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Chruščovův náměstek ve Spojených státech

Prázdniny soudruha Mikojana
b a l e n o ze skladu, opráRok 1959 začal v mezinárodní politice rušně. Rusové odpahli svou
šeno a vystaveno ve vý"kosmickou" raketu, která na «vé cestě vesmírem minula měsíc a začala
kladní skříni- za Snížené
obíhat slunce, takže se vlastně stala první umělou planetou. Propagační
ceny. Stará pohádka o
význam této události se téměř vyrovnal odpalu sputníka, neboť jí byl
možnosti
mírumilovné
podán důkaz, kde důkazu bylo třeba, že si Sověty zatím udržely svůj
dohody s komunismem o
1
náskok v raketových středách.
výhodách holubičího sou"
'Zatím co sovětská raketá spěchala za svým cílem, starý vytrvalec Mižití bude znovu dovedně
kojan, který přežil čistky Stalinova i Chruščovova Ruska, balil zavazadla
vyprávěna. Staré sváry
k cestě do Spojených států.
budou po stáru interpreÚčel jeho cesty se jednání mezi U S A a su potřebují ke svým plá- továny jenom jako nestal přirozeně hlavní o- SSSR, 3. přijel přesvěd- nům.
šťastné následky sovětVystihu je-li
ttohle
tázkou, jíž si klade zá- čit washingtonskou vláského strachu před., západní svět. Novináři na du o výhodnosti rozší- správně sovětské záměry, padním útokem.
newyorském letišti na ni ření obchodních styků což není nikterak jisté,
N a Západě se stane
dostali jednoduchou od- s SSSR a získat půjčku, Mikojan je ievék, kte- přání znovu otcem myšpověď. Kremelské číslo o níž se Sovětský svaz rý je může nejspíše uvés- lenky. Advokáti dohody
2 přijelo do Ameriky ňa již jednou bez úspěchu ti v skutek. J e všeobecně se Sověty, často hodněpovažován za nejintelidovolenou k příteli Men- pokoušel.
vlivní, vylezou z děr. Pošíkovi, sovětskému velVšechny tyto odhady gentnějšího člena mos- litici budou před volbavyslanci ve Washingto- mohou být úplně mylné. kevského vedení a- má mi vyprávět míruchtipověst člověka, který donu.
Ale je-li na nich něco
vede čertu prodat svěce- vým, voličům o míru, kteÚčel
cesty
pravdy, pak asi nasvědrý je pro naši generaci
nou vodu.
Ťa odpověď
docela čují tomu, že Se Sověty
právě za rohem.
^FHasy z h r o b u
neuspokojuje,
protože chtějí po roce mezináPřitom to
všechno
moskevští pohlaváři ob- rodního napětí pokusit o
Ukáží-li se předchá- nebude nic jiného, než
vykle netráví sve dovo- periodu mírové koexis- zející předpoklady správ- další ze sovětských podlené v Kalifornii nebo tence, kteroů čas od ča- né, staré zboží bude vy- (Pokračování na str. 2)
na Floridě. V
záplavě
Ofensiva proti Berlínu pokračuje.
spekulací, které se vyrojily v souvislosti s Mikojanovou cestou, vystupují jako dost možná tři
V rámci dlouhodobého útoku proti přítomnosti amerických jednotek v
vysvětlení:
1. Mikojan Západním Německu rozkatila se československá propaganda (zcela ve
přijel urovnat berlínskou shodě se sovětským útokem) na jsoucnost Západního Berlína, který proroztržku, která přiblíži- zatím zůstává největším trnem v oku sovětské propagandy. Českoslovenla svět ozbrojenému kon- ští komunisté nyní hlasitě roztrubují, že se Západní Berlín stal střediskem
fliktu více, než je Sově- protisovětské špionáže.
tům milé, 2. přijel při- ' N a této kampani udi- bolševici doopravdy ob- venské kampani proti
pravit půdu pro přímá vuje jenom to, že se těžují vyčítat také ten- Západnímu
Berlínu a
to aspekt studené vál- západní špionáži (držky.
me se neobalených pojMají-li západní spo- mů) je nejzajímavější je.. Československý zpravodaj č.226 přináší souhrn jenci špionážní ústřed- nom to. že tentokrát čespřípadů, kdy byli českoslovenští občané veřejně ny v Západním Berlíně, koslovenské komunisticsouzeni za ío, že napsali v soukromých dopisech vě-j
ci, které se nelíbily komunistickému režimu. V jed je to proto, že Západní ké úřady tvrdí, že něné věci nemůže být mýlka: českoslovenští komunisté Berlín je ideálně polo- mečtí a američtí špioni
uveřejnili tyto rozsudky v tisku jenom proto, aby žen právě ;pro takové vykonali Svůj úkol a že
odstrašili všechny, &dož dosud korespondují se znáse po skončení, své práce
mými nebo příbuznými na Západě. Československý účely.
zpravodaj připojuje k seznamu rozsudků (případy
Daleko víc by pře- uchýlili do Západního
dosud neuveřejněné v HD jsou na str.3.) tento kvapilo, kdyby
bylo Berlína.
komentář:
Kdykoli předtím ee
zjištěno, že sovětská špi"Komunistický režim provádí v poslední době onáž neoperuje z Vý- vyskytl případ špionáže,
zostřenou censuru zásilek, dopravovaných poštou
do zahraničí i uvnitř republfey. Je proto na místě, chodního Berlína. Zá- který se hodil k publikaaby byla československá veřejnost v zahraničí zvášť padní Berlín má dnes ci, tvrdila československá
opatrná při stylisaci dopisů přátelům a příbuzným. takovou pověst, jakou vláda, že špioni byli buď
- Je zcela nepochybné, že porušování listovního
cíooadeni při přechodu
tajemství patří k běžným praktikám StB, při čemž měl za druhé světové
hranic nebo před tím,
válkv
Istanbul
nebo
Lise režim nezastavuje ani před otvíráním dopisů,
adresovaných vysokým funkcionářům cizích států sabon, o tradičně sou- než mohli splnit své vynebo zastupitelským úřadům v ČSR.
sedských švýcars k ý c h zvědačšké poslání.
. Obsah dopisu může v takových případech být městech ani nemluvě.
Českoslovenští komubuďto přímo podkladem pro zvláštní žalobu, nebo
N
a
dnešní
českoslo(Pokračování na str. 2)
alespoň přitěžujícím průkazním materiálem. Toho sl
musí zvlášť být vědomi naši lidé ve Spojeených státech, neboť důvodem k nařčení z "politické nespolePublished by
hlivosti" je dnes v Československu již pouhá SkutečFr- Váňa, 8 Moorhouse St., Richmond
1, Vic.
nost, že někdo má protikomunisticky smýšlející příPrinters:
Bussau
&
Co.,
buzné v "kapitalistické cizině. , . ."
. HD k tomu může dodat jenom tolik, že totéž va6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
rování plně platí pro kohokoli v Austrálii. .
. .

Komunisté proti špionáži

KORESPONDENCE S ČSR

Pozor na Berlín. Komunisté jej využívají jako
"místa tlaku'' proti Američanům a spojencům.
Bolševická strategie: vyyvolat a odvolat krizi,
jak se to hodí. Jednou je to nebezpečí války
na Středním Východě. Podruhé Formosa a
Quemoy. Jindy Berlín. Cíl: vyhodit Západ z
rovnováhy, zabírat posice při sebemenší známce slabosti. Chruščov chce vypudit z B e r l í n a
všechny kromě východních Němců - a pak vyjednávat se Západem ve výhodné posici. Berlínská otázka je riskantní, a Chruščov to ví:
bude-li naléhat příliš mnoho, může tím začít
třetí světovou válku.
U.S. News, Washington, č. 21.

NA P R A H U

ROKU

Lidé mají vždy sklon k domýšlivosti. Žijíce své
malé životy, domnívají se, že jejich osudy jsou výjimečné, a že žijí na přelomu epo c h. Severoafrický
kupec cítil, že nastal konec světa, když bylo vyvráceno Kartago. Křesťané se domnívali, že nastane,
konec světa, jakmile vyprší tisící rok křesťanského letopočtu. Konec světa oznamovala i Halleyova
kometa, byť i měla tak střízlivé jméno.
Antonie de Saint-Exupéry byl letec, který padl
za druhé světové války v 'řadách spojeneckých.
Mnohý z nás s ním bude sdílet jeho ocenění dvacátého století: "Mám pocit, že jdu vstříc nejčernéjším dnům lidstva. Je mi zcela jedno, jestli padnu.
Člověk ztratil vůbec schopnost cítit. Jaký ta bude
mít smysl vyhrát válku, když pak' vězíme sto let
v krizi revolučních nemocí- Nenávidím toto století,
v němž se člověk pod universálním totalismem mění v bezmocné dobytče . . . Kam jde Amerika? Kam
jdeme my? Je jen jeden problém, jediný na- tomto
světě, vrátit člověku náboženskou náplň života . . ."
Saint-Exupéry byl věřící člověk. Ale v tomto ohledu s ním budou souhlasit lidé věřící i nevěřící, pokud ještě neztratili schopnost cítit. Přišla doba, kdy
se splnily chmurné utopie Orwellovy, Čapkovy a
jiných.
Za Železnou .oponou vládnou kosmickými raketami primitivové, kteří před 30 roky oslavovali traktor jako vrchol - c ivilisace. Jejich technika stoupla,
jejich duše zaostaly. Za protivníky mají Američany,
kteří se dodnes opíjejí technologickými výboji, zatím co jejich filosofie stále ještě hledá metody a
cesty, jimiž by se dorozuměla se zbytkem svobodného světa. Nikdy před tím nebylo americké myšlení osamělejší než dnes.
Proti sovětskému střízlivému materialismu (který je chladný, vypočítavý a bezohledný tam, kde
si to může dovolit, a chladný, vypočítavý a svůdný
kdekoli jinde) stojí především evropská filosofie
nahého v trní. Evropané, pokud jsou ještě svobodni,
jsou unaveni a rozčarováni. Německo nikdy neoplývalo optimisty, Franccie dodala Jeana Paula Sartra,
který představuje mondénní třtinu, větrem se klátící!
Solidní Albion se může pochlubit Russellem. Toynbeem a tlupou "hněvivých mladých", kteří se starými mohou soutěžit jedině v pošetilosti.
Anglie, zatím jediný solidní pilíř západní obrany,
má pochopitelně mnohé zábrany. Její filosofové
neúnavně káží kapitulaci ve jménu zachování lidstva. Nikdo zatím ještě neřekl rovnou, co takový
zvrácený humanismus (nebo poraženectví) znamená.
Prostě řečeno je to takováto nabídka: protože hrozí
zničující atomová válka, poddejme se bez boje. N.ebude-li mít vlk možnost dávit ovce, bude je' požírat
pomalu. Je však stále možnost, že se vlk přežere
ovcí dřív, než pohltí celé stádo. Proti tomu musí
každý rozumný člověk namítnout: kapitulací se
vyhneme atomové válce, ale. bude tím atomová
hrozba odstraněna? Sovětský svaz je dnes nucen
nakládat se svým atomickým arsenálem jemně,
protože ví. že má silnou konkurenci. Jak by s ním
naložil, kdyby bylo jasno, že nebezpečí odplaty odnikud nehrozí? Kdyby se Západ poddal, bylo by
skutečně odstraněno nebezpečí, že nikomu v Kremlu neselhou nervy? Zatím jsou oba protivníci v šachu. Natáčí-li Stanley Kramer v Melbourne "Poslední břeh", natočil československý státní film "Vynález zkázy". Oba filmy zvěstují zhruba totéž poselství.
Chmurná, slova Saint-Exupéryho se čím dál tím
víc naplňují. Zbývá jediná naděje. Fysikové a jiní
vědátoři ještě nevzali útokem studovny myslitelů
a katedry učitelů. Von Braun musí ještě posloUchat
Bílý dům a Petr Kapica musí počkat, jak se rozmyslí Chruščov nebo kterýkoli z jeho nástupců.
Vítězství technologie ještě není úplné. Proti kultu
traktoru, tanku, sputníku a meziplanetární rakety,
postaveným učenými mloky, je ještě' čas postavit
kult vědění a v rozumu, kult silnější. Silnější proto,
že bude hájen lidmi, kteří vědí, proti čemu bojují,
a ještě víc proto, že vědí. zač bojují.
jun.
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Ve jménu de Gaullea
p r o t i de G a u l l e o v i
Pravice

pařížský

kontroluje

parlament

Francie byla a je svědkem událostí, které lze nazvat převratnými
zvláště v zemi. jež se po válce "proslavila" jenom zatuchlou politickou
stagnací. Z a starou republikou byla učiněna tečka, v život vešla nová
ústava, nový volební systém nahradil poměrné zastoupení a frank byl
devalvován v souvislosti s iíadou dalších drastických -^hospodářských
opatření.
V pozadí všech těch změn stojí vytáhlá postava generála de Gaulle, nového presidenta Francie. Podle nové ústavy má teď francouzský president
ještě větší moc, než jakou tradičně vládnou presidentové Spojených států.
Situace, vzniklá po posledních francouzských volbách, nasvědčuje tomu,
že ji bude potřebovat téměř okamžitě.
Tyto volby si zaslouží bližší pozornosti, protože jejich podivný výsledek dal absolutní kontrolu pařížského parlamentu lidem,
kterým
jsou některé plány gen.
de Gaullea a zvláště jeho záměry v AJžíru trnem v oku.

