pí. Ivanová 5 knih,
pí. Čapková 7 knih, pí.
Chrpová 7 knih a pí. Chy
tilová 7 knih. Děkujeme.
— Doba zápisu a začátek
vyučování v příštím roce
budou včas oznámeny.

Greta a Jarda
Křepčíkov i

Čs. škola

oznamují,
že se jim narodila

dne 14. prosince 1963

dcerka
Melbourne, Vic.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V
Půlnoční mše sv. v St. Patrick’s
poschodí,
Druhá mše sv. v 10 hod. v St.
v 11.30 hod. v Betlehem Hospital,
Caulfield,

MELBOURNE
College v prvním
Patrick’s College,
476 Kooyong Rd.,

Nový rok :
v 10 hod v St. Patrick’s College,
v 11.30 hod. v Betlehem Hospital,

V tutéž dobu jsou tam slouženy mše sv. každou
neděli v roce.
J. Peksa
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V SYDNEY
Půlnoční mše sv. v kapli OZANAM HOUSE, 5 Young
St., Sydney.

Hod Boží vánoční tamtéž v 11 hod. dop.
5. ledna 1964, jako každou první neděli v měsíci,
rovněž vil hod. dop.

S upřímným přáním šťastných svátků
a hojného požehnání Božího v novém roce přeje

P. Stanislav Mika CSsR
5 Young St., Sydney, tel. BU - 6608

RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE,

jakož i mnoho štěstí do příštího roku
přeje všem krajanům

Josef Peksa
duchovní správce
v Melbourne
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HLAS

16.12.1963

DOMOVA
PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

HLEDAJÍ:

Mílu Jirouška, který býval znám v Sydney jako
“Hagana”, akad. malíře Ottu Novotného (1961 v
East Melb.), býv. pplk. RAF Karola Malíka a Lud
víka Krause z Brna,
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Zjištěné adresy tazatelům přímo
nesdělujeme.
HD

Mnichov

Pražané ve čtvrtfinále Poháru evropských mistrů

Listárna

Malý oznamovatel

Dukla Praha - Górnik Zabrze 4:1 (2:0)

J. Č. Cicero: Díky za ad
resy. — M. S. Forrest
Hills: Dopis předáme. —
V. R. V. Santa Cruz: Dí
ky za zprávy. Ing. Breda
zemřel. — J. H. Chicago
8: Díky za výstřižek. —
Z. L. Salina: Díky za do
pis. Manž. S. už zde byli.
Prý napíší. — V. W. To
ronto: Díky za výstř. a

