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Osobni diplomacie
Nikita Chruščov dokázal svými výlety po «větě, jak se takové cestování
vyplácí, je-li šikovně organisováno a provedeno lidmi, kteří v tom umí chodit. Položil tak základ nové formě diplomacie, které se říká diplomacie osobní, a které se teď s nadšením oddávají státníci všech mocností. Američané, kteří dělají všechno ve velkém, pustili se ve velkém i do osobní diplomacie a poslali svého presidenta na cestu, která nemá v historii presidentů
Spojených států obdoby.
Ta cesta vedla presidenta Eisenhowera v devatenácti dnech jedenácti zeměmi (nepočítáme-li Vatikán) a zahrnula jednání s politiky třinácti států,
protože Eisenhower se sešel v Paříži také s Macmillanem a dr. Adenauerem.
Cílem jeho cesty bylo získání sympatií některých neutrálů a vytvoření jednotné fronty mezi spojenci před připravovanou konferencí na nejvyšší úrovni.
Prvního cíle, pro nějž
je president Eisenhower
se svou osobní přitažlivosti velmi dobře vybaven, bylo alespoň částečně dosaženo. Teprve budoucnost ukáže, do jaké
míry a jak trvale bylo
splněno poslání druhé.
A l e dckázal-li Eisenhower přivést zpátky do
řady generála de Gaullea, pak nebyl presidentem Spojených s t á t ů
tak úplně nadarmo.
Z
běžných
novinových zpráv jsme se toho
jako obyčejně mnoho
nedozvěděli. Četli jsme

Všechny velké asijské národy budou musit
projít opravdovou duchovní revolucí. Nedostatky konfuciovského taoismu a budhismu způsobily triumf komunismu v Číně a nebezpečně
ohrožují Indii—Asijská revoluce je stále ještě
v zárodku, a nebude nastolena společně se zprůmyslněním. Je to duchovní revoluce lidské duše, lidského charakteru, o niž hlavně jde.
A.S. Elwell - Sutton

v nich hodně o nadšení,
s jakým Eisehowera vítali obyvatelé navštívených států, ale o vlastních jednáních, na něž
ovšem stejně nebylo dost
času, jsme byli informováni jenom sporadicky.
I tak se dá celkem snadno odhadnout, oč asi
v jednotlivých rozhovorech šlo.

Velká trojka
Není tomu tak dávno,
co prý Eisehower obnovil svou triumfální návštěvu Německa, Anglie
a Francie západní jed
notu. Při své nynější cestě však musil tu obnovenou jednotu v Paříži
mezi jeho dvěma cestami leží Chruščovova návštěva Spojených států.

EISENHOWER
znovu obnovovat, neboť
Dr. Adenauer chtěl
teď jistě vědět, nenahlodala-li
Chruščovova
cesta americké odhodlán í zůstat v Evropě a
bránit všemi prostředky
svobodu Berlína. M i m o
to asi žádal o americkou
podporu pro politickou
integraci hospodářského
(Pokračování na str. 2)

Československé obchodní dohody se zaostalými

zeměmi

Hospodářská ofensiva
Říká se, že Československo se stalo výkladní skříní komunismu, do níž nahlížejí cestující, kteří koketují s komunismem. Československo s e stalo víc
než zrcadlem. Stalo se útulkem bílých, černých a
žlutých zoufalců, kteří si představují, ž e dnešní
sociální, rasové a mravní problémy mohou být řešeny starou, neosvědčenou a nemravnou marxistickou methodou.
Československo, , j e ž
jsme opouštěli, bylo zbrojnicí židovského boje
o samostatný stát. Československo, které je nyní
zcela ve vleku sovětské
m o c i , je hračkářským
krámem pro tak zvané
zaostalé národy, jasně
zaostalé alespoň v tom
smyslu, že čekají spásu
od Sovětského svazu.

právo k tomu poznamenává:

A f r i k y především cenné
spojence proti západním
demokraciím. V i d í
v
nich "bojovníky
proti
kolonialismu" a domnívají se, že jejich odporu
ŠŤASTNÉ A VESELÉ
VÁNOCE
proti bývalým koloniálA MNOHO ZDARU V NOVÉM ROCE
ním mocnostem mohou
přeje všem čtenářům redakce Hlasu domova
Současně prosíme všechny spolupracovníky a přátele současně použít pro šířeza prominutí, že nám není možno přát všem jednotlivě ní komunismu..."

Ve
většině
případů
je s dodávkami spojena
technická pomoc.

"Naši odborníci pracují v různých oborech..
V egyptské oblasti Sjednocené arabské republiky pracují na příklad
odborníci na vysoké pece, v Afganistanu naftaři, silničáři,
odborníci
pro uhelné doly, výrobu
cementu a spoje, v Indonésii učí naši lidé obsluProsincové číslo agenze traktorů a podobně.
tury FEC shrnuje dohromady alespoň hlavV Maroku mají doní episody náporu n a brou pověst naši geolobarevné
národy.
Píše gové. V jiných zemích
toto:
pracují č s. energetici,
pivovarníci,
lékaři a ji"Komunisté spatřují v
ní
odborníci.
nových národech Asie a

a že proto nezasíláme jednotlivá blahopřání nikomu.

HD

Nejpovolanější

Naši lidé v zahraničí
vystupují jako skuteční
spolupracovníci,
jako
přátelé, nikoliv jako komandanti, jak nedávno
prakticky označil chování amerických odborníRudé (Pokračůvání na str. 2)