Dosažené výsledky vypadají dost p o d i v n ě .
Takhle teď vypadá síla
francouzských poli t i ckých stran; vyjádřená
poslaneckými mandáty:
neogaulleistická
U N R
187, konservativci 133,
MRP 57, socialisté 40,
radikální socialisté 37
a komunisté
10. Při
tom komunisté s deseti
mandáty obdrželi 3,100.
000 hlasů, ale radikální
socialisté s 37 mandáty
necelých 250.000 hlasů
a katolická MRP, s 57
mandáty jen 1,200.000
hlasů.

rékoliv jiné straně by se
příště mohlo přihodit to,
co se tentokráte stalo komunistům.

DE GAULLE
V ÚZKÝCH
Nový
francou z s k ý
volební systém je formálně v pořádku a formálně obstojí pod kažDVOUKOLOVÁ
dým demokr a t i c k ý m
ZÁHADA
drobnohledem. Dosažené volební výsledky jsou
Volilo se dvoukolově.
však přesto, mírně řeV 'prvním kole byli zvočeno, krkolomné.
leni ti kandidáti, kteři
dostali "absolutní většiSkutečností zůstává, že
nu. Ve druh é m k o l e
poslední volby ve Fran•stačila prostá většina, a
cii zasadily ránu nejen
kandidáti bez naděje na
francouzské demokracii,
zvolení mohli
předat
Drtivá volební prářka ale také člověku, který
své hlasy jinému kan- komunistů jistě nikoho z ten záhadný systém uvedl
didátu.
••
riás nerozpláče, ale kte- v život. Generál de Gaulle doufal v silnou "Třetí sílu". Ale teď, kdy se
Bidaultova k a t o l i c k á
MRP posunula ze středu
doprava, má pravice (velká její část extremní) v
parlamentě 377 mandátů
T A NAŠE SLOV AČ
Slováci V New Yorku utvořili už osobitý výbor a zbytky středu jenom
ósláv 14. Marca 1959. Sú v ňom zastupcovia 77 mandátů.
Siovenskej ligy v Amerike, SNRvZ a SOV-u.
De Gaulleovy pokyny
byly v Alžíru ignorováLIŠKA BYSTRÚŠEK
ny ještě před . volbami.
Frank Liška z Milwaukee. Wis.. člen 147. sbo- Je jistě očividné, jaká
ru'Slov. kat. Sokola, vybral sa minulého augus- bude jeho posice teď,
ta na trojtýžďnovú pólovačku s*onov do Afri- když se přátelé alžírky. Po návrate vyhlásij časopisu The Milwau- ských extrémistů stali
kee Journal, že nadarmo sa pokůšal zabit' -glopány pařížského parlana šípom (ide o obchodníka *ukmi a šípmi) *
Z o . vzdialenosti. 35 yardov vystřelil na slona
28-inčový šíp z cedrového dřeva, a hiíci tento
(Pokračování se str. 1)
prenikol asi 20 inčov do prs slona, smesom na
srdce, slon nespadoi, ale začal uhánět preič. Zabili ho potom gulovnicami.

Naše rovy

PRES. DE GAULLE
• Ve i měnu republikymentu. Neboť - a o tom
může být těžko pochyb' - vítězní "gau 11 e i st é"
Soustelle a Delbecquě
jsou v určitém směru
cstřeji_ proti de Gaulleovi, v jehož znaku vyhráli volby, než poražený "antigaulleista" Méndes France, nebo vůdce
socialistů Mollet.
Generál de G a u l l e
prokázal své nevšední
schopnosti nejprve ve
válce a nyní v neklidném
míru. Zbývá teď uvidět,
dovede-li se vypořádat
se' svými novými odpůrci a dokáže-li udržet pod
kontrolou události, které
pomohl uvésti v chod.
Jenom podle toho bude
možno posoudit, vejde
-li do historie jako státník, který dvakrát zachránil francouzskou demokracii, nebo jako člověk, který ji jednou zachránil a jednou pohřbil. '
.1
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Prázdniny
soudruha Mikojana

12- LETÁ KRÁLOVNA KRÁSY
: SI. Margie Gecy (21), kanadská Slovenka z
Montrealu, získala v ostatných rokoch prvenstvo v týchto súťažíach krásy: Miss Glamour
(1949), Miss. Montreal St.. Laurent. (1956,
Miss Kobra (1957),. Miss. Kleen P o (1953),
Miss Out-Door (1952), Miss. Congeniality
1952), okre toho bola finalistkou v súťaži Miss
Canada (1956). Koncom septembra t.r. odišla
na pózyanie filmovej spoločnosti J.A. Rank do
Londýna.
POVĚDOMÝ SLOVÁK MĚL PROČ
Josef Josko, senátor štátu Pensylvánie zomrel
vo veku 54 rokov. Hoci bol povědomý Slovák,
v slovenských kruhov málo bolo o ňom počuť.
SLOVENSKÝ ŠTÍT, Sydney, č. 11 - 12.

Čuků. Mírové soužití s
komunismem není možné a naděje na dohodu
s ním, je nejvýše "pošetile*;
prostě proto, že se komun .stické cíle pořád
ještě neodchýliiy ani o
vlásek od
původního
Marxova manifestu.
Te dost možné,' že Mikojan přijel do Ameriky prostě proto, aby na
místě zhodnotil politickou atmosféru uvnitř té
země. Znamená-li však
jeho cesta opravdu začá-

tek nové mírové ofensivy, pak by západním státníkům neuškodila malá
exkurse evropskými hřbitovy, které jsou plné lidí, kteří věřili v slušnou
dohodu s komunismem.
Na neznámém místě leží kosti polských socialistů Ehrlicha a Altera,
v Bulharsku je hrob Petkovův, v Sezimově Ústi
odpočívá Eduard Beneš
a v Lánech Jan Masaryk.
Někteří zemřeli ranou do
týla, jiní si sami vzali ži-

KOMUNISTÉ PROTI ŠPIONÁŽI
(Pokračování se str. 1)
nisté tentokrát vydatně
čerpají při své propagandistické kampani z oficiósního spisku východo
německé vlády, nazvaného Ohrožení míru, způsobené ozbrojením Západního Německa.
V tomto spisku se
svrdí, že v Západním
Berlíně pracují 62 špionážní skupiny, a že celkový počet špionážních
skupin na území Západního Německa je 339.
Směšná část tohoto
obvinění vyleze na povrch v okamžiku, kdy
začne sovětská (vlastně
československá v tomto
případě) špionáž vypočítávat americké špionážní ústředny:
Central Inteligence Agency, Military Inteligence Service, Military
Intelligence Detachment,
Air Intelligence Service,
Counter Intel 1 i g e n c e
Corps, Office of Speciál

Investigation.
V každém případě tu
jde o normální zpravodajské služby, jaké udržuje kterákoli armáda
na světě. Ti z nás, kteří
prošli německými tábory,
by mohli vydat mnohé
svědectví o tom, jak
CoUnter Intel 1 i g e n c e
Corps pracoval a jaké
fraškv z jeho činnosti
vznikaly.
V jediném ohledu jsou
západní špionážní služby
hanebně pozadu: nemají
nikde žádné politické dohližitele, kteří by měli
právo zasahovat do řemeslné činnosti vyzvědačů.
Jestliže s e p á n o v é
Ulbricht a Grotewohl uvolili vydat citovaný spisek jako úřední dokument, klesli na úroveň
redaktorů n e b l a h ý c h
H u m o r ů blahé paměti.
Kterýkoli zkušený československý cicák to jistě
potvrdí.
tp

ZE DNE NA DEN
24. 12. Ze Sumatry byla
hlášena zvýšená aktivita
indonéských vzbouřenců
a jejich spojení s mohamedánskou sektou Darul
Islám.
25. 12. Sovětský ministr
zahraničních věcí Gromyko hrozil, že se z nynější
berlínské krize může stát
"druhé Sarajevo".
29. 12. Francouzský ministerský
předseda
de
Gaulle oznámil drastická
finanční, hospodářská a
sociální opatření, mezi nimi i devalvaci franku.
2. 1. Na Kubě byl svržen
režim diktátora Batisty.
3. 1. Sovětský svaz odpálil první raketu, která unikla zemské gravitaci. ^
5. 1. Náměstek sovětského ministerského předsedy Mikojan přiletěl . do
Spojených států.
—Sovětská raketa minula
měsíc a má, podle tvrzeni
ruských vědců, obíhat
slunce jako první umělá planeta.
6. 1. Z Belgického Konga,
které platilo za jednu z
posledních klidých kolonií, byly hlášeny nepokoje domorodců.
_
7. 1. Zprávy z Bagdadu
mluvily o zvýšeném nevot a některým zlomila
komunistická
věrolomnost srdce.
Neboť - S o v ě t s k ý
svaz uznává jenom jednu
dohodu, dohodu Grotewohla .a Cyrankiewicze.
Taková dohoda se však
rovná v slovníku demokracie
bezpodmínečné
kapitulaci.
-kw-

bezpečí
komunistického
puče v Iráku.
8. 1. Východoněmecká vláda oznámila v notě Sovětskému svazu, že převezme
kontrolu leteckých a pozemních spojí mezi Západním Německem a Berlínem.
—Očekává se, že 21. sjezd
sovětské
komunistické
strany, který se sejde v
Moskvě 27. ledna, povede
k větší čistce v SSSR. Řada moskevských korespondentů předvídá, že má
sjezd připravit cestu k
procesu a případné popravě bývalého ministerského předsedy Maienkova.
7. 1. Generál de Gaulle
byl uveden v úřad francouzského p»-esid j ř n t a .
Předsedou jmenoval dosavadního ministra spravedlnostii 46Ietého Michel Debrea, který representuje pravicovou stranu OTÍR.
9. 1. V Chicagu se konaly demonstrace uprchlíků ze zemí za Železnou
-oponou (hlavně Maďarů) proti návštěvě Mikojana.
DOPORUČTE
HLAS D O M O V A

Kontinentální jídla
TATRA HILLS
lSxpresso - Restaurace
396 Chapel St.,
S T H. Y AR R A, Víc.
Otevřeno od 10 h. dopol. do 1. hod. noční.
Pod vedením
dr. Karla Havlíka