30. nebo 31.12. jedu svým

Praha viděla zase po dlouhé době kopanou vysoké mezinárodní úrovně. Předvedlo jí na Julisce mužstvo pražské Dukly, které zvítězilo v odvetném zápase druhého kola Poháru evropských
mistrů nad polským přeborníkem Górnikem Zabrze 4:1 a po porážce 0:2 v Chórzowě postoupilo
celkovým brankovým poměrem 4:3 z obou zápasů do čtvrtfinále této nej populárnější fotbalové
soutěže Evropy. Hráči polského mistra přijeli do Prahy s velkým optimismem, netajíce se názo
rem, že Pražané budou těžko překonávat jejich dvoubrankový náskok, a už se viděli mezi osmi
nejlepšími teamy Evropy. Brzy byli z těchto iluzí vyléčeni. Dukla zlomila totiž velkým nástupem
jejich ostří, jejich skvělý útok, a i tak výborní křídelní útočníci jako mladý Lubaňski a Lentner
si nevěděli rady se zadními řadami domácího teamu.
Mužstvo pražské Dukly, které proti zápasu v Chór
zowě nastoupilo se dvěma změnami (Šafránka na
pravé straně obrany vystřídal Dvořák a útok po
sílil mladý junior Roeder), jako celek podalo nejlepší výkon v letošní sezóně vůbec. Přestože si ani
tentokrát útočníci neodpustili občas zdlouhavé rozehrávání míče do stran, kombinace klapala zname
nitě a útočníci se doslova předháněli ve střelách
na polskou branku. Útočnému kvintetu prospělo za
řazení Masopusta do středu, který spolu s Kučerou
zahrál jako v dobách své největší slávy. Górnik
Zabrze sice nechtěl hrát obrannou hru, ale byl k ní
v prvním poločasu donucen velkým nástupem a náporem domácího teamu, jehož výsledkem byly už. v
prvních dvaceti minutách hry dva góly, a to ještě
nutno poznamenat, že jugoslávský rozhodčí Bajič
z nepochopitelných důvodů neuznal Roederovu bran
ku. V 18. minutě získala. Dukla vedení, když Kuče
ra z dobrých 20 metrů překonal jinak skvělého
brankáře Kostku v gólu Gorniku Zabrze, a o dvě
minuty později Brumovský unikl, přihrál Kučerovi,
a ten patičkou Masopustovi do uličky, a bylo to 2:0.
Pražané měli v dalších minutách prvního poločasu
dále velkou převahu, ale nevyjádřili ji už střelec
ky. Zato však skvěle začal 2. poločas. Už minutu
po zahájení hry Kučera vsítil třetí a 60 vteřin nato
Jelínek v běhu dal čtvrtou branku čs. mistra. Po
láci sice svým centreforwardem Szoltysikem snížili
na 1:4, ale pak Dukla Praha ovládla zase hru. S
porážkou se hráči Gorniku nechtěli smířit, a tak
se uchylovali k nedovoleným zákrokům. Deset mi
nut před koncem zápasu zůstal Kučera bezvládně
ležet na hřišti a s těžkým otřesem mozku byl od
vezen do nemocnice. Bezvědomí trvalo několik ho
din, a teprve večer se tento nejlepší čs. fotbalista
probral zase k vědomí. Nenastanou-li komplikace,
objeví se za dva měsíce na hřišti.
Kromě pražské Dukly postoupili do čtvrtfinále
PEM i fotbalisté Partizánu Bělehrad, kteří sice pro
hráli 1. zápas na hřišti lucemburského přeborníka
Jeunesse Esch 1:2,. vyhráli však odvetu v Bělehra
dě 6:2, a nečekaně se mezi osm nejlepších teamů
probojoval i holandský PSV Eindhoven, který vy
řadil Spartak Plovdiv 1:0 a 0:0. A ještě další utká
ní PEM: FC Curych podlehl v Istanbulu turecké-

Hokejová liga
Hokejisté ZKL Brna, předvádějí letos divákům
skvělé výkony, ale stejně jako léta předešlá mají
vždy za sezónu jakési “ex tempore”, kdy zklame obrana a přeborník republiky utrpí debakl. Letos to
mu tak bylo ve 13. kole nejvyšší čs. hokejové sou
těže, kdy ZKL Brno prohrálo v pražské Sportovní
hale ve Stromovce s domácí AC Spartou vysoko 2:8,
což vzbudilo v Praze velkou senzaci. Brněnští se však
hned v příštích kolech vzchopili a porazili postupně
Zlín l6:l, druhé mužstvo tabulky Kladno 8:1 a Cho
mutov 12:3, a vedou po 16 mistrovských zápasech
tabulku soutěže čtyřbodovým náskokem před Spar
tou a Kladnem. Oba tyto teamy jsou bezpochyby
překvapením letošní sezóny. - Naopak Bratislava už
do závěrečných bojů asi nezasáhne.
Tabulka : 1. ZKL Brno 28 bodů, score 124:40: 2. Spar
ta Praha 24 bodů, score 90:48: 3. Kladno 24 bodů,
score 97:62; 4. Bratislava 20 bodů; 5. Jihlava 19 bo
dů; 6. Pardubice 17 bodů; 7. Vítkovice 14 bodů;
8. Plzeň 13 bodů; 9. Litoměřice 11 bodů; 10. Zlín 10
bodů; 11. Litvínov 8 bodů; 12. Chomutov 4 body,
score 47:118.

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.

mu přeborníku Galatasary Istanbul 0:2, a musí být
tedy sehrán třetí rozhodující zápas, — AC Milán
(obhájce trofeje) remisoval ve švédském Norrkoeppingu 1:1, Inter Miláno porazilo doma jen s nej
větším vypětím sil francouzského mistra AS Monaco 1:0, — a Dynamo Bukurešt podlehlo doma Realu
Madrid 1:3.