Československá skupina v Austrálii slavila letos
polozapomenuté výročí. V rocel949 začala houfná
emigračé československých uprchlíků z evropských
táborů. První z nich sem přijeli na podzim a v zimě
1948. Ale byla to emigrace z roku 1949, která položila
první základy života československé národní skupiny na jižní polokouli.
Deset let je příliš krátká doba k spravedlivému
změření a ocenění všeho, co bylo docíleno. Víme, že
se najdou ostří kritikové, kteří budou popírat, že se
vůbec něco vykonalo. Ale i z naší krátkodobé perspektivy bude snad dobře se připomenout, že v uplynulém desetiletí bylo přece jen něčeho docíleno, že
bylo přece jen něco vykonáno, že těch deset let přece jen nebylo tak zcela promarněno.
Deset let je také příliš krátká doba k změření
a zhodnocení našich omylů a selhání. Ale byli bychom velmi pošetilí,kdybychom s i zastírali to, v
čem jsme především selhali. Podle mého názoru hlavní
příčinou našeho politického selhání v našem
prvním desetiletí na australské půdě byla naše evropská minulost, od níž. jsme se jen s tíží odpoutávali.
Tím ovšem nikdo nechce tvrdit, že je žádoucí,
aby každý Čechoslovák co nejdříve zapomněl, že je
Čechoslovák, a co to znamená. Čechoslovák v exilu
se nesmí vyhnout závazkům, které mu osud určil.
S odstupem krátké doby-deseti let-,bude však dobré
si uvědomit, v čem a jak nám právě ona tíha a vědomí závazků hrozně ztížilo (a mnohdy zcela znemožnilo) náš pravý úkol v Autrálii.
Především je třeba říci, v čem vidíme hlavní klad
našeho snažení za uplynulých deset let. Je to v postavení solidní hospodářské základny naší národní
skupiny v Austrálii, té hospodářské základny, která umožňuje valné většině zdejších Čechoslováků
solidní a hospodářsky zajištěný život, který je prvním předpokladem k akcím politickým, které nezbytně vyžadují nejen zápal, ale i podstatnou hospodářskou základnu.
Tím je částečně zodpověděna i příčina našeho
největšího selhání. Chtěli jsme patrně příliš mnoho
v příliš krátkém čase s příliš malými prostředky.
Mnozí z nás sem přijeli hotovi odsoudit všechno, co
tu bylo vykonáno lidmi jiné rasy a jiného jazyku.
A jiní sem přijeli hotovi všechno toto obdivovat.
Málokdo z nás si uvědomoval před deseti lety, že
náš pravý a vskutku těžký úkol není ani v obdivu
ani v zatracení, ale v osobní účasti.
Úmyslně ponecháváme stranou naše malé žabomyší vojny s tak zvaným vedením., našeho exilu.
Ale i tyto marné lásky snahy nás něčemu přiučily
za těch deset let. Snad něčemu užitečnému: chcemeli my uprchlíci, my exulanti, my odbojáři, slyšet náš
hlas, pak musíme mít na to peníze, plán a lidi. Toto
vše ovšem přesahuje naše dnešní australské možnosti. Jenže to neznamená, že bychom to měli pustit z
mysli jako sen.
Našich australských deset let nás postavilo na nohy hospodářsky. Jsme tu, solidní, existenčně zajištěná skupina, která si může od nynějška dovolit mít
svůj vlastní • názor. Neměli bychom tu zapomenout
na radu, kterou nám dal Masaryk, a která zhruba
zněla takto: Nikdo neposlouchá rád kázání, ale každý si rád poslechne anekdotu.
Protivníků je dost. A l e i nás je dost, abychom
dnes nejen pěstovali krajanský život, ale pěstovali
něco jiného: život bez evropské kocoviny, bez předsudků, bez hospodářských starostí. Co nesmíme zapomenout: za deset let jsme se stali krajany. Zakotveni v australské půdě, jsme krajany. Nemáme nic
společného s dnešním Československem než vzpomínky a naděje, silnější než smrt.
jun
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OSOBNÍ DIPLOMACIE
(Pokračování se str. 1)
společenství tzv. evropské ' šestky".
D e Gaulle pravděpodobně pokračoval strmou cestou obnovování
francouzské velikosti a
žádal pro Francii větší
slovo při formulaci západní politiky a souhlas
se svou alžírskou politikou.

tenční vnadidlo Moskvy? Jejich i naše bolesti,
byly vyjádřeni nápisem,
který vítal
presidenta
Eisenhowera v Ankaře:
" M í r bez bezpečností není mír."

Itálie patrně žádala
jako dr. Adenauer ujištění, ž e U S A neopustí
Evropu, Řecku běželo
hlavně o další hospodářHarold
Macmillan
skou podporu.
hoídoval nejspíše s v é
D o zvláštní kategorie
staré vášni - konferenci
třeba zařadit Španělsko,
na vrcholku. Přimloukteré sice není spojenval se, aby k ní došlo
cem oficielním, ale kteco nejdříve a jistě také
ré rozhodně není neuvysvětlil svým partnetrál. Pro ně znamenala
rům, že jedna konferenEisenhowerova návštěva
ce nestačí, a že má proproražení dlouhé diploto být příští setkání na
matické blokády.
nejvyšší úrovni jenom
prvním článkem řetězu
Neutrálové
dalších vrcholných konJe neutrál a neutrál.
ferencí.
Přosovětská
neutralita
Ostatní spojenci
Afganistanu se dá těžko
Jednání s ostatními přirovnat k bývalé prospojenci bylo asi pro Ei- západní a nyní opravdu
senhowera snažší a pří- neutrální neutralitě Majemnější. Výjimkou v roka, indická neutralita
té příjemnosti byla po- se těžko srovnává s jasvinná návštěva kriketu ně prozápadní neutraliv Pákistánu, oběť stát- tou Tunisu.
níkova, jejíž velikost dovede ocenit jenom člověk, který už sám prošel podobným utrpením. (Pokračování se str. 1)
Turecko, Pákistán a ků v Nepalu ministerský
Persié měly pravděpo- předseda Koirala..."
Českoslovenští komudobně jednu společnou
starost, jaké bude jejich nisté se taky snaží nálepostavení, spolkne-li Wa- žitě indoktrinovat domoshington úplně koexis- rodou inteligenci:

President Eisenhower
věnoval Tunisu dvě hodiny a Indii pět dní.Těch
pět indických d n ů se
však dá dobře ospradlnit. Indie j e jedním z
nejdůležitějších prostorů
světové politiky, protože představuje v A s i i
demokratickou alternativu čínského komunismu.
Pohrániční potíže s někdejším přítelem ji teď
přece jenom
přiblížily
Západu, i když ještě není ochota to přiznat. Néhrú ovšem trval v rozhovorech s Eisenhowerem na s v é neutralitě,
ž á d a l další hospodářskou pomoc a dostal také
tiché ujištění, že může
mít na požádání t a k é
pomoc vojenskou.
Šest hodin v Afganistanu přineslo Eisenhowe
rovi pohled na sovětská
letiště, sovětské silnice a
sovětská letadla a navíc
ujištění
ministerského
předsedy Dauda, že není
prosovětský. V Maroku
se jednalo o amerických
leteckých
základnách,

dvě hodiny s tuniským
presidentem Bourguíbou
pravděpodobně p a d l y
na Alžír.
Všichni, spojenci i neutráiové, utrousili t u a
tam bez pochyby poznámku, že snad někdy
jsou proti americké politice, ale nikdy proti americkému dolaru.
Celkem se dá říci, že
president
Eisenhower
zakončil svou cestou letošní rok úspěšně. Dokázal především, že se sovětské propagandě dá čelit, když ničím jiným, tedy jejími vlastními prostředky. Z d á se, že dal
Chruščov svou iniciativou Američanům do ruky zbraň, s níž dovedou
zacházet. Osobní diplomacie t o t i ž žádá od
svých exponentů především ty kvality, které potřebuje každý americký
presidentský kandidát ke
svému zvolení. Žádá lidi z těsta, které z amerických politiků ve styku
s jakýmkoliv davem přímo kape.

Hospodářská ofensiva

Naše rovy
VE

PROSPĚCH

MINULÉHO

VLÁDY
DUBNA?

Ammán.-- Jordánský bezpešnostní tribunál
odsoudil tři povstalce k smrti pro spiknutí za
účelem svržení vlády minulého března.
J E D N O T Ý D E N N Í OTŘES
-Kapt. Zanem Hernandez, adjutant 6-pěšíh J
pluku, prohlásil, že ex;-capt. Luis Lara Crespo
kférý byl zajat, byl vůdcem proti Castrovy bandy. Operovali zě skrytu v Organ polioří v Pinar del Rio provincii.
Mezitím v Havaně, jak bylo oznámeno, ministr vzdělání Manuel Fernandez Garcia b y l
vyloučen z kabinetu v jednotýdenním otřesu,
a místo ministra obrany zaujal Castro bratr
Raul, který je současně ministrem ozbrojené moci. President Osvaldo Dorticos Torrada jmenoval ministrem vyučování Maj. Augusto Martinez Sanchese, který sloužil jako ministr obrany.
ALE

PROČ?

Badatelé Ohio Wildlife uvažují o zřítelnicích
očí zajíců, aby odhadli jejich stáří. Zkoušejí
techniku objevenou Dr. Rexford Lordem o d
Illinois Natural History Survey, který zjistil,
že může odhadnout stáří zajíce touto methodou,
protoíže zřítelnice zvířecích očí rostou po celý
jejich život.
Nový svět, Cleveland, 10.11.1959.

"Československo vypisuje každým rokem prostřednictvím
zastupitelských úřadů 90 stipendijních míst pro studenty z méjiě vyvinutých
zemí, kteří se věnují převážně studiu technických
oborů.

dále závod na výrobu
těžkých obráběcích strojů, závod na výrobu těžkého elektrotechnického
zařízení včetně vysokotlakových
kotlů
, a
další podobné podniky,
které budou dohodnuty
dodatečně..."
Tato hospodářská pomoc je taky kombinována s nabídkou, že ČSR
bude "vychovávat" indické odborníky a studenty :
"Spolu s investičními
dodávkami
poskytne
ČSR Indii také rozsáhlou technickou pomoc.
Jak
oznámil
ministr
Krajčír, ie ČSR ochotna vybavit zařízením celý institut v Indii a na
určitou dobu vyslat do
tohoto institutu československé odborníky...

V současné době studuje u nás na příklad 65
indonéských
studentů.
D n e s celkem u nás
studuje 33 studentů z
Toga, z Britského Somálska, z Nigérie, z Dahoroeje a z jiných území.
Ó- studium v ČSR je v
těchto oblastech mimořádně velký zájem...
V
mnoha případech
přicházejí do Československa na zapracování
do příbuzných podniků
budoucí pracovníci těch
podniků, které naše republika v méně vyvinuKromě tcho umožní
tých zemích staví...."
Československo výchovu
Typickým příkladem indických techniků v čs.
politického a hospodář- průmyslových závodech.
ského pronikání česko- N a tuto technickou poslovenských komunistů moc je ČSR ochotna bez
je obchodní dohoda s náhrady uvolnit p r o Indií. ČSR v ní posky- středky v hodnotě 6 mitlo Indii osmiletý úvěr lionů rupií..." .
Je to tedy obchodní
ve . výši 231 milionů rupií (zhruba 350 milionů dohoda, v níž ČSR vydá
350 milionů Kčs na osm
Kčs).
ČSR bude v Indii sta- let a ještě dalších 9 miy ě t velké strojírenské lionů Kčs, věnovaných
c«lky':"...třptí etapu zá- bez náhrady na "převývodu strojírenské meta- chovu" indických odborlurgie ve státě Bihár..., níků."

21.12. 1959

DR. M. SNOW
zahájil po svém návratu ze zámoří opět praksi
"Stanhíll", 34 Queena Road, Melbourne, 'S.C.2
(proti hotelu Chevron)
Telefon B M 3833
NEJLEPŠ1 DAR K VÁNOCŮM — ČESKA KNIHA!
NABÍZÍME ZE SVÉHO SKLADU:
Bass: Cirkus Humberto 25/-, Rozhlásky 14/-, Klabeubova jedenáctka 11/-,Franc, poesie a j. překlady
9/-, Stín Kapradiny 7/-, Zahradníkův rok 12/-, angl.:
Thre e Novels 18/-, Fairy Tales 13/-, Gardeners Year
9/-, Dášenka 16/-, M.Aleš: Cykly (Alšovo, dílo, uspoř.
J.Neumann) 72/-, Hašek: Švejk I.-IV. 49/-, anglicky
10/-, Karafiát: Broučci 14/-, Mrštíkové: " Rok na vši.,
68/-, Mrštík: Santa Lucia 23/-, Rais: . Zapadlí vlastenci 27/-, Hostovský: Letter from Exile 10/-, Javor:
Daleký hlas 10/-, Jirásek: Skaláci .25/-, Kratochvíl:
Povídky lásky a smrti 15/-, Lazištan: Bratislava (obrázk.) 45/-, Matějček: Národní divadlo 39/-', T G M :
Ideas of Humanity 12/-, Mrštík: Pohádka-máje 23/-,
Neumann: Kniha lesů, vod a strání (bibliof. vydání).
75/-, Němcová: Babička 28/-, Národopisné obrázky
13./-, Straka: Vysoké Tatry (angl. obrázk.) 45/-,Wolker: Básně 11/-, kuchařky: Vaříme zdravě, chutně
a hospodárně 49/-, Úlehlová: Vaříme účelně pro
zdravé i nemocné 49/-, Jandáčková: Czech Cookery
Book 50/-, Mathesius: Zpěvy staré a nové Číny 28/-,
Pleva: Malý Bobeš 23/-, Robinson Crusoe 23/-, Sommerfield: Dědictví 17/-, Světlá: Vesnický román 18/-,
Škrábal: Evangelia 15/-, Vrba: Toulky přírodou 18/a mnoho
jiných.
Uvedené ceny jsou včetně poštovného