12. 1. 1959

ČESKOSLOVENSKO

HLAS

VE

ZKRATCE

DOMOVA

jemné dodávky na roky Gracián Černušák a1; M.
1961 - 65.
Sachs, šéf záhřebské ope—Bývalý čs. velvyslanec ry, který po dlouhou dov Londýně dr. R. Bystřič- bu spolupracoval s brněnky vydal knihu Základy skou operou.
mezinárodního práva sou- —Národními umělci byli
kromého.
jmenováni sochaři Jan
—Československá
vláda Lauda, Vincenc Makovpodala protest proti "na- ský a malíř Vlastimil Rarušení
československého da.
území letadly Spojených —K. Svolínský, M. Medstátů". Došlo prý k němu vecká, Cyril Bouda a Jan
při manévrech americké- Liesler vypracují návrhy
ho letectva. Americká le- ^'na nové čs. bankovky.
tadla prý letěla 30km nad —V kulturním výboru náčs. území v prostoru Prá- rodního shromáždění mlušil.
vil poslanec Jan Drda o
—Komunistická- s t r a n a nroblému zločinnosti mláčeskoslovenska a Komu- deže. Mladiství zločinci
nistická strana Bulharska se nejvíce vyskytují mepodepsaly společné pro- zi ročníky 1934 - 35.
hlášení, ve kterém je J u - —Na silniční trati Prahagoslávie označena za "ty- - Tábor - Havlíčkův Brod
pický příklad revise marx se začne stavět nový most
-leninismu, který má způ- přes Vltavu u Žďákova.
sobit ideologický, zmatek Hlavní klenutí bude dloumezi komunisty a naru- hé 330 m.
šit jednotu mezinárodní- —Ve Vídni byla podepsáho dělnického hnutí.
" na obchodní dohoda na
Prohlášení bylo podepsá- léta 1959 - 1961. Českono Širokým a Novotným slovensko bude dodávat
se strany československé minerální paliva, stroje,
a Živkovem a Jugovem automobily, chemikálie a
za Bulharsko.
zemědělské výrobky, do—Náměstek ministerské- veze ocel, válcovaný maho předsedy Václav Ko- teriál a stroje.
pecký označil ve svém —Západoněmecký voják
projevu maršála Tita za Manfred Hleber. který
"zrádce, kterého potká sloužil u Weidenu, deserosud všech jemu podob- toval do Československa,
ných: 7Tm"7í beze stopy." kde požádal o asyl.
—K 20. výročí úmrtí Kar- —V Pražském Národním
la Čapka byla uspořádána klubu se konala konfevzpomínková slavnost v rence vědců hospodářsále pražské
ústřední ských oddělení Akademií
knihovny. Promluvili L. věd z 11 komunistických
Dostálová a M. Fric, u- zemí. Konferenci zahákázky z Čapkových dra- jil ředitel ekonomického
mat přednesli Otýlie Be- ústavu Českoslov e n s k é
níšková, František Smolík akademie věd dr. Václav
a Bedřich Karen.
Kaigl. Cíl konference:
—Československo navští- projednat spolupráci s
vili australští publicisté cílem "dosáhnout a předJ. Waton a J. M. Deva- stihnout nejvyspělejší kaney.
pitalistické země".
—Medajle Leoše Janáčka —V přítomné době je v
byly uděleny v Brně. Od- Československu
360.000
měněni: Brněnská státní žadatelů o byt. Podniky si
filharmonie, opera Stát- stěžují na nepořádné planího divadla v Brně, prof. cení nájemného v podnikových bytech: ostravsko
-karvinským dolům dluží nájemníci za půl letošního roku 1,200.000 Kčs,
městskému národnímu vý—Pro psaní dopisů, "hanobících čs. zřízení", psaných boru v Ostravě za tři čtvrdo ciziny, byli koncem roku odsouzeni: vojín Maj- tě roku 1.750.000 Kčs.
rich a František Buchá. Posledně jmenovaný dostal —Ministr vnitra Rudolf
7 let..
Barák uvedl ve svém
—K osmi letům žaláře byl idsouzen ředitel vršo- článku ve stranickém čavického závodu Tesla "pro falešné hlášení o splnění sopisu Život trany, že je
plánu". Podle pražské Práce se prý ředitel J. Doležal dnes 70.000 "dobrovolhájil tím, že nechtěl dopustit zkrácení mzdového ných"
spolupracovníků
fondu dělníků.
s policií. "Naše bezpečnost
—Pro panikaření o "nastávající válce se Sovětským má více než 70.000 posvazem" byli odsouzeni kněz L. Jedelský z Prostě- mocníků Veřejné bezpečjova, přerovští učitelé A. Kopiničák, Lufl. Kafková, nosti a Pohraniční stáže
Fr. Kočara ( i jeho žena Marie) a učitelka Ž. Zavře- z řad dělníků a družstevlová z Dobromilic.
níků", napsal Rudolf Ba—Pro daňové defraudace a černou výrobu byli od- rák.
Č/FEP/PNL
souzeni v Praze Jan Nekovář (4 a, půl roku), ic.
Jekl (1 a půl roku) a Z. Šebek (15 měsíců). Vyráběli
spájecí a svážecí prostředky v Uhříněvsi.
—V Liberci byl odsouzen "bývalý kulak" Joset
OSAMĚLÝ?
Sýkora na 4 a půl roku pro podvratnou činnost a
terorismus. Rozesílal výhružné dopisy a
vyráběl
Najděte si přítele
"štvavé letášy". Pro podobnou činnost byl již jednou
prostřednictvím
odsouzen v roce 1951.
MILTON'S, Dpt. M 40,
—Pro krádeže zelí a bramborů ze státního stafeu Box 2871, G.P.O. Syddostali od 1 - 3 let manželé Michalovi a Břečkovi,
M. Volánková. M. Burianová a J. Mařík. Souzeni byli ney. - Představí Vás
dopisem dámám neb
v Písku.
—Bývalý ředitel státních lesů v Jablonci nad Nisou pánům, sdělíte-li všechJosef Kysela dostal 11 let za rozkrádání socialis- na svá data. Důvěrně,
nezávazně. Odpovíme
tického majetku.
—Pro černv obchod se zlatem a klenoty byli odsou- česky. Pošleme Vám
Napajedel ceni zlatník z Fr. Cvešpera (8 let), che- též ZDARMA brožurku
mik z e Zlína O. Pacholík (3 roky) a L. Hájková f v zalepené obálce.
(1 rok).
FEP/Č

—V Praze se konal sjezd
S v a z u če^fcoslorvenskě
mládeže. Předsedou byl
znovu zvolen M. Vecker,
tajemníky J . Kotrč. V.
Mejsner, I. Plaínica, A.
Poledňák, A. Valigurová
a V. Vedral.
•—Byl podepsán protokol
o výměně zboží mezi
Československem a Sovětským svazem. Dodávky představují hodnota 7,2 miliardy Kčs.
OSR doveze z Ruska
ruda, uhlí, naftu, želcv
zo, barevné kovy zemědělské produkty a strojní zařízení, vyveze strojní zařízení, lokomotivy,
automobily a spotřební
zboží.
—K oslavám 4o. výročí
založení Komunist i c k é
strany Polska odjela do
Varšavy vládní delegace,
vedená Jiřím Hendrytihezn.
•»—Dosavadní pověrenec
pro školství Ernest Sýkora byl zproštěn svého úřatíu a ""pověřen jinými
úkoly". Jeho nástupcem
v pověřenectvu školství
se stal Yasil Bilak.
—V Obecním domě v Praze se konala po 4 letecn
konference Čs. strany socialistické, které se účastnily "bratrské delegace"
z Polska a Východního
Německa. Na jednání vystupovali dr. M. Klinger,
L. Technik, dr. V. Hulínsvý, dr. L. Lapitola, dr
B. Kučera, A. Fiala, dr.
.A. Šlechtová a dr. E.
Šlechta. Předsedou byl
opět zvolen dr. E. Šlechta,
místopředsedou dr. A.
Neumann, vedoucím tajemníkem dr. M. Klinger
a tajemníky V. Hnilička,
dr. L. Kapitola a dr. B.
Kučera.
—Ve Varšavě byla podepsána dohoda o rozšířeni
hospodářské
spolupráce
na poli průmyslu chemického, hutního a strojního
a byly projednány vzá-
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Hospodářství volné a plánované
Životní úroveň Československa ve srovnání s dnešní Austrálií poskytuje nám dostatečný obraz, kam spějí dva rozdílné hospodářské směry.
Zatím co životní podmínky v ČSR, pokud neklesají, jsou stále na stejném
bodu minima - Austrálie jde kupředu.
Srovnáváme-li životní podmínky těchto dvou zemí, jde vlastně o přirovnání volného a vyvinutého australského hospodářství s plánovanou
ekonomií komunistického Československa. Hlavním znakem volného hospo.
dářství je snaha po zvýšení výroby zboží a výkonnosti služeb a tím zvýšeni
životní úrovně. Větší výkonnost a pružnost administrativy nejen že zvyšuje
celkovou produkci, ale ¡hlavně pak vytvá$ příjmy. Tato jednoduchá
poučka, která je nepochybným znakem úspěchu západních zemí, našla
vhodné uplatnění v Austrálii.
Důležitým
vodítkem
pro zhodnocení hospodářství země je počet
obyvatel, zaměstnaných
v různých od v ě t v í ch.
Malé procento obyvatel
v zemědělství a značná
část ve službách j s o u
znakem prosperující země. Australská čísla uvádějí 13,3% v zemědělství, 40,2% ve výrobě
a 46,5% ve službách, zatím
co československá
statistika
zaznamenává
32% v zemědelství, 38%
ve výrobě a 30% ve službách.
Sledujeme-li příjem na
jednoho obyvatele, pak
Austrálie zabírá
páté
místo ve světovém žebříčku s příjmem 950
dolarů. Jako první uvá-

dí Statistická
ročenka
Spojených národů U S A
s příjmem 1870 dolarů
na jednoho
obyvatele.
Následuje K a n a d a s
1310 dolary, Švýcarsko
1010 dolarů; čtvrté místo
obsadil Nový Zéland i
1.000 a páté, jak jsem
poznamenal,
Austrálie.
Poslední místa, z celkově uvedených 55 národů obsazuje africká
Uganda s asijskou Burmou. Obě země mají příjem 50 dolarů na jednoho obyvatele.
Československo je na
iom ze všech komunistických zemí nejlépe. J e to
bohužel slabá útěcha,
zjišťujeme-li, že příjem
obyvatele k/dysi prosperující.země je na úrovni

příjmu obyvatel dnešního Irska, Puerto Rica,
Itálie' nebo Izraele, zemí
veskrze neprůmyslových.
Příjem na jednoho obyvatele se podle mezinárodních vodítek pohybuje mezi 300 - 490 dolary.
Tato čísla nám jasně dokazují, kam bylo Československo zavlečeno nesmyslným
Jfomunistickýrn plánovaným hospodářstvím.
Australské!
zemědělství, které je páteří hospodářství teto země, zaznamenává stoupající výrobu a snižující se počet
zaměstnaných v tomto
edvětví. Zkomunisované
zemědělství doma nestačí výkonností na krytí
(Pokračování na str. 4)

KDEKOLIV V MELBOURNE A OKOLÍ...

COMMERCIAL RD. T V CENTRE
1 5 2 C o m m e r c i a l Rd., P R Â H R A N , VIC. (roh Grattan St.)
a nově otevřený pobočný závod

HOME APPLIANCE CORNER
Roh Chapel St. a Malvern Rd., P R A H R A N, VIC. (proti obchodu Reids)
nabízí n e j v ě t š í výběr ;—
zaručuje t r v a l o u

spokojenost

Zkuste tyto skvělé H I

HMV

FI

Televisni přijímače
Ledničky
Auto - radia

ještě

dnes!

Volejte do 9 hod.
večer

LA 6951
nebo

Množství velkých výhod:
* splátky od 18/3 týdně
* nejmenší zálohy
nebo se dostavte
* dodávka během 65 min.
osobně k zkušební* nízké pojišťovací sazby
mu předyedení.
* 68 značek a modelů
* stálá odborná služba
NEJNIŽŠ1 ÚROKY
protože nepotřebujeme
finanční účast mimo
závod!
Náš populární soukromý
důvěrný splátkový sys- Veškeré informace česky podá p. P L E S S.
tém a poradna zdarma!
Otevřeno denně do 9 hod. večer a celý den v sobotu i v neděli.