::

Fotbalová liga

::

Mistrovskými zápasy 12. a 13. kola
i dvěma od
loženými utkáními - skončila v republice podzimní
část 1. čs. fotbalové ligy ročníku 1963-64, která měla
právě v závěru jednu kuriositu. Snad vůbec poprvé
v historii čs. kopané nastoupilo mužstvo s komplet
ní reservou k ligovému utkání. Stalo se tak v případě
pražské Dukly, která se marně snažila u ústřední sek
ce kopané i u Baníku Ostrava o odložení ligového
střetnutí v Ostravě, aby se mohla důkladně připra
vit na těžkou odvetu Poháru evropských mistrů s
Górnikem Zabrze, kdy měla dohánět dvoubrankový
náskok soupeře. Nakonec vedení Dukly muselo roz
hodnout samo : do Ostravy poslalo juniory a náhrad
níky, kteří pochopitelně neměli vyhlídek na zisk bo
dů a prohráli 1:4. Dukla Praha tak “darovala” Ostra
vě dva velmi cenné body. Přesto však se ještě stala
podzimním vítězem ligy, ovšem jen dvoubodovým
náskokem před Slovanem Bratislavou.
12. kolo : Ostrava — Dukla Praha 1:4, Bohemians —
Třinec 3:2, Sparta Praha — Hradec Králové 5:2.
Trenčín — Slovnaft Bratislava 0:2, Prešov — Ko
šice 1:1, Slovan Bratislava — Kladno 3:0 a ZJŠ
Brno — Spartak Praha Motorlet 2:0.
13. kolo : Dukla Praha — Sparta Praha 1:0, Spartak
Praha Motorlet — Ostrava 1:1, Třinec — Slovan
Bratislava 1:1, Hradec Králové — Bohemians 0:1
(!),Slovnaft Bratislava — ZJŠ Brno 2:0, Kladno —
Prešov 1:0, Košice — Trenčín 2:0.
Odložené střetnutí : Slovnaft Bratislava — Slovan
Bratislava 1:1 a opakované utkání Bohemians —
Ostrava 0:2.
Konečná tabulka podzimní části : 1. Dukla Praha 20
bodů, score 30:11; 2. Slovan Bratislava 18. b.: 3. Ostra
va 17 b.; 4. Slovnaft Bratislava 15 bodů, score 21:13,
5. Košice 15 bodů, score 21:16; 6. ZJŠ Brno, 7. Sparta
Praha, 8. Trenčín (po 14 bodech); 9. Prešov, 10. Bo
hemians (po 13 bodech); 11. Hradec Králové, 12.
Kladno (po 10 bodech); 13. Třinec 7 b.: 14. Spartak
Praha Motorlet 2 body.
Střeleckou tabulku podzimní části 1. fotbalové ligy
vyhrál levý křídelní útočník pražské Sparty a ná
rodního mužstva Mašek, který vstřelil 9 gólů. - v 91
ligových zápasech padlo celkem 278 branek, - nej
častěji se opakoval výsledek 1:0,-utkání shlédlo přes
milión diváků, - a největší návštěvy měla i v letoš
ním podzimu Sparta Praha, jejíž utkání vidělo 283.500
diváků.

ŽEBŘÍČEK

ČS.

Ústřední sekce čs. tenisu sestavila na základě
výkonů jednotlivých hráčů oficiální pořadí nejlepších tenistů ČSR pro rok
1963. O první místo v soutěži mužů se dělí veterán
čs., daviscupového teamu
oin Javorskýs juniorem
Holečkem, jehož nemalou
zásluhou získalo letos čs.
juniorské družstvo sensačně Galeův pohár, který je
jakýmsi neoficiálním juniorským
mistrovstvím

TENISTŮ

autem z Melbourne do
Sydney. Chce se někdo
svézt? Inf. HD.

komentář. — A. J. Havaii:
Díky za lístek. — K. V.
Paddington: Díky za ad
resy. — F. K. Clayton.
Dopis jsme odeslali do
USA.
HD