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R.G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Teiefon JA 3380

ZE DNE NA DEN
29.11. Indjonéská vláda
prohlásila Djakartu za uzavřené město pro cizince. Účelem této akce je
dále omezit pohyb Číňanů, kteří se podle nedávného nařízení mají zvenÍCova přestěhovat do měst.
—V Panamě došlo k protiamerickým demonstracím, do kterých zasáhla
panamská
a
americká
armáda.
30. 11. Australský ministerský předseda Menzies
odjel n a čtrnáctidenní
návštěvu Indonésie a Malajska.
—Kadar oznámil, že sovětská armáda zůstane v
Miaďaxisku, pokud toho
bude vyžadovat "mezinárodní situace".
—V Londýně s k o n č i l a
konference britské Labour Party, která se zabývala neúspěchy v posledních volbách.
1.12. V Paříži konferoval
de Gaulle s Adenauerem
a v Londýně italský ministerský předseda Segni
s Macmillanem.
2. 12. Na francouzské Riviéře se protrhla přehrada a zaplavila město Frajus. Voda způsobila těžké
škody na životech a na
majetku. Podle prvních
odhadů zahynulo p ř e s
300 lidí.
3.12. President Eisenhower odletěl na 19denní
zájezd do 11 států.
— V Singapore byl nastolen jako hlava státu Inche Yusof Bin Ishak.
4.12. Američané s úspěcem vystřelili do výše 90
km raketu s opicí a přivedli opici zpět živou.

—Maďarsko, opět odmítlo povolit přístup pozorovatelům Spojených národů.
8.12. Cejlonský ministerský předseda resignoval
ze strany Svobody a oznámil, že zakládá novou
.stranu, která půjde do
březnových voleb s protisocialistickým
programem.
9.12. Cejlonský generální guvernér ' S i r Oliver
Goonetillake propustil 5
členů vlády.
—V Sůvě na Fidži zasáhla policie do rasovým
demonstrací
10.12. V Iráku bylo zatčeno 92 učitelů.
12. 12. V paraguayských
džunglích bojují povstalci proti vládě presidenta
Stroessnera.
13. 12. Arcibiskup Makarios byl zvolen presidentem Kypru.
14. 12. Nepalský ministr
národní obrany Gurung
oznámil, že čínští komunisté soustředili u nepalských hranic 100.000 vojáků a 400 letadel.
15. 12. V Paříži se konala
konference NATO, která
se zabývala rozpory mezi jednotlivými členskými státy.
19. 12. Maocetun navrhl
Nehrúovi schůzku, n a
níž by jednali o územních
sporech na . indicko-čínské hranici.
20. 12. U příležitosti oficieiní návštěvy krále Baudoina konají se v Belgickém Kongu velké demonstrace. Požadavek domorodců: samostatnost.

21.12. 1959

HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
—Americký
velvyslanec
v ČSR J.M.Allison protestoval u čs. vlády proti protiamerické výstavě,
na níž je gen. McArthur
označován za "hromadnéno vraha" a američtí
vojáci za "lovce lebek".
—Do Východního Německa odjela vládní delegace
ve složeni: Novotný, Šimůnek, Koehler, Plojhar,
Machačová - Dostálová,
Majiing, Hájek, Voščepinec.
—Na zasedání Čs. strany
l i d o v é promluvili: J.
Plojhar, A. Pospíšil, K.
Gema"0;t, F. Brodský, A.
Cajkářová, V. Tomeš.
—V Krušných , horácii a
Jirkova se staví nová přehrada na řece Bíié. Má
byt 40 m vysoká a držet
milionů
hektolitrů
vody.
— K 15. výročí "osvoboze
ní" Československa Rudou armádou bude napřesrok uspořádána velká výstava v Moskvě.
—Čs. parlamentní delegace přihlížela zasedání senátu v Peru.
— V Paříži byla podepsána obchodní dohoda mezi ČSR a Francií na rok
1960. Objem zboží dosáhne prý 248 milionů Kčs.
—Na návštěvu ČSR přijel president africké Guineje Touré. Slyšení u A .
Novotného na hradě byli
přítomni ministr zahran i č í V. David, vedoucí
kanceláře presidenta republiky L.Novák a čs. vyslanec v Guinei V.Knap.