LA 4411,

HLAS
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Počátky Orwellova proroctví?
Provádíme
veškeré
práce
optické
přesné, rychle a za levné ceny
6. poschodí
49 Elizabeth St.,
(roh Flinders Lane)
Melbourne - City
Telefon MB 4207
Přijímáme objed-

Optical Service návky také pšítou

ČÍNSKÉ LIDOVÉ KOMUNY
Ve svém románu "1984" popsal Gerge Orwell takto děsivý přízrak poměrů v totalitním státě
budoucnosti:
"Strach, vztek a sebezapření budou jediné city, které bude svět znát. Vše ostatní bude zničeno.
Muž nebude věřit své ženě, dítěti nebo příteli. V budoucnosti nebude manželek a přátel. Děti
budou odebrány matkám po narození, jako vejce s e odebírá slepici. Bude známa jen jedna věrnost a to věrnost straně. Nebude; již žádné lásky . . . "
V minulých osmi měsících byl tento orweUovský přízrak téměř uveden ve skutek. V té době
Se v Číně spojilo asi 740.000 kolchozů, více než 400 milionů lidí,, v tak zvaných "lidových komunách". K této . násilné ...kolektivisaci lidských bytostí, kterou Rusové sami v roce 1933 odložili jako neproveditelnou, se rozhodl Mao Cé-tung, aby získal větší kontrolu nad miliony lidí.

Začátek spojených států evropských?

Společný trh V Evropě
Po skončení druhé světové války snažili se idealisté Evropy politicky
sjednotit nejstarší kontinent pod tak zv. Evropskou radou. Tato snaha
skončila bezúspěšně a stejně i tak druhý pokus - šest let později - obléci
Evropu do. jedné vojenské uniformy. Nyní jsme svědky třetího pokusu,
založeného na hospodářské základně.
Prvního ledna 1959
zahájilo šest evropských
států - Francie, Z á p . Německo. Itálie, Belgie.
Holandsko a Lucembursko - společný hospodářský trh. Páteří této
jedinečné smlouvy v historii Evropy je volný
průchod zboží a pracovních sil mezi členskými
státy. Hlavní části smlouvy jsou vyjádřeny v těchto bodech.
1. Vytvoření společného
trhu pro- 160 mil. lidí.
2. 30. procentní snížení
dovozních tarifů mezi
členskými státy v příštích
4 letech a pozvolné vyloučení všech tarifů a
dovozních povolení během 15 let.
3. Ochrana proti ím-\
portu z nečlenských zemí.
4. Volný průchod pracovních sil z jedné země
do druhé.
5. Volné průmyslové investice.
6. Vyrovnání sociálních
podmínek v jednotlivých
státech.
7: Zrušení
transitních
poplatků pro zboží z ciziny.
Tato smlouva, která je
dílem E^ílgičana Spaaka a Francouze Monnetá,
je všeobecně pokládána

a vítá n a j a k o
počátek trvalé evropské spolupráce. Politicky to také znamená, že jakýkoliv konflikt mezi Francií
a Záp. Německem v budoucnosti je nepravděpodobný, jelikož postupem času je také plánován společný rozpočet.
Průmvslové Porúří pohltí desetitisíce italských
dělníků a pomůže tak Itálii v jejích nesnázích
s nezaměstnanosti. Sociální vymoženosti francouzského typu budou
muset být převzaty zejména německými zaměstnavateli, kteří již tento rok budou muset dát
svým zaměs t n a n c ů m
třítýdenní do v o 1 e n o u
místo dřívějších 14 dnů.
Británie, jako obvykle,
volila vyčkávací taktiku.
Účast na společném hospodářském trhu odmítla.
Ústy McMillana navrhla
další smlouvu, tak zv.
"Volný evropský obchod
chod", který by zahrnoval kromě Británie a šesti
svropských států také
Švédsko,
Norsko, Finsko, Dánsko, Island, Irsko, Portugalsko, Švýcarsko, Rakousko a Řecko. Tento plán zahrnuje
trh pro 260 milionů lidí

Volné a plánované
(Pokračování se str. 3.)
potřeby domácího obyvatelstva, a tak přesuny
ze služeb a výroby jsou
častými zjevy tamních
hospodářských
zmatků,
které mají za následek
snížení takto již nízké
životní úrovně obyvatel.
Zatím co životní úroveň v Austrálii a na celém světě je na vzestupu,
Československo, které za

normálních oko 1 n o s t i
mohlo figurovat mezi
prvními deseti národy co
do životní úrovně, belhá
mezi posledními a klesá
nepochybně dolů a dosahuje průměru, kde vlněný svetr, kožepé boty a
balíček
zrnkové kávy
jsou typickým měřítkem
papírového komunistického přepychu.
-mk-

a vyloučení všech tarifů.
Má být uskutečněn v
příštích pěti letech.
V důsledku těchto událostí devalvovala Francie frank, což bude mít
za následek
stoupání
cen a snižování životní
úrovně ve Francii a bolení hlavy pro de Gaullea a možná i celou Evropu. Británie zavedla změnitelnost libry za dolar a
jak vidno z těchto změn,
budeme tohoto roku svěd
ky neobvyklých hospodářských utkání.

Největší komuny maji hodu má v tom, že v doaž 300.000 osazenců a ve bě těhotenství
dostane
většině
případů pohlt ; l v posledním měsíci dovšechno obyvatelstvo o-l holenou z práce, ovšem
krsku, v němž je komu-1 ¡jen s polovičním přísna utvořena. Všichni se! pěvkem na svoji výživu.
itávají členy této podiv-' Staří lidé jsou shromažné organisace "dobrovol- ďováni v ' t a k zvaných
ně" a podle původních "šťastných domovech" a
příkazů museli ji odev- jsou zaměstnáváni lehčízdat všechen svůj maje- mi úkoly jako krmením
tek. Jakmile se stal něk- drůbeže, zametáním ulic
do příslušníkem komu- a podobně. Členové kony, musel
zapomenout mun nemají podíl na
na minulé povolání nebo eventuelním zisku. Odřemeslo, pokud se neho- měnu jim určují zástupdilo do plánu vůdců ko- ci strany. Koncem minumunv. tj. vedoucích ko- lého roku měla Čína již
munistické
strany,
a 26.000 podobných instistát se robotníkem pro tucí.
všechno, dělníkem velkéPokusy s tvořením koho čínského mraveniště.
mun děly se i v průmys-.
Osazenstvo komun je levých oblastech a ve
rozděleno do polovojen- městech. Americký Time
ských jednotek, zvaných uvádí jako příklad oblast
"výrobní bataliony", kte- Čansi. Tam žilo 30.000
ré jsou pak nasazovány horn;íků "neorganisova-l
na polní práce, k stavbě ným a
nedisciplinovapřehrad a cest a pod . ným způsobem", tedy
Všude je patrna snaha aspoň s minimální dávodpoutat jednotlivce od kou volnosti. Po utvořesvazků, jakými byla dří- ní komuny byly rodiny
ve rodina. Společné ' jí- roztrženy. Mu?i, ženy
delny, "zašívací brigády", a děti byli přikázáni do
dětské útulky "osvobozu- společných ubikací - odjí ženu od jednotvárné děleně pr,o muže, ženy a
domácí práce", jak hlásí děti. Muži pracují dále
pyšně propagační plaká- v dolech, ženy a starší
ty. Žena se stává dělní- děti byly nasazeny do tokem stejně využívaným váren. Jako místní spejako muž. Jedinou vý- cialitu zavedli organisá-

toři t. zv. "systém sobotní noci". Vdaná dělnice,
která bydlí ve společné
noclehárně, má v sobotu,
když na ni přijde řada,
celou noclehárnu pro sebe a svého muže. Spolunocležnice s e musí ten
den zabavovat
jinde.
Příští sobotu je na řadě
další žena.

S jakým nadšením vítají Číňané
zavádění
těchto novot svědčí i
některá jednání a projevy na sjezdu ústředního
výboru Čínské komunistické strany, který se konal ve dnech 28. listopadu až 10. prosince loňského roku. Členové politbyra tam připustili, že
se nezdařil experiment s
tvořením komun ve velikých městech, která mají příliš zakořeněnou kapitálistickoli minulost",
a že i na venkově Se vysJe
nepochybné,
že
kytují neočekávané těžEvropa bude mít proskosti. Výbor proto rozpěch z této hospodářské
hodl, že nadále nemá
smlouvy. Postiženy bubýt všeobecnou zvyklostí
dou víceméně země vyzásobování všech přívážející zemědělské výslušníků komun dle jerobky do Evropy. T u
jich potřeb a ne dle prapřichází v úvahu i Aucovních výkonů, protostrálie, jejíž výrobci a
že to dosud podlamovalo
dovozci si budou muset
pracovní morálku. Mzdy
pořádně vykasat rukávy,
mají být nadále odstupaby obstáli v dnešní svěňovány dle šesti až osmi
tové konkurenci.
-cgvýkonnostních tříd. Na
sjezdu se už také nemluvilo tolik o ideálním komunistickém státě. "Zavedení socialismu" v zeV přítomné době jsou v provozu tři televisní stanice: Praha, Ostrava a mi potrvá prý deset až
Bratislava. Dokončují se práce na vysílačce Morava, která je postavena patnáct let.
u Blanska. Výška stožáru je 340 metrů.
Ani hladový a většiZačátkem tohoto roku mají být dokončeny práProzatím je televisní nou apatický čínský venbudou dány do provozu ce s výstavbou televis- vysílání v Českoslovenkovan neleze ochotně do
dvě další televisní sta- ních stanic v Ústí nad sku (ve srovnání ze záotrockého chomoutu, ktenice: v Českých Budějo- Labem a v Košicích. Ty- padními stanicemi)
v rý mu vůdcové navlékají.
vicích a v Hradci Krá- to stanice budou krýt plenkách. V kulturních
-mklové.
svým vysílacím okruhem sloupcích čs. tisku lze
V roce 1960 mají za- zbytek území. V Praze číst stále nářky na nízjižním Slovensku a v
hájit vysílání stanice v má být postavena ještě
kou úroveň programů a Bratislavě se dívají větPlzni a Bánské Bystrici. další televisní stanice.
špatný příjem.
Také šinou na programy víAž budou dány všechny
technické
vybavení
apa- deňské. V jižních ČeČeskoslovenští komutyto stanice do ptovozu,
rátů
je
nedokonalé
a chách je oblíbena mnibudou v
Českosloven- nisté se snaží urychlit
jsou
časté
stížnosti
na
chovská televise. To je
výstavbu
televisních
stasku mít 8 televisních stanic, jejichž dosah bude nic hlavně proto, že si špatné náhradní součást- také jeden z důvodů,
proč komunisté tolik pokrýt 75% celého česko- u v ě d o m u j í p r o p a - ky.
gandistické možnosti teslovenského území.
Je známo, že majitelé spíchají s výstavbou čs.
teievisních přijíačů na televise.
V letech 1961 - 62 levisního vysílání.
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Vldimír N e f f : Srpnovští páni. Československý spisovatel, Praha.