- - Ve zkratce - — Fotbalisté ZJŠ Brna postoupili do čtvrtfinále Po
háru veletržních měst, když vyřadili skotský Parthick
Thistle 2:3 a 4:0.
— Velkou cenou Japonska v Suzuki skončili přední
motocyklisté - silničáři boje o tituly mistrů světa pro
r. 1963. Nejúspěšnějším borcem je letos Redman z
Rhodesie, který na stroji japonské značky Honda
získal světové primáty ve dvou soutěžích : v kate
gorii strojů do 250 ccm a 350 ccm. Čechoslovák Šťast
ný, který se nemohl zúčastnit pro velmi vážné zra
nění posledních dvou závodů mistrovství světa, se
umístil na stroji Jawa v celkové klasifikaci mistrov
ství světa třídy do 350 ccm se sedmi body pátý.
— Čs. plavci vyhráli v Žilině mezistátní utkání s
Rumunskem : muži 103:71 b., ženy 65:52. Střetnutí
přineslo zajímavé a tuhé boje, přesto však s dosa
ženými výkony ani vítězové spokojeni býti nemohou.
Jediný čs. rekord dosáhlo kraulařské družstvo žen,
které vyhrálo 4 x 100 m volný způsob za 4:31,9 min.
— Japonští hokejisté vyhráli v Tokiu obě kvalifi
kační utkání pro olympijské hry v Tokiu nad Au
strálií 17:1 a 17:6 a střetnou se tak 28. ledna, v den
před zahájením olympiády, v Innsbrucku s Českoslo
venskem v boji o účast mezi nejlepšími osmi.
—-25-letá severokorejská závodnice Sin Kim Dan-ová
zaběhla v Djakartě jako první půlkařka světa 800 m
pod dvě minuty: za 1:59,1 min. Tento její skvělý
čas i čas 51,4 vt. na 400 m nebudou však uznány
za světové rekordy, protože Severní Korea není čle
nem Mezinárodní lehkoatletické Unie IAAF.
— Čs. stolní tenisté prohráli v Novém Sadu mezistát
ní utkání s Jugoslávci 1:5. Jediný bod získal čs. teamu
Staněk, který porazil Jugoslávce Korpu 2:0 na sety.
— Vítězi tenisové soutěže representačních družstev
o pohár švédského krále Gustava se stali poprvé v
historii tohoto neoficiálního evropského mistrovství
na krytých dvorcích tenisté Jugoslávie, kteří ve fi
nále porazili v Bělehradě první prosincovou neděli
obhájce trofeje - Dány - 3:0.
— Pořadatelé neoficiálního tenisového mistrovství
světa ve Wimbledonu zamýšlejí od příštího roku
uvést v život novou soutěž. Má jí být čtyřhra te
nisových veteránů, kteří dosáhnou 45 let. Není jistě
nejmenších pochyb o tom, že tato soutěž se bude
těšit velké oblibě, neboť v ní zasáhnou do bojů bý
valá esa světového tenisu.
— 35-letý Gordie Howe z mužstva Detroit Red Wings
vsítil v utkání svého teamu s Montrealem Canadiens
(domácí vyhráli 3:0) 545. branku, čímž překonal stře
lecký rekord americko-kanadské profesionální hokejové ligy, jehož držitelem byl s 544 góly slavný Maurice Richard.
— Čs. házenkářský mistr - Dukla Praha - pokračoval
na svém zájezdu Západním Německem v sérii dalších
úspěchů, když vyhrál v Mnichově mezinárodní “bles
kový” turnaj. Pražané zvítězili bez námahy nad
oběma předními teamy bavorské ligy ESV MuenchenLaim 17:2 a nad TSV Milberstshofen 11:7 a nad
druhým mužstvem nejvyšší švýcarské házenkářské
soutěže St. Gallen 13:8. Pro mužstvo pražské Dukly,
která tvoří kádr mužstva ČSR, je turné dobrou pří
pravou na březnové mistrovství světa v Praze.

Evropy. Junior Holeček
byl ještě v minulém roce
na 22. místě. V čele žen
je to i tentokrát Věra SuHLAS DOMOVA
ková (osmá hráčka svěVychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
tového žebříčku), která
Adresa: Hlas domova,
nenašla ani v r. 1963 do8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
ma přemožitelku. Pořadí
Telefon: 42 - 5980
mužů : x . 2 Holeček a
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ l/5, -.
Javorský; 3. - 5. Korda
jednotlivý výtisk s 2/-.
Koudelka a Štrobl, 6. Mi PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před
kysa: 7. Šafarik; 8. - 9. platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $ 5.- nebo
Kodeš a Tajcnár; 10. Sei- ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
fert.