Touré navštívil v doprovodu Z.Fierlingera n.p.
Tesla v Hloubětíně. Na
projevu v Karlových Varech prohlásil, že je třeba "organisovat společnou frontu proti vykořisťování a útlaku".
—Bývalá členka Činohry
Národního divadla v Praze Růžena Nasková se dožil« 75 let.
-—Bývalý polský vojenský atašé v Praze genWitaszewáki o d j e l do
Varšavy, kde bude organisovat špionážní službu.
Gen. Witaszewski b y 1
znám jako skalní stalinista.
—Předsedy sekcí Čs. akademie věd a umění byli
na další 4 roky zvoleni:
R.Brdlička, I.Málek, J.
Novák, V.Procházka. J.
Průsek, J.Smetana. Presidentem Akademie zůstává Z. Nejedlý, jejím tajemníkem ,ie prof. dr. ing
•J. T^^ž^šrík.
—Pověřenectvo
školství
a kultury v Bratislavě
vypsalo soutěž na pomník K. Gatťivalda.
—1. ledna 1960 pozbývají
platnosti staré občanské
legitimace, které začaly
být vyměňovány už od
roku 1955.
—Dva západoněmečtí piloti, kteří nouzově přistá1 i s tryskovými letadly
na čs. území, byli po radě průtahů předáni německým vojenským úřadům.
—K jugoslávskému státnímu svátku zaslal An-

PROCESY A ROZSUDKY
-Vedoucí oddělení výživy v Ústí nad Labem
¿•>er byl odsouzen na 4 roky vězení, próze kradl vzorky potravin, určeným k laboratorním zkouškám.
—12 měsíců žaláře dostal občan J.M. v Mariánských Lázních, protože chodil na ryby místo do
práce. Přitěžující okolnosti: je to bývalý majitel
holičství a neměl rybářský lístek.
—Náčelník hlavní správy veřejné bezpečnosti
generálmajor Janulík diskutoval o krádežích
ve Spojených ocelárnách na Kladné. Došlo tam
letos k 196 případům vloupání do skříněk a k
44 vloupáním do skladů.
— V Praze-Vinohradech byl souzen neudaný
počet příslušníků tajného Řádu sv. Vavřince.
Řád připravoval hnutí pcdle vzoru Adenauerových křesťanských demokratů a usiloval prý o
"zařazení ČSR do dunajské federace". Tresty
byly vyneseny ve výši 5-9 let.
— V Košicích byla souzena skupina výrobců obuvi z podniku Obnova-Vkus, kteří předražovali sandály. K.Snak dostal 7 let, Buzna 6 let,
K.Gazárek 5 let, Toth 5 let, Fabóvá 1 rok.
—Vedoucí restaurace z Prahy I. v Týně Josef
Semerád byl odsouzen pro špatné hospodaření
na 9 let vězení. S ním byli souzeni: Josef Hlaváček, vedoucí mlýna z Hostovic (7 let), Fr.
Pražma 2 roky, R.Kadlec 2 a půl roku, O.Hodoval 2 roky, D.Krátký 1 rok.
— V Nechanicích byl zatčen bývalý obchodník
s dobytkem Josef Hladík, protože prohlašovat
že "to už praskne". Způsobil p r ý , že členové
J Z D začali vystupovat z drujžstva.
— K vysoké pokutě byl odsouzen dr. Oldřich
Dočekal z Nového Oseku u Kolína, protože provozoval na černo lékařskou praxi.
.Č
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Příčiny
únikové literatury

M. Zvára, U S A
tonín Novotný blahopřejný telegram J.B.Titovi.
—V britském parlamentě
se projednávala porušení
úrokových spdátek z a
O d záři tohoto roku je možno pozorovat určité oživení obsahu praždluhy, které má čs. vláda
splácet vládě Velké Bri- ských Literárních novin. Začalo to voláním kritika Jungmanna po vetší
tánie.
tvůrčí svobodě, různými ostrými polemikami, odsouzením propagandistické—Čs. a východoněmecká ho románu K.J. Beneše "Setkání v Karlových Varech" a opožděnou obhavláda vydaly na závěr jobou Erenburgova "revisionistického" románu "Tání".
zájezdu čs. vládní delegaSe zájmem jsme četli ního. Vyžádali si o d e převážná část spisovatece prohlášení, v němž se
praví, že čs. vládní dele- velkou diskusi o nutnos- mne slovo k "Říhovi" lů se líčení současného
gace přijela do Východ- ti pravdivé
reportáže, (jedna z posledních in- života vyhýbá jako čert
ního Německa podepřít které následovala řada scenací. v Burianově di- kříži, že raději vyhledápožadavky východoněme- objektivně - kritických vadle- p.r.), ale pak se
vá "úniková",z velké čásckých komunistů v otázreportáží "ze života pra- nevysílalo, když
jsem ti historická nebo hisťoce řešení problému sjeodmítl redaktorčinu žá- risující themata.
dnoceného
Německa a cujících".
Po nedávné smrti E.F. dost, abych změnil staÚnikovou literaturu si
Berlína.
Buriana se rozproudila novisko a hru roztrhal umělec nevolí, ale ta je
—Čs. Národní shromáždění vydalo prohlášení k diskuse o ieho díle a na kousky. Šlo přitom o mu vnucována okolnost"Provolání
Sovětského přínosu českému divadlu kritický referát s řadou mi, jimž se autoři stěží
vážných výhrad.
svazu parlamentům všech a literatuře.
mohou bránit.
zemí světa o všeobecném
Z d á se, že se E.F. BuFrantišek Hrubín' mi
Tím je vysvětlen kaa úplném odzbrojení". V
rian na sklonku života potvrdí, jak jsme p ř i tastrofální
nedostatek
debatě k prohlášení mluznačně
rozcházel
s
ofipředsjezdových
besedách
prací
s
náměty
ze souvil předseda maďarského sněmu Rónai, ministr cielní linií komunistické v jižních Čechách nejed- časného života nebo z
nou slyšeli otázku, proč minulosti velmi nedávné,
zahraničí V. David, po- strany.
slanci . Krček, Blaskovič
Nikde to sice nebylo se vlastně vůbec něco tím je také vysvětleno,
a Fiala.
výslovně řečeno, ale z tak trestuhodného Buria- proč komunistická schvalovací mašina spouští riá
—Novým čs. vyslancem mnohých diskusních pří- novi trpí.
v Burmě byl jmenován spěvku, otištěných v LiZ e psaní tisku, mlčení veřejnost nová vydání
dr. Ladislav Vacata. Do- terárních novinách, jasně rozhlasu, televize, z pří- románů z první repusavadní vyslanec Alois
vyplývá, že na něho ještě sného tónu, jakého uží- bliky (sem na příklad
Bartuška byl pověřen "jinedávno pořádala komu- vali kritici vůči D 34. patří i vydání proslavenými úkoly'.
nistická kritika pravidel- vznikal v lidech dojem, ných "Zbabělců" Josefa
—Do Československa přinou štvanici.
že E.F. Burian dělá vla- Škvoreckého, románu, na
jela na návštěvu australTak na příklad svědčí stně něco škodlivého, co psaného ještě před koská levicová spisovatelka
munistickým pučem.
Dympha Cussacková. je- nejmenovaný člen reda- se ani nemá trpět..."
jíž hru - R á j v Tichomoří" uvedlo před časem
::ražsk"é Kanonií divadlo.
—V pražské pasáži domu U Nováků se ilstaluje
Družstevní dům služeb.
Prozatím bylo otevřeno
5 provozoven.
— Ve věku 79 let zemřel
v Praze dr. Ladislav Šour e k, spoluzakladatel a
dlouholetý generální ředitel -čs. rozhlasu.
—Rudé právo vyzradilo,
že v jistém (nejmenovaném) okresu došlo k vyhlášeni stávky. Její příčinou prýr b y l "škodlivý
Ickálpatriotismus".
—V holešovském zámku
se konaly oslavy 250. výročí narozenin hudební
ho skladatele F-X.Richtra.
—Svaz. slovenských spisovatelů schválil za předsednictví Andreje Plávky tyto nové kandidáty
členství Svazu: H.Zelinovou, F. Cádra, M.DuriSkovou - Masarykovou a
J. Nogeho.
—Prof. dr. Jan Hybášek
z Hradce Králové byl vyznamenán
ministrem
školství dr. F.Kahudou
Řádem práce.
—Čs. filmová aeiegace
odjela do San Francisca
na filmový festival. Potom pojede na další festival v México City.
—Ministerstvo vnitra oznámilo, ž e "Pomocná
stráž veřejné bezpečnosti" má už 14.000 členů,
k t e ř í "spolupracují" s
policií. V první polovině
tr. podali prý její členové na 25.000 udání.
Č/FEC/JL