Ďasův Chvíst Vladimíra Neffa

. Ďasův Chvíst byl nejchudší a nejtrouchnivější ze srpnov»kých vsí. Dědina, rozkládala se v údolu pověstně vyprahlém, jemuž se všechny krajové
bouřky a přeháňky vyhýbaly jako pohan kostelu a i když už i nakrásně
Spadly, propadaly se do štěrbin země jako do trychtýře, takže na ní nic nerostlo než kopřiva a lopouch. Své nesličné jméno vzala od příhody, která
se údála za nepaměti, v dobách, kdy tam ještě pršívalo jak se s'luší: ďábel,
pronásledován poustevníkem, jejž se byl marně pokoušel obrátit k hříchu,
prchaje vzduchem před křížem v jeho pravici, . . . dostal ze strachu nucení,
i zvedl ocas, vychvístl se a šeredně pokropil celou vesnici Svou tenkou břinkačkou. Zhanobení dědiníci, zadáveni kočičím puchem, modlili se k Bohu,
aby je zbavil smradlavého navštívení, ale mamě. Byli to asi, jak už to bývá,
zavijí hříšníci, a Hospodin proto oslyšel jejich prosby. Smiloval se teprve
když jim přispěl na pomoc nepřímý původce pohromy, poustevník, a
spojil svůj hlas s jejich bědováním. Tehdy se konečně otevřely spáry iemě,
aby pohltily ďaisovu ředinu, ale už se nezavřely, takže půda až na ten
lopouch a kopřivu přestala rodit, a zůstalo také jméno památkou na škaredé překvapení.
Srpnovští páni str. 143 - 144
Citovaná pověst z našeho líbezného Posázaví
není zdaleka nevoňavější episodou nového románu Vladimíra N ě f f a ,
který se dosud omezoval na moderní historii
českého kupectva.. Cidiči stok si nepochybně
přečtou jeho Srpnovské
pány s profesionálním
zájmeit).
Prameny

a

pramínky.

Kronika pánů ze Srpnová začíná v době posledních Přemyslovců 4zahrnuje první polovinu
čtrnáctého století. Záložka knihy ujišťuje, že v
ní prý autor "hledá prameny a praménky, jež se
o něco později slily v
mohutný p r o u d husitského revolučního
hnutí,
jež zatřáslo základy feudalismu a největší hospodářské moci té doby - církve".

taky být živ. Spíše než
prameny husitství vyniká autorův zájem o zrození kasty kupecké, která v té době začínala ulamovat podstatné kusy
z moci šlechtického stavu.
Jak se v knize praví,
pánové ze Srpna byli
"ďáblem zaplétáni do
příčin", které nakonec
z celkem
snesitelných
•feudálů udělaly vydřiduchy, pilně konkurující s ranými kapitalisty
měšťanského původu.
Almanach běd

N e f f o v a kronika se
skládá z historie, kleteb
a
katastrof.
Poslední
složka silně • převládá.
Čtenáři občas napadne,
že zajímavější než četba
sama by bylo sestavován/
almanachu běd. jež se
autorovi podařilo vtěsnat do pouhých půl páT o je ovšem formula- tá' sta stránek. Pod písce, kterou si vymyslil dů- menem K však chybí
myslný autor, který chce Kurděje.

PRAHA VE FOTOGRAFII
Každá doba má své symboly. Zajímavé je. že na
symbolech sj nezakládají doliční současníci, nýbrž .teprv generace z nich vzešlé.- Někdy se tvrdí, že
to-je dějinný odkaz. Většinou to je však lehce kvalifikovaná posmrtná pomsta. Zrušme symboly a všichni si polepšíme.
Již staří Římané-uctívali láry fáry i penáty, duchy
to otců a nemovitostí, ale v bitvách o římský mír
nosili vpředu orly, protože to vypadalo vznešeněji.
Dobyli mnoha nemovitostí a velice se tím unavili.
Zbavovali se postupně svých orlů, pod nimiž nechávali bojovat nevzdělané cizince, a když poslední římský imperátor shledal, že už nemá ani orla, umožnil
tím konec starověku. Nikdo, až na Josefa Svatopluka
Machara, nemohl tvrdit, že to nrbyl velký pokrok.
Přišli Hlínové, přišla osvěta, přišlo. stěhování národů, přišlo soutěživé soužití kříže a půlměsíce. Jaké'
to byly symboly!
Ale když už konečně ti i ti měli dost pálení, čtvrcení, vaření v oleji a obracení na víru, tu nejlepší
synové doby rozumu a osvícenství vyvedli lidi z dob
temna do záře rjpvověku. symbolisováného frygickou
čapkou á guillotinou. Tím uzavřel se; jak říkával nebožtík Nezval, věčný kruh. Žase přišli Římané, kteří chtěli nemovitosti zvané Le-bensraum. po nich noví Hunové, zase přišlo stěhování národů. A do toho
jsme přišli my-. Jenže bez .symbolu.
XA 's tím by se právě mělo něco dělat. Selžeme-Ii,
budou toho naši potomci sakramentsky želet. Bude

reformátora:
"Smrdutý knote, pomni a n e r a d u j se, prokletá hodina, kdy ses poprvé pohnul v prašivém
pupku svěř kurevské matky, vlhký močále, vezmi
na vědomí, že na spáleného už neplatí tvé úklady, vřede snětivý . . .
Urážko očí, přeteklá
žumpo, ať shniješ ve
svém zlatě a ať se ti každé sousto v hubě promění ve škrkavky, obludo
člověku nepodobná. Nemáš ještě vyhráno, nádobo nevykálená, a marně
tentokrát jsi obtěžoval
svého lotrovského ducha
a spískal mi nejhanebnější úklad, arcisatane.
A ť tě nenávidí země.
peklo a nebesa, a málo
sejde na tom, kam jsi m n e
bezduchého v p a š o v a l ,
zda do raťejny Svých
děvek nebo do sviního
chlívce nebo na hromad u hnoje nebo hnusného
pelechu své dcery, toho
uhnípaného plodu tvého
vlastního semena, a nanejvýš dobré k tomu. aby
dětem nevěřících utírala
opruzené zadky."
. Výrok pana Bigama .

H a m l e t
Boris

Pasternak

Utichl hluk. Vstoupl jsem na scénu.
Opřen o veřeje dveří
zachycuji dalekou ozvěnu
věcí, jež se v mém století dějí.
Tmou noci -se na mne upřely
tisíce kukátek žhavých
Otče, buď vůle tvá, však můžeš-ii,
odejmi ode mne tento kalich.
Miluji tvůj neústupný záměr
a svolně budu svou roli hrát. .
Ale teď se dává jiné drama,
ušetři mne aspoň tentokrát.

Neradi bychom někomu sáhali do svědomí,
ale tušíme, co se stalo:
Vladimír N e f f se nějak
dohmátl, že Francouzka
Z o e Ouldenbourgová napsala s úspěchem historický román "Pilíř", kterému pak Srpnovští páni
jako z oka vypadlí.
Zatím co se Ouldenbourgcové podařilo zachytit kus mystiky, kus
bídy a hrůzy
raného
středověku (její román
se odehrává v době křižáckých výprav), dopadla N e f f o v a kronika jako
pouťově pán o p t i k ů m
hrůzy. J e h o rytíři myslí
a jednají jako Drákulové
Po tom přijde tečka
a jeho kupčíci jako úa hťíed na to nějaký pan
spěšní defraudanti.
Bigamus, "červený potlaTy zlobo
čovanou veselostí", zvolá
Každý čtenář si nepo- "Mlč, nešťastníce!" A
chybně dovede živě před- toto je standartní ukázka
stavit rytířského primi- z rejstříku novopečeného
tiva, který proklíná své-' humoristy N e f f a . N a jiho
nechtěného
thána ných pasážích ' se projezpůsobem, který by slu- vuje nechtěný dadaismus,
šel vášni náboženského- jinde jen špatný vkus a

sprostota. Celek budí dojem, jako když E.F. Burian režíruje operetu pro
lid.
Záleží na žaludku čtenáře, kdy s tímhle švihne a odejde pod sprchu,
z níž vyleze sice očištěn,

porušena kontinuita a bude porušena právní jistota,
takže se potomci nebudou mít nač vymlouvat, kdyby zase něco. Nebude rotačního systému starostenského a staršinského zákona tretinkového. Zmatení
potomkové se začnou spoléhat samí" na sebe, čímž
dostane smrtelnou ránu svatováclavská tradice. /
K něčemu takovému ovšem nikdy nesmí dojít.
Symbol musí být nalezen stůj co stůj. Malý. ale náš.
Jak ale, když jsou tu dobří našinci, kteří věří na
Komenského, a jiní stejně dobří, kteří vyznávají
Bruncvíka a Heřmana z Bubna se lvem? Jak stme^
lit zaníceného krajana, který zaslzí. kdykoli zazní
ta naše písnička šeská na Císařské louce, s otrlým
cynikem, jemuž sám Kde domov můj připomíná
průvodce turistů a Nad Tatrou se blýská povětrnostní zprávy?
A přece je tu symbol společný nám všem. Ale netajím se tím, že to je symbol kletý. ^Prominete,
doufám, že tu podruhé beru nadarmo jméno učitele
národů, k němuž se právem všichni hlásíme,! neboť
jsme vždy byli národem vzdělaným (ano, to se nám
musí nechat, říkával Poláčkův pan Načeradec, my
jsme dycky byli učený). Tak jako měl minus prvý
exil (nebo jak se to počítá, když jsme ten třetí?)
bibli Kralickou a Labyrint světa, tak máme i my,
když po všem veta. Aha, řeknete, Plickova Praha,
a máte pravdu. Založme tu maffii: Praha ve fotobrafii.
Někdo si vykoupí členství draho, jiný levněji, ale
dříve nébo později tomu neunikne nikdo. Jeden
známý dostal tuhletu Prahu docela zadarmo, ale ta
už byla s panem presidentem Gottwaldem a poučnou předmluvou. Ten známý o tom nerad mluví,
protože zároveň dostal také Vstanou noví bojovníci

od Antonína Zápotockého a Stalinův spis o jazykovědě. Jiný krajan poslal domů trpícím příbuzným
peníze na zakoupení škodovky, za což obdržel obratem: Praha ve fotografii, Kirása české krajiny ve
fotografii. Krása moravskié krajiny v kůži a Krásu
slovenské krajiny mú poslali jen brožovanou, že n a
Slovensku papírny ještě -nesplnily plán. Velmi známá osobnost v Melbourne vlastní Prahu ve fotografii už třikrát. Letos ji dostal k Ježíšku po čtvrté a
to už nevydržel: vyměnil ji rovnou za cvičebnici
kriketu.
Jistý slovenský přítel si musil dokonce pořídit
do studovny dvě poličky -na knihy.' neboť už měl:
Vysoké Tatry" a Vysokou Fatru, což patří nahoru, a
Nízké Tatry a Nízkou Fatru do přízemí. Sé slzami
v očích mi vypravoval, že chtěl ještě Karpaty ve
fotografii, ale to že prý ještě nevyšlo, protože tam
jsc-u nějaké vojenské objekty. Když jsem mu nabídl
Tajemný hrad v Karpatech, zasmušile odmítl.
Je však zvláštní, že všichni majitelé Prah a Tater
s nimi'nacházejí, jako by i zde řádila inkvisice a
páter. Koniáš. Praha ve fotografii tvoří všude základ knihovny, neboť je vždycky ve spodním šuplíku nejspo-dnější. Asi aby sj ji nikdo nevypůjčil.
A ten symbol? Je nasnadě: ti s Komenským• toho
sice taky mnoho nepořídili, ale aspoň si v té své
bibli upřímně početli. Je to pokrok, je to pohodlnější s fotografií. Nic nečíst, nic nevědět, hrabat se
v minulosti, dát se balamutit tím zatraceně krásným
a dojemným kamením. Protože tohle je' taky symbol:
Prahami ve fotografii nás zaplavují, ale z.té Prahy
k nám nepustí ani živou duši. Praha ve fotografiije symbol planostir tam i tady. Praha je krásná,pravda, ale tolik zase ne.
jun

Ale stanoven již pořad dějství,
neodvratný je cíl putování.
Jsem sám, kolem samé farizejství.
Život není cesta napříč plání.
( Z "Dr. Živaga". Přel. Petr Hrubý)

SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE
33, William Str.,

MELBOURNE

Telefon MB 2040 a MB 3094
Dnes, víc než jindy!
budou Vám Vaši milí vděčni za náš balíček
s vysocehodnotným švédským zbožím.
Máme specielní balíčky podléhající nízkému clu.
Ceník na požádání.
ale přesto naplněn hlubokým odporem k temnému středověku.
Vladimíre N e f f e , urážko očí, žumpo přeteklá, spískal jsi mi nejhanebnější úklad!
-vm-
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OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A 1

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (proti Melbourne Town Hall)
Telefon: 63 2231
Mluvíme česky i slovensky
Zachraňte děti svých příbuzných před obrnou!
( po1io)
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského
předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
Zastupujeme firmu P L U M R O S E ,
nej lepší dánské potravinové balíky
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
Vyžádejte si podrobný ceník

a na tvrzi, české skrovný nápis v řečí anglické:
MASARYKS UNIVERSITY COLLEGE.
Vstoupiv, -uzřel by picassovský plakát, hlásající
"Nakupujte ve Veteře", vyhlášky "Uvolnilo se místo strážce majáku, zájemci hlastež!" a ve spletitých
chodbách velký počet návěstí a šipek s nápisy
"£>o Čimic" a "Z Čimic",_"Do čimiček" a "Z Cimiček."
Našel by tam množství mírně zašlých bíle na»
třených dveří s čísly, za nimi řady polních lůže3í
a na těch lůžkách studenty starobylého učení Karlova i' jeho mladších sester, universit v Brně a
Bratislavě.
Tím se konečně dostáváme, po obšírném, ale - čtenáři jistě doznají - poutavém úvodu, k pravým
hrdinům našeho vyprávění.
K A P I T O L A . . 2.

Student, jak známo, je budoucnost a výkvět náK A P I T O L A . . 1.
roda, ne-li více. Student, uprchlý z prostředí poliJsou města v historii, jež by, jak se říká, mohla tické nesvobody, je 'určitě něco více. J e mythus.
vyprávět. Některá pamatují vpád Turkův a "Ava- Blanický rytíř, který přicválá, až národu bude něj—U Tirschenreuthu pře- přijati oba pověřenci: F. rův, jiná padla v plen Maurům, Bavorům či Uhrům. hůře, a roznese cizácké utlačitele na kopytech:
Nový
z
4d.elaíde
a
J.
Viola
kročil hranice poručík
Ještě jiná to škaredě odskákala ve válkách třiceVím, o čem mluvím, neboť mám po ruce svědčs. armády a požádal o z Melbourne ( z dřívější tiletých, nebo husitských, zpustošena ¿jsouce někdy ky, kteří potvrdí, že si národ doma říkal: "Voni je
doby
jsou
již
členy
J.
Ne>asyl. Jeho jméno nebylo
pod jednou jindy pod obojí. Některá rakouská měs- v tom Ludíksburku cvičej na diplomaty. Náš Pepík
do uzávěrky HD známo. muť a H. Rauš. oba z ta ku příkladu, jsou dodnes hrdá na vpád "národa je tam taky a to potom z nich bude samej velvy—Slovenská rada v za- Tasmanie).
holubičího", jehož armády si tam, jak říká historik slanec a na velvyslance jsou komunardi kraťasové!"
hraničí (předseda prof. —Ve hře o maďarském Ráček, počínaly způsobem i na tehdejší dobu neJe pravda, že zatím Blaničtí rytíři velvyslanci
J. Kirschbaum) a Slo- Dovstání "Temná strana obvyklým.
.chodili k "Voglům" na ochtlíky, dělali si na kavenský oslobodzovací vý- světa" v britské tslevisi
Město o něž nám jde, nemá tak slavnou minubor (předseda dr. F. Ďur- hrál hlavní roli (sovět- lost. I ono si jistě ve středověku prodělalo dávku valcích mozoly na lopatkách a pořádali hony na
štěnice, kterým říkali Amálky' a jež pak nabodáčanský) uzavřely v Toron- ského plukovníka)
Jiří moru, kurdějí, španělské chřipky a jiných povyra- vali špendlíkem na skříně jako hlavy českých pánů
tě dohodu o vytvořeni spo- Pravda.
ž e n i Na svůj kalich hořkosti však musilo počkat na Staroměstském náměstí. Na základním faktu
lečné .'Zéhranftční repreaž do poloviny dvacátého století, ale když pak při- to však nic, nemění. Student je budoucnost národa,
—V.
Chalupa
napsal
obsentace. Nová organisašel, vypilo jej do dna.
sáhlou
anglickou
studii
o
ne-li více, a Arzenál byl studentů, a tedy budou<-e se bude
jmenovat
Český písmák by o tom místě napsal, že to bylo cnosti, plný.
Československu
"CommuSlovenská
oslobodzovanism in Free Society", kte- půvabné městečko, posazené jako drahokam do
cia rada.
Místo takto posvěcené ei zaslouží vynikajícího
rou vydal Čs. zahraniční středu smaragdových vinic, obklopující kolotavé kronikáře, jež by byl toho zodpovědného úkolu ho—V Monterey v
USA ústav v exilu.
vody síříbropěnné říčky. Napsal by to, kdyby místo
zemřel bývalý čs. soud- —Svým odhodláním a op- v potazu bylo místo české. Místo v potazu však le- den slovesným nadáním, básnickým vzletem a znace dr. Jaroslav Hušek z timismem vzbudil pozor ží v zemi švábské, coby kamenem dohodil od lostí interpunkce. Kdo by, prosím vás, věděl o náNové Paky. V USA byl nbst austealského tisku teutonského toku Neckaru. Omezíme se proto na rodu českém, kdyby nebylo Palackého a Pekaře?
lektorem na čs. odděle- oOletý Čechoslovák Jo- zjištění, že je to místo v historii "národu českého" Kdo by věděl o Anglii, Francii, Německu a Sán
ní jazykové školy ame- sef Tilcer, který, po pá- důležité a že jeho křivolaké uličky i prostranná ná- Marinu, kdyby každá z těchto zemi neměla. své historiky a kronikáře? Kdo by věděl o "Okresním
rické armády.
městí protkána s něme c kou důkladností bohat—Prosincového zasedání du v tělocvičně, leží již stvím útulných vináren, v nichž kolotavě zurčí městě", kdyby nebylo Karla Poláčka? Země, nározastupitelstva RSČ v New rok paralyzovaný v ne- jisknmé moky od blízkého Neckaru i odlehlejšího dy a města vykonají své slavné činy, ale slavnými
Yorku se zůčatnilo přes mocnici v Adelaide. O- Rýna. Z pohostinných tecn zákoutí jmenujeme je- se stanou teprve v dílech svých historiků.
V místě, kde byl soustředěn celý výkvět národa,
40 členů. Předsedou za- byvatelé Stenhouse Bay, nom namátkou vinárny "U Voglů", "U Seegrů" a
stupitelstva byl zvolen dr. kde před úrazem bydlel, "Jágerstube", ač je jich daleko více, jedna lepší musilo být přirozeně ; povolaných kronikářů domu
poslali
k
vánocům
statek. Ale léta plynou a utíkají a kýžený kronikář
Jozef Lettrich, místopředdruhé.
Arzenálu še nedostavuje. Někteří ze způsobilých
sedy F. Němec. E. Rans- přes 200 liber.
^Uprostřed
toho
městečka
je
náměstí
a
na
tom
jsou zaneprázdněni přípravou "budoucí socialisticdorf a G. Sarkanič. D.o vý- —V tragedii, při níž se
konného výboru RSČ bylí dva australští skauti u- náměstí kasárna, která, ač nejsou malovaná, mají ké úpravy" Československa, neboť "národ si své
přece jenom důležité místo v našem vyprávění.
vymoženosti nedá vzít". Jiní jsou plně zaměstnám
přítomnými zvoleni: dr. topíB, se
vyznamenali
Mezi záplavou slavných jmen najdete v každém
státotvorných
čacopisů,
organisací
Belluš, J. Černý, R. Fraš- > čtyři
melbournští Če- naučném slovníku slova "Arsenal" a zčeštělé redigováním
vrcholných a representativních orgánů, či znovutacký, J. Chomutovský J. choslováci. kterým se"Arzenál".
"Arsenal"
je
londýnský
fotbalový
klub,
výtavbou politických stran. To všechno věci, bez
Josko, E. Klíma, R. Luža. podařilo nalézt a zachráO. Machotka, V. Majex, nit třetího skauta. Kromě jehož historie je známa každému příznivci kulaté- nichž bychom mohli jenom těžko existovat.
J . Papánek, M. Povolný, majitele plachetnice Ji- ho míče. "Arzenál" jsou kasárna ve tvaru obráÚloha kronikáře oněch slavných chvil tedy přiJ . Slávik, J. Ševčík, P. řího Šmída se záchrany ceného L, jejichž jméno by mělo být známo kaž- padla mně nehodnému, který si je vědom svých
dému
znalci
československé
historie.
Zenkl (předseda) a J. zúčastnili F. a L. Čapočividných nedostatků. Připadla mi jenom proto,
Sláva těch kasáren spadá do šerého dávnověku že se dosud nepřihlásili mužové povolanější a .čteZich. Za nové členy zastu- kové ai L. Záchula.
našeho exilu. Tenkráte českoslovenští studenti zte- náři nechť proto sledují mé snažení shovívavě.
pitelstva byli z Austrálie
Č/RSČ/HD •kli útokem hradby města Ludwigsburgu. jež pak,
Hisotorie Arzenálu proto nezačína: Masarykova
přes odpor purkmistra i městských radních, nazvali Ludvíkovem. Z oněch kasáren učinili svůj universitní kolej v Ludwigsburgu byla založena
POJIŠTĚNI
Tiskárna - Obch. tiskopisy hlavní stan a . z něj pak terorisovali jak městečko dne toho, či onoho . . . Její zakladatel a duchovní
domů, bytů, podniků,
samé, tak široké okolí. To bylo L.P.. 1949, ale jizw, otec "Emil Neudorf" pochází odtud a odtud a naBarevné - Levné ceny
Work. Compensation,
které tenkrát způsobili, ani čas, který všechno zho- rodil se tenkrát či ondyno . . ." Snad se jednou
S. G L A N C
aut, povinné ručení,
jí, nezahojil. Neslýchaný teror, jakého švábské kra- najdou učenci, kteří budou pamatovat i na tuto
ŽIVOTNI,
47-49 Lt. Bourke St.
je nepamatují, zavládl v zemi a nebyl úplně vyvá- poutavou stránku. Snad se najdou v Českoslovenúrazové a nemocenské
žen ani netušeným rozkvětem cechu vinárenského, ském zahraničním ústavu v exilu nadšení statisMelbourne - City
tici, kteří vypočítají, kolik sýra a másla bylo kdy
odborně provede
jež se těšil nevšední podpoře okupantů
Tel.
JW
3807
rozděleno v Arzenálu a kolik ho rozděleno nebylo,
R. C. KUGLER
Kdyby se někdo z čtenářů dostavil v těch slav- ač rozděleno mělo být. Snad někdo jednou spoMluvíme česky
(Melb.) XL 2421
ných dobách na ono posvátné náměstí, byl by asi čítá, kolik milionu knoflíků, kolik tisíc špatných
na okamžik zklamán. Očekával by možná klenutá žiletek, bakelitových fajfek a plechovek zásypů na
cimbuří Kar-Iova Týna, nebo gotický majestát sva- nohy z bohatých zásob organisace IRO usnadnilo
tého Víta. Místo toho by se ocitl tváří v tvář zašlé první exilní měsíce budoucnosti českého národa.
PLNÍTE LASKAVÉ PŘEDPLATNÉ
kasárenské šedi. Na ní by uviděl v zemi německé
BEZ UPOMÍNANÍ
Moje kronika není historickým dílem, nečiní si
nároků n a , vědecké zkoumání skutečností a zaprášených archivů z prvopočátků třetího českoslovenSvětoznámé
Dámská krejčová
ského odboje.
GRAM. D E S K Y
Nejlépe se najíte v prvotřídní
Je jenom, abychom vzletně řekli s básníkem
JARMILA ŠPICLOVA
drobnou hrstí vzpomínek na první exilní příběhy
kontinentální
restauraci
uslyšíte a koupíte
"Blanických rytířů" z universit v Praze,. Brně a
14 Warren Rd.
u fy.
Bratislavě.
CHELTENHAM, VIC.
CASLAKE
Není už "Masarykovy unversitní koleje" a, potel. XF 1252 /
pravdě řečeno, nikdy jí nebylo. Ale uprostřed měs551 Malvern Rd., T O O R A K , Vic.
S H O W ROOMS
ta Ludvíkova,, v daleké zemi švábské, pořád ještě
šije dle
/blíže Williams Rd./
Telefon BJ 5794
68 - 72 Toorak Rd.
stojí dvoupatrová kasárna, jako šedivý monument
Přesvědčte se!
,. Navštivte nás!
nejnovější m ó d y
toho, eo už neexistuje, ačkoliv nikdy neexistovalo.
STH. YARRA, VIC.
Pokračování příště
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Dobrá obsluha *