kce Literárních novin,
který mluví o Burianově
"'velkém tvůrčím zápasu' ':
" V rozhlase se nesmělo říci o tomto velkém
jeho zápasu nic positiv-

Tato -roztrpčená slova
svědčí jasně p tom, jak
doma režimní kulturní
popravčí nakládají s prací spisovatele, který upadne v nemilost.
Není proto divu, ž e

Česká literatura není
ve psí. Kdykoli okolnosti jen trochu dovolí, ukáže své zdravé jádro,
aby tím jen silněji vynikla ošklivá slupka stalinského balení.

Jak vypadá hospodářství na československých kolchozech

POKROK SVĚTEM V L Á D N E
O tom,jak to skutečně vypadá na dvorech a polích komunistických zemědělských družstev, nás nejkompetentněji zpravuje komunistický tisk sám.
Jedno z posledních čísel týdeníku FEC přináší cel lu řadu malých svědectví
tohoto velkého selhání.
19.11.59' prostředky na odvoz to- hynulo a 62 kusů se ztra-'
tilo neznámo kam...."
hoto krmiva...1'
"...V J Z D v e
Staré"
T
ý
ž
časopis
o
den
poz" V mnoha družstvech
Roli si vypracovali bilanokresu Sokolovo je zvy- ději prozradil další příci za rok 1958 tak koukem krmit dobytek hod- pad družstevního "rozzelnicky, že si neoprávně v závěru roku, aby v o j e " :
něně zvýšili pracovní jese ještě zvýšila produk"Investiční výstavba v
dnotku z 5.50 Kčs na
ce mléka a tím i praco- J Z D Habřina na Jaro15 Kčs..."
vní jednotka, a v jarních měř-sku vázne, protože
"...Státní statek v Plzměsících pak krmivo chy- na celé stavbě dělá jedini-Liticích zřídil v jedné
bí a dobytek hyne....
ný. dělník. Přitom
12
usedlosti odchovnu seDružstevníci také tím. zedníků ze vsi denně do- lat, "ale nestará se o její
že s i nechávají cukrov- jíždí za prací do průmy- udržování. Močůvka vyku, která patří na zpra- slu..."
téká až na hlavní třídu,
Satirický týdeník Di- kanály -pro svod močky
cování, si zlepšují krmnou bilanci, a tím připra- kobraz přispěl k celkové- jsou zbořené a dvůr je
vují společnost o další mu obrazu těmito episo- plný bláta a hnoje..."
dami:
cukr..."
"...JZD Chomutov si
Zemědělské noviny z
"...Ze d v o u set ka- přičiněním pracovnice M
1 4. listopadu přinesly c h e n , které zakoupilo S. dokázalo hravě zvyzprávu, že "zatím co se J Z D Sej řek letos v dub- šovat dodávku
mléka
projevuje nedostatek kr- nu, mohlo být po sed- denně o 20 litrů. Při vymiva, vypouštěli v pra- mitýdenním
ůsilovném mývání konví je zapochatické mlékárně ohro- výkrmu nabídnuto vý- mínala vyprázdnit až na
mné množství syrovátky kupnímu závodu už jen dno, takže v nich zůstádo kanálu, protože j e n 108 kusů. Jedna kachna valo až půldruhého litru
některá družstva
měla byla prodána, 29 jich u- vody..."
Rudé právo
píše:

z
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dějinách satelitní země

Československo
Před rokem jsme zakončili přehled událostí v Československu za rok
1958 nenáročnou věštbou: " V roce 1958 se v Československu změnilo velmi
málo. A nezdá se, že by příští rok přinesl nějaké senzační změny." Můžeme
být V .tomto ohledu zcela spokojeni. Naše proroctví se splnilo, pokud jde o
senzační změny. Ale menší změny během roku 1959 přece jen v Československu nastaly. Především se zostřil třídní boj, za druhé bylo zvýšeno výpalné Sovětskému svazu, za třetí byly změněny učební osnovy na československých školách tak, že není jisto, nezačal-li komunistický režim pěstovat
starobylý kapitalistický systém dětské práce.
Českoslovenští
občané , prožili další r o k ve
stavu obležení.
Jinak
snad se ani nedá přirovnat dnešní stav československého
hospodářství, které žádá na pracovnících, aby podávali
špičkové výkony v továrnách a v dolech, zatím
co místo rekreace mohou podávat zdarma další . špičkové výkony na
polích a n a veřejných
pracích. Permanentní revoluce se projevila jako
permanentní pracovní na
razení, kde téměř každý
pracovník za jeden plat
pracoval na dvou pracovištích.

DOMOVA

mrštěné pokuty nahrazovaly ideologické školení, kdy mystičtí "vulgarizátoři" křivili linii
strany. Dnes obyčejně
stačí správné obhospodařování "komunálního
přídělu", aby se na samostatného
zemědělce
nedostalo celkem nic, a
aby za to, co je za těcht o zúmyslně ztížených
ípodmínek schopen dodat, dostal ceny podle
třídního sazebníku.

sko zavázalo k velkým
dodávkám, které asi těžko umožní znatelné zvýšení výroby spotřebitelského zboží.
Výrobní cíle v tomto
sektoru
hospodářství
jsou stanoveny tak vysoko, ž e přiškrtí výrobu
ostatních průmyslových
sektorů, ať říká komunistická propaganda, co
chce.

1959
ky do zemí neutrálního
bloku nebo do zemí, zatím nepřátelských Západu. Jednou už za tento
druh "investicí" zaplatil
hlavou Rudolf Slánský.
Uvidíme, kdo bude následovat.
Toto výpalné zatím
vykoupilo
československým občanům částečný
blahobyt ve srovnání s
životními
podmínkami,
v nichž žijí ostatní příslušníci sovětského bloku. Československo
je
dosud zrcadlem komunismu. M y víme, že je
to uměle zamlžené zrcadlo.
"Úchylkáři"

21.12. 1959
Kontinentální a australské
ŘEZNICTVÍ A VELKOUZENÁŘSTVÍ

P I L S N E R
92, Glenhuntly Rd., E L S T E R N W I C K , V I C .
(elektrikou č. 4, zastávka 43)
Tel. LF 4365, po prod. době UM 2958
Vždy čerstvé jaternice a jelít&a
Dodávky do domu
E M I L F U Č Í K (dříve Lyons Smallgoods)
stupci správné
"linie"
se dostali zpět na místa,
z nichž b y l i vytlačeni
vůlí poddaných.
Opravdovou
ranou
československému životu nebyl ani konečný útok na soukromé zemědělce, a n i na dělníky,
střední stav a na umělce.
Školská reforma
Opravdovou ranou je
útok na život mladých
lidí, na způsob, jakým
se od 1. září tohoto roku budou učit ve škole.
V dějinách československého státu je to první frontální útok na civilisaci občanů tohoto
státu, na způsob výchovy (Bůh ví;, že někdy

N a d československýToto je jedna ze dvou mi umělci znovu spadla
cen, již platí Českoslo- klec. Ti, kdo se alespoň
vensko za svoji přísluš- s trochou odvahy dívali
Bez rukaviček
Bez rukaviček zasaho- nost k sovětskému blo- přes . zakázanou hranici,
vali komunisté p r o t i ku. Druhou půli platí byli odstraněni z míst,
zbytkům středního sta- za dobrodružné dodáv- jež ovládá Agitprop. Závu ve městech. Většina
z nás zná podmínky, za
Malý příspěvek k historii mnichovské tragedie
Kolem dokola
nichž byli nuceni pracoTruhláři, soustružníci, vat řemeslníci a výrobci
fréza "i, zámečníci, et i- za války. P o jedenácti
tem lékař;, advokáti • a letech
komunistického
My bývalí čtenáři rodokapsů jsme se postupem doby vyškolili i na četbu
učitelé, e t item školní diktátu je to jistě dalepamětí britských maršálů i amerických generálů. V tomto případě trpělivost
mládež, studenti a voj- ko horší.
zhusta nepřináší růže, ale zklamání. Je proto skutečným osvěžením, čteme-li
sko se letos účastnili ve Protivníkem komunistů
knihu civilisty, který není nucen dokazovat, že spojenci vyhráli válku omyzvýšené míře: jarních v jejich boji o likvidaci
lem.
zemědělských prací, se- soukromého
podnikání
Americký novinář Donald Whitehead napsal úředně schválenou historii
no Seče, žní, podzimních je tato vrstva trochu obamerické
FBI, k níž napsal předmluvu její ředitel J.E. Hoover. Stojí za
zemědělských prací, me- tížnější. Z velké m í r y
Íioračních projektů, sta- je to proto, že jejich vý- přečtení.
vebních projektů a ji- /robky jsou kvhlitnější,
Nejen proto, že. FBI
Mnoho lidí se divilo, šetřovací službou, která
ných vlasteneckých a bu- dodávky
spolehlivější, je pojem, který je dnes jak může taková rozve- si paní Steffi a její pod o atel kí>ch projektů.
nabídky levnější, n e ž neodlučitelný od před- dená paní tak rozhazo- litické konexe zapamatoV" druhé půli roku mohou nabídnout národ stavy moderní Ameriky, vat peníze, ale to se vy- vala.
připomínalo
Českoslo- n í podniky. Zbývající ale i proto, že jedna z světlilo v roce 1939.
Pro paní Steffi, bývavensko Prahu,obleženou soukromí výrobci jsou kapitol této historie oPaní Steffi zažalovala lou princeznu z Hohen""Védy, n a. jejíž obranu zhusta dodavateli národ- světluje jeden z temných v tom roce • anglického lohe, svědčil Hauptman
musil vytrhnout kdekdo, ních podniků. Stává se, koutů hanebné mnichov- lorda Rothermera (jed- Wiedemann, který b y l
i jejíž hlavní ochrana že představitelé národ- ské historie, dosud nez- noho z hlavních mnicho- Hitlerovým pobočníkem
bylá, v zasypání jedno- ních podniků protestují námý a dosud neuve- váků), protože prý ji (a v první světové válce
ho průlomů za druhým. p r o t i zrušení soukro- řejněný.
přestal platit smluvenou jeho velícím důstojnímých firem.
V rukavičkách
20.000
dolarů kem). Herr Wiedemann
Podle této americké částku
ročně,
což
prý
byla
její ve svém písemném svěverse
byla
jednou
z
mePřesto
bylo
letos
mnoV zeměděltví, k t e r é
gáže
jako
neoficielní
vy- dectví dokonce prohlásil,
zinárodních
postav,
kteho
procesů,
v
nichž
kozůstalo tradiční Achillože princezna Steffi uslankyně
k
Hitlerovu
ré
pracovaly
n
a
zkáze
munistický
státní
n
a
dvou patou vnitřního plámožnila
mnichovskou
dvoru.
Československa,
princezvladní
dokazoval,
že
tinování, byla manka v
Frau Steffi se pohá- dohodu.
dodávkách způsobena už to soukromí podnikatelé na Stefanie HohenloheSchilling- dala s anglickým lordem
V červnu 1939 p r ý
loni. Tehdy, na X I . sje- odírali státní aparát o Waldenburg
fuerst.
milionářské
částky.
proto, že její zaměstna- byla povolána do Goezdu Komunistické strany
Po pravdě budiž řečeByla to nadaná Víde- vatel prý hodlal posadit ringova zámku K a r i n
Československa, byly přijaty směrnice k úplné no: někdy to byla prav- ňačka, která se včas pro- na maďarský trůn svého Hallu, kde se mluvilo o
schůzce německých vylikvidaci soukromého se- da. Je však jasné, šmeli- vdala za nevýznamného příbuzného.
na
je
průvodním
znakem
německého
aristokrata,
a
Lord
Rothermere
přijednavačů s lordem Haktoru v' zemědělství v
chromého hospodářské- která využívala jeho ti- pustil, že jí zaplatil za lifaxem. Goering p r ý
letech 1959-1960.
ho systému.
tulu ve stycích s anglic- šest let víc jak čtvrt mi- tehdy tvrdil, že by se
Nátlak na soukromně
kou šlechtou.
lionu dolarů, ale že to nacistické Německo do •
Výpalné Sovětům
hospodařící
zemědělce
nic nemělo co dělat se hodlo s Anglií, kdyby
V
roce
1920
se
dala
se letos oproti loňsku
V
těžkém strojírenzaměstnaneckým pomě- nebylo von Ribbentropa.
se
svým
německým
manzvýšil. Pravda, povětši- ství, které se stalo sperem.
želem
rozvést
a
od
té
Hauptmann
Wiedeně nebylo znovu použito cialitou československédoby
patřila
k
neblaze
T o by nakonec neby- mann prý potom s vědragonád z dob, k d y ho průmyslu v sovětském
násilné rekvisice a pře- bloků, se Českosloven- proslulé clivedenské pa- lo nic zajímavého. Ale domím Hitlerovým odrtě fašistických snobů, tento kuriosní spor by! jel do Anglie, kde jedkteří viděli v A d o l f u projednáván před ame- nal s Halifaxem. NanešSDĚLTE N Á M A D R E S Y S V Ý C H PŘÁTEL.
Hitlerovi spasitele Evro- rickým soudem, sledován t ě s t í prý zakročil něZ A Š L E M E JIM U K Á Z K O V Á Č Í S L A H D .
p y americkou Federální vy- mecký ministr zahraničí