EUROPE
RESTAURANT
146 Victoria Str., Potts Point, S Y D N E Y
— Večeře podáváme denně. —
V sobotu a v neděli též obědy.
Srdečně zvou Anita a, Vláďa Eeitmaierovi

SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str
Wynyard Stn-, Sydney
Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
Zprostředkuj ems za Vás zasláni hodinek přímo
ze Švýcar za poioviční censu Vyžádejte si ceník

JACK HOCHSTADTS H. & R. SPORTS CENTRE
7 5 8 G e o r g e S t , .SYDNEY - MA 3972
Největší výběr kulovnic i brokovnic v Austrálii
Zaručená jakost - Nové i zánovní - Mírné splátky
C e n a , od £ 4

Dodávky masa, uzenin a delikatesního zboží
vyřídí k plné spokojenosti

CONTI - GOOD
136 Cathedral Su, E A S T S Y D N E Y
Ve v e l š é m i v m a l é m
Žádejte výrobky "Conti - Good"
ve svém delikatesním obchodu!
D o d á v k k y do d o m u
po celé Sydney.
Volejte: FA 9129

Kontin. a australská
jídla
BOHEMIA
RESTAURANT
majitel L. T o t h
11 Kings Cross Rd.
iINGS CROSS, NSW.
FA 13S7

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event, i ba^
líček sami odešleme.

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a , Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSW-

Dopisy

FILATELIE - SPORT 0 : 12£
—Z -osmistránkového časopisu zabere vždy jednu
stranu sport, čili 12-i% obsahu HD. Nikdy však
jsem dosud neviděl zmínku o filatelii. Či snad nečte žádný filatelista HD? Nebo je zároveň sportovec. ale nechce do toho kopnout?
F. V. Cringilla
A B Í SI TO MOHLI LIDI DOMYSLET
—Neposílejte mi to už. Nemáte v tom nic zajímavého. Moc mluvení (hloupě) o pilitice, ačkoli situace je vůbec jinačí. Já nejsem Katolík, ale rád
ho čtu. J e to víc zábavné a rád si záplatím. J e tu
ví c Čechů a říkají to samé. Raději si kupuji noviny z Ameriky, které jsou vždy 1 měsíc staré.
Máte mít v novinách různé rady do kuchyně, rady
zdravotní, o zahradě, o přírodě, koutek pro děti,
pohádky o Krakonošovi. Stali byste se. populární
pro rodinu. Takovým způsobem si koupíte každého
Čecha i Slováka. Politiku také. Nechvalte sebranku americkou, anglickou nebo Francouze. Jsou to
takoví . špinavci jako Rusové. Brzo už je nebude
chtít nikdo ani cítit. Na Nassera nadáváte, ačkoli
Nasser už nemůže být lepší pro sjednocený národ
a po druhých nic nechce. V Nasserovi vidím chytrého muže, který se nebál v době 'Suezu, a arabský
národ ho má rád. Že ho nemají rádi Rockefeller a
Harriman, to nemůže nikomu vadit. Že má přátele
i v Rusku, za to ho jedině Západ nenávidí. Nasser
nevěří nikomu. Nikdo nemůže říci, co si myslí, co
on ví. Co zatím udělal, za to mu patří všechna čest.
Kdybychom měli takovou myšlenku my Češi a
myslili jen ,na sebe (nacionalisté), jinak by vypadalo. Náš lid nevidí, je nezralý, věří každému,
zbožňuje hloupou Ameriku. Takovou pravdu máte
psát. brát pravé city lidí, říkat pravdu o slabosti
lidské. Chytře, nenápadně, aby si to lidi mohli domyslet.
F. R. Harris Park
VÝROČÍ VZNIKU AUSTRÁLIE
—26. ledna slavíme svátek zrození Austrálie. K zvýšení pozornosti o tak důležitý den svolil "Výbor k
pořádání oslav Dne Austrálie", aby. Lord Mayor's
Fund provedl veřejnou sbírku k sociálním účelům.
- Oslavy se budou pořádat v pondělí 26. 1. avšak
bylo rozhodnuto, aby byla sbírka provedena již v
pátek 23. ledna. Ten den budou na ulicích prodávány zvláštní odznaky za 1/, 2/, a £ 1. Výbor doufá,
že podpoříte celou akci, a že budou 23. ledna nosit
všichni lidé zmíněný oficielní odznak.
F.R. Burton, Secretary, Lord Mayor's Fund P. O
Box 18510, Melbourne

GOULBURN WINE & SPIRIT CO.
Air Force
House
roh CASTLEREAGH- a G O U L B U R N ST., S Y D N E Y
Telefon MA 5832, po prodejní době: FY 6361 nebo LA 7138
Otevřeno denně od 9 hod. ráno do 6 hod. večer
v sobotu od 9 hod. ráno do 1 hod. odp.
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redakci:

VYZNANÍ REALISTY
—Mnoho pozdravů ze slunné Kalifornie. Rok uplynul šíleně rychle v práci, která nedávala mnoho
času k'odpočinku a rozptýlení. Zabydlil jsem s© tu
a konečně dosáhl kýženého povýšeení a tím prolomil led, obklopující "maníky". Doufám, že vám se
těž daří dobře - aspoň pokud okolnosti dovoluji
a pokud v naší situaci je možno očekávat. Stále ještě děláte noviny . . .? Co domov? Já jsem realistou
a odříznutí od české kolonie dává vyblednout
vzpomínkám. O návrat nemám zájem. Zdraví stále slouží a pokud je toho dostatek, není se v. této
zemi čeho obávat.
H.M. USA
ŠOVINISMUS PO KAPKÁCH (Pokrač.)
/
—O tom, že, nacionalismus, podaný ve velké míře. je nebezpečným jedem, pochybuje dnes málokdo. Zbývá jen otázka: je vůbec nějaký druh nacionalismu v dnešní době prospěšný? Odvážím se
říci, že všechen naconalísmus (nejen šovinismus)
je v podstatě banální sentimentalita, stvořená nejen k mávání vlajkami, ale také k slepému rozlišování mezi národy bez jakýchkoli ohledů na jejich jednotlivé členy. Radikální nacionalismus vede k válkám, slepé a neopodstatněné hrdosti nebo
nepřátelství. Mírná forma nacionalismu, i když je
poměrně neškodná, je stále překážkou k spolupráci. Odstranění nacionalismu nebylo by těžkou ztrátou pro lidstvo, naopak, jeho oběť na oltáři humanismu by byla vítaná.
J.Š., East Melbourne

Bez příplatku dodáváme až do domu
— V Í N O , — LIKÉRY —
— J U G O S L Á V S K O U A M O R A V S K O U SLIVOVICI — P I V O —
dovezené z Evropy
jakož i všechny druhy vyrobené v Austrálii
Přesvědčte se osobně:
Navštivte

'

DOMOVA

PitlJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Ranges,
30 mil od Melbourne, strávíte v
YOSEMITE T O U R I S T H O U S E
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.
Dobré ubytování, česká i austr. kuchyně.
K delšímu pobytu neb jen na víkendy
Informujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD

Vážení krajané!
Při návštěvě východní

T A S M A N I E
\

mezi Launcestonem a St. Helena
zavítejte do hotelu W I N N A L E A H ,
kde Vás srdečně přivítá , a dobře obslouží
ROSŤA PRÚDEK, maíitel
Pivo, vepřová, domácí uzené atd.

Nádhernou dovolenou ztrávíte
na australské Rivieře - na "Zlatém pobřeží"
v Q u e en s 1 a n d u v

SURF RIDERS PRIVATE HOTEL
Main Beach,

Southport,

Qld.

Telefon: Southport B 2006
Vlastní velký bazén, se sladkou vodou.
Sprchy a toilety u každého pokoje
Kontin. i australská kuchyně
*
Kabaret
Sezóna po celý rok
*
Mírné ceny
Pište česky neb slovensky

Zájemci o koupi domu neb pozemku
obraťte se na firmu
R. W. H A U G H T O N
&
S O N
Estate 'Agents, Members Real Estate &
Stock Institute
86 MOUNT ST., HEIDELBERG, VIC.
(naproti železniční stanici)
Telefon JL 1034
Domy a pozemky na prodej v předměstích
Heidelberg, Eaglemont, Ivanhoe, Rosanna,
Macleod, Watsonia
Poradíme a pomůžeme získat hypotekární úvěr
Český tlumočník k disposici každou sobotu
dopoledne po předběžném ujednání

LACINOVA
V

ČESKÁ

"ORÁNU"

KUCHYŇ

N A ST. KILDĚ

Í.89 Barkly St., ST. KILDA, tel. XJ 3810
Levná chutná jídla, české buchty a koláče
Otevřeno denně od 13 do 5 hodin ráno
Srdečně zvou
LACINA 8C ŘÍPA

PODĚKOVANÍ
Před vánocemi, jsme dostali až dosud největší
počet vánočních a novoročních pohlednic za
dobu vydávání listu. Děkujeme všem za velmi
milou- pozornost a všechna přání upřímně opětujeme.
HLAS DOMOVA

AŤ CESTUJETE
KAMKOLI
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
* VE VIKTORII * DO OSTATNÍCH STÁTŮ AUSTRÁLIE * DO ZÁMO&l *
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

GREYHOUND

TOURIST BUREAU

(SOUTHERN ARLINES TRAVEL SERVICES PTY. LTD.)
138, E L I Z A B E T H STR., MELBOURNE - CITY
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Zavádíme cestování na
deposit* Informujte se.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
Vyřízení každého příkazu věnujeme zvláštní pozornost

-8-

HLAS

DOMOVA

12.1.1959

PŘÁTELÉ

Řídí K a r e l

Janovský,

Mnichov

Č e s k o s l o v e n s k o - I t a l i e 1:1
V sobotu 13.' prosince sehráli čs. fotbalisté v Janově dálší utkání Mezinárodního poháru Dr.
Geroa,- ve kterém remisovali 1:1. Utkání, které bylo hráno na kluzkém terénu a za stálého deště, mělo dva velmi rozdílné poločasy. V prvních 45 minutách to byli Čechoslováci, kteří udávali tempo hry
a v 27. minutě záložník Masopust vstřelil z přihrání Kačániho vedoucí branku. Do konce poločasu
mělo ČSR drtivou převahu, ale nedovedlo jí náležitě využít. Po změně stran měli naopak více ze hry
Italové a podařilo se jim vyrovnat sedm minut před koncem zápasu levou spojkou Gallim.
V Československém mužstvu byla po celý zápas na výši obrana, v čele s brankářem Stachem, ze
záložníků byl nejlepší Masopust. Čs.. útočná pětice uspokojila jenom hrou v poli..
ČSR: Stacho - Mráz, Novák, - Buberník, Popluhár, Masopust, - Brumovský, Óbert, Pluskal, Kačáni,
Molnár.
' Itálie: Buffon (AC Milán) Robotti, Castelletti (oba Fiorentina-), - Bergamaschi (Sampdoria Janov),
Cervato (Fiorentina), Fogli (Bologna), - Stacchini, Boniperti, Nicole (všichni Juventus), Bean,
Galii, (oba AC Milán).
Utkání které sledovalo přes 30.000 diváků, řídil dobře západoněme c ký rozhodčí Ts.chenscher.
Dosavadní pořadí : ČSR 14 bodů (22:13), Maďarsko 12- (25:15), Rakousko 11 (21:21), Jugoslávie
7 (16:12), Itálie 4 (7:18), Švýcarsko 2 (9:21).

BILANCE SPORTU 1958
Mistrovství světa
kopaná: 1. Brazilie, 2.Švédsko, 3. Francie, 4. Záp.
Německo
lední hokej: 1. Kanada, 2. SSSR, 3. Švédsko. 4. ČSR.
krasobruslení: muži - Jenkins, USA 3. Silleti.
Francie, 4. Jackson, Kanada, 5. Divin ČSR.
ženy - Carol Heissová, USA.
dvojice ^ 1. Wagnerová - Paul, Kanada, 2. Suchánková - Doležal, ČSR, 3. Sourozenci Jelínkovi. Kanada,
(čs. exulanti) taneční páry: 1. Markhamová -Jo-nes,
Velká Británie.
lyžařská mistrovství světa v alpských disciplinách:
slalom (muži): Rieder, Rakousko, obří slalom: Sailer.
Rakousko, kombinace: 1. Sailer, 2. Rieder I (oba Rakousko). slalom (ženy): Bjornhakkenová, Norsko,
obří slalom: Wheelerová. Kanada, sjezd: Wheelerová,
Kanada, kombinace: 1. Dánzerová, Švýcarsko. 2.
Wheelerová. Kanada.
lyžařská mistrovství světa v klasických disciplinách:
skok prostý (muži): Karkinen. Finsko, závod sdružený: Korhonen, Finsko běh na 15 km: Hakulinen
Finsko, běh na 30 km: Hámálanep, Fnsko, běh na
50 km: Jernberg, Švédsko-, štafeta 4x10 km: Švédsko, běh žen na 10 km: Kolčinová SSSR. štafeta
žen na 3x5 km: SSSR.
kanoistika na hladkých tratích: kanoe: jednotlivci
l.OOOm 1.. Bucharin, SSSR, 2.Vokněr. ČSR. lO.OOOOm
1. Bucharin. SSSR, 2. Vokněr ČSR, dvojice l.OOOm
Ismailcius - Alexe. Rumunsko, lO.OOOm Oečepkov - Silajev SSSR, kajak: jednotlivci 500m Kaplaniak.
Polsko, dvojic 500m Kaplaniak - Zielincki. Polsko,
jednotlivci l.OOOm Briel. Západní Německo. lO.OOOm
1. Stroemberg. Finsko. 2. čepčianský, ČSR. dvojice
l.OOOm Verbrugghe - Van der Moere. Belvie, dvojice
lO.OOOm Urányi - Fabian. Maďarsko, štafeta 4x500m
Západní Německo, čtyřkajak l.OOOm - Západní Německo, čtyřkajak lO.OOOm - Západní Německo, ženy : 500m kajak dvojice Šubinová - Gruzinceová.
SSSR. 500m ka 4 ak jednotivkyně Kislová, SSSR.
dráhová cyklistika: stihací jízdy amatérů Sheil.
Velká Britanie, sprint amatérů. Gasparella, Itálie,
stihací jízdy profesionálů Royer Rivieře: Francie,
sprint proí' esionálů Rousseau, Francie, jízda za motorovými vodiči Bucher. Švýcarsko,
silniční cyklistika: amatéři Schur, Východní Německo, profesionálové Baldini. Itálie, v soutěži žen zvítězila Lucemburčanka Jacobsová.
Světové soutěže
šestidenní motocyklová soutěž: Mezinárodní trofej
l.ČSR, 2. Itálie. 3. Západní Němeecko, Stříbrná váza:
1. ČSR B„ 2. Polsko, 3. ČSR A„ tovární družstva:
4 zlaté medaile pro ČSR, klubová družstva: 1. a 2.
Automotoklub Praha a Dukla Praha.
Wimblendon (tenis): pánská dvouhra - Cooper.
Austrálie, dámská dvouhra - Gibsonová. USA., čtyřh r a mužů - Davidson - Schmidt. Švédsko, čtyřhra
žen - Gibsonová. USA - Buenová, Brazilie, smíšená
čtyřhra '- Howe. USA - Coghlanová, Austrálie.
Mezinárodní tenisové mistrovství USA ve Forest
Hills: pánská dvouhra - Cooper, Austrálie, dámská
dvouhra - Gibsonová, USA.
Toure de. France (cyklistika) - Gaul Lucembursko.
Giro ďltalia (cyklistika) Baldini, Itálie.
MÁTE V Y R O V N Á N O PŘEDPLATNÉ H D ?

P O H Á R EVROPSKÝCH MISTRŮ
Osmým účastníkem čtvrtfinále soutěže je DauSíkovo Atletico Madrid, které zvítězilo ve 3. rozhodujícím zápase na neutrální půdě v Ženevě 18.12. nad
bulharským mistreem CDNA Sofia po prodloužení
3:1.
Ve čtvrtfinále jsou nyní tyto dvojice: Standart
Lutych -Stade' Remeš, Sportklub Vídeň - Real Madrid, Schalke 04 - Atletico Madrid a Young Boys
Bern - Wismuth Chemnitz.

Hokejová liga v ČSR
Do vánočních svátků bylo sehráno 16 kol nejvyšší hokejové soutěže (zbývá tedy již jen 6), po kterých se dostalo do čela zaslouženě Kladno, které
má nejvyrovnanější výkony. Ale ani ono nemá
všechny předpoklady, aby
representovalo ČSR na
mistrovství světa v Praze,
a tak nezbude tak zvané
trenérské radě nic jiného,
než aby i tentokrát sestavila národní team, složený
z několika mužstev. Obháice titulu mistra ČSR,
RH Brno. se dostal sice po

12. kole na první místo
ale prohrál neočekávaně
s posledním mužstvem tabulky Kr. Polem a pak
byl poražen Kladnem 9:3.
Tabulka vypadá takto:
1. Kladno 23 bodů (7Í:44);
2. Sparta Praha 20 bodů;
3. Plzeň 20 bodů, 4. Pardubice 20 bodů, 5. RH
Brno 18 bodů, 6. Bratislava 17 bodů, 7. Vítkovice
17 bodů. 8. Jihlava 16 bodů, 9. Ch-omutov 14 bodů,
10. Sparta Brno 13 bodů
11. Královo Pole 8 bodů
a poslední jsou Č. Budějovice se 6 body.

Ve zkratce
Českoslovenští fotbalisté zakončili ve čtvrtek 18.
prosince v Instambulu letošní mezinárodní styky
neočekávanou, ale naprosto zaslouženou porážkou
od tureckého národního mužstva v poměru 0-1. Jen
nerozhodnost tureckých útočníků a skvělý výkon
brankáře Stacha zachránily československé národní
mužstvo od větší porážky.
—Podzimním mistrem 1. ligy košíkové žen se stala
Sjávia Brno VŠ lepším poměrem košů před Slovanem Orbis Praha a Slovanem Bratislava. Všechna
tři mužstva mají po- 20 bodech. Loňský mistr Sparta Praha je se 17 body až na šestém místě.
—V polském městě Opole zvítězili polští vzpěrači
nad československými 4 -3. Čs. representant v pérové váze Janal vytvořil tu tři nové čs. rekordy:
v tahu vzepřel 95kg, v trhu 92,5kg a v olympijském
troj boj i dosáhl 295kg.
—V Brně zvítězilo ČSR nad Bulharskem v košíkové
63 : 59 bodů, když ještě v poločase prohrávalo
23 : 28 ,-bodů. Utkání rozhodli ve svůj prospěch čs.
basketbalisté v poslednísh třech minutách.
HLAS
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richrnond, E. 1, Vic.
Telefon J A 3380 /jen mimo pracovní dobu/
Předplatné: . na rok s 37/-, na £ roku s 19/na 7 čísel s 10/-, jednotliví s 1/6.

HLEDAJÍ:

Vladislava Vlacha (zpráva), Alenu
Háfšrrae
(dopis s neúplnou adresou. 72 Elizabeíi SK,
Australia, v red.), Viléma Tvrdka, Eduarda Z r níčka z okolí Velké Bíteše, Vladimíra Prsgs=*
(dopis v red.), Jaroslava Procházku z Liberce
cizinecká legie), ing. Rudolfa Mikutu (N. Taň:?)
a V. Jelínka z Vel. Přílep.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, i d o
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adnesy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo
^
sami udejte jejich adresu. .
HD
HLEDÁM NUTNĚ
K a r l a M á c h u , nar. 25. 6. 1930 -v Lázních sv.
Kateřiny u Počátek. Odešel z ČSR v květnu 1947
do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie, s níž
odjel do Maroka a Indočíny. Tři roky byl v přístavním městě Hajphongu. Pak byl střídavě v Alžírsku a ve Francii. Naposled se ozval před rokem z
Alžírska. - Prosím všechny čtenáře, kteří K. Máchu znají nebo kteří vědí cokoli o jeho osudu, aby
napsali obratem do HD. Ráda uhradím ev. výlohy
těm, kteří s pátráním pomohou.
J.V.
Malý

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/tučnou 1/6.
PRODÁM
HOLIČSTVÍ
pro jednoho. Zaručuji
průměrný čistý příjem
týdně £ 26 po zaplacení
nájemného a mimo výtěžku z prodeje tabáku a
toaletních potřeb. Cena
£ 700, cena skladu asi
£ 100. Hotově třeba jen
£ 500. Prodávám, p^o
vážné onemocnění.
o.
Federmann, 18A Bishop
St., Hobart, Tas.
ŘEDITEL. KOKOSOVÉ
PIANTAŽE v Nové Guínei
301etý, nepij ák, rád by se
seznámil se slušným děvčetem nebo vdovou pod
30 let. Cestu z Evropy nebo j i n ý c h zemí by byl o
choten hradit. Laskavé
nabídky na adresu: J.
Vrána, Torio Plantation
N.C.N.B. via Rabaul, T.P.
New Guinea.
J A R O S L A V BULA,
331etý. byl zabit autem v
září 1958 v Melbourne.
Prosím čtenáře, kt e ř í
jmenovaného znali a kteří
znají i adresu jeho příbuzných. aby se ihned
přihlásili v HD. Jde%o důležité pozůstalostní řízení.
A.

ZPRÁVY

OSOBNÍ

Barbara Marie rozená
Cummings z Vajley Falls,
USA a A/1C Zdeněk
Ledvin&a, Salina, Kansas,
USA, oznamují všem přátelům; že slavili svatou
dne 31. prosince 1958.

L í s t á r n a
M.B.. Mnichov: Díky za
výstř. - Anon. Toronto:
Díky za výstř. Ani do 4 "Na
šich rovů" se však nedají
pohřbít. - M.Š. Cleveland:
Díky za adresy - J.V.
Brunswick: Pátrání uveř.
zdarma. - J.H. Prospect
Díky za výstř. - J.V. Kelvin Grove: Fot. odeslány.
- K.N. Adelaide: Dopis
jsme předali. Díky za
adresy.
Nejchutnější jídla v
Melbourne
REACHOVA
RE S T A U R A C E
103 Commercial Rd.,
Sth. Yarra - tel. BM 5724
Večeře denně
v neděli též obědy

TAXI TRUCK
V
Volejte

MELBOURNE
(česky)

WF

9359

Všechny licencované práce instalatérské
Zavádění a opravy vodovodů, horké vody, plynovodů, střech, žlabů, okapových rour, kanalisace
JAN VLACH,
instalatér
69 West St., G L E N R O Y, W . 9, Vic.
Na požádání Vás navštívím a sdělím rozpočet

ZNÁTE ADRESY KRAJANŮ V JIŽNÍ A J. V.
ASH A V OCEÁNII? SDĚLTE NAM JE LASKAVĚ. ZAŠLEME JIM ZDARMA UKÁZKOVÁ
ČÍSLA HD. D&KUJEME PítEDEM ZA SPOLUPRACÍ.
HD