nestál za mnoho, ale takt o hluboko nikdy neklesl) , a l e pomyšlení,
že československé školy
budou mít od nynějška
gramotné trhače chmele, kteří se třeba stanou
ministry lehkého prům y s 1 u, nebo kopáče
brambor, kteří mezitím
vystudují medicínu, je
zneklidňující.
A v celé naší exulantské perspektivě: Československo je lákavé jako
sfinga. Mnozí se t a m
zvědavě vypraví, neboť
sfinga chová různá (většinou nepříjemná) tajemství. Jsou lidé, kteří
neuvěří, dokud se nespálí.
-vm-

POLITICKÁ PRINCEZNA
Ribbentrop, který b y l
jasně pro válku.
A n i v detailech nescházela paní S t e f f i .
Před americkým soudem
ovšem důrazně popřela,
že by byla prostřednicí
nebo účastnící schůzky
Konráda
Henleina
s
lordem
Runcimanem,
kde byl zpečetěn Jconec
československé
s a m ostatnosti.
Tahle vídeňská princezna dovedla spřádat
politické intriky i rozhazovat peníze. A l e jako
špionce jí v Americe nekvetla pšenice.
Hauptmann
Wiedemann, který se stal konsulem v San Franciscu,
byl ustavičně pod dozorem FBI. Šlechtická Stef
f i putovala po vypovězení války v roce 1941
z a dráty internačního
tábora v Texasu. Je zaznamenáno, že žádala o
rozhovor s šéfem F B I
Hooverem, ale že se spokojila s nižším úředníkem FBI, s nímž po pět
dnů sepisovala protokol y .

Po skončení války byla propuštěna z tábora
a brzy se zapojila do
řetězu oslav, jimiž američtí vlastenci vyšší tříd y oslavovali společně
s německou aristokratkou z á n i k
demagoga
Hitlera.
vm
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PRO NÁS TO BYL ZLÝ ROK
Koncem
Někdy se
tom, že to
Je potom
nu pasiv.

každého roku zmaříme několik minut pohledem na krátký časový úsek, který právě uběhl.
nám líbí, co vidíme, jindy smutně zakroutíme hlavou, ale vždycky jsme přesvědčeni o
byla doba důležitá, protože cítíme, že změnila a přetvořila, co bylo před dvanácti měsíci.
věcí názoru účtujícího člověka, které ty změny připíše do rubriky aktiv a které na stra-

Pro nás byl rok 1959 zlý a smutný rok. Z l ý proto, že změny, které přinesl, považujeme za ikodlivé svobodnému světu i národu doma. Smutný proto, že jsme dále zabředli do osamění lidí, kteří
stojí mezi dvěma světy. Vzdálenost mezi námi a pokrevními bratry doma se dále zvětšila, jak jsme
my cestovali jedním a oni druhým směrem. Vzdálenost mezi námi a svobodným západním světem,
s nímž jsme příbuzní duchovně, vzrostla měrou ještě větší, protože, co my teď zakládáme do rubriky
pasiv, Západ už dávno zanesl mezi aktiva.
Co bylo zlým, rokem
pro nás, bylo dbbrým
rokem pro západní svět..
Rok 1959 byl pro n ás
zlým rokem, protože v
našich očích zmenšil naděje na svobodu umlčených národů. Z a celou
dobu našeho dlouhého
exilu se nezdál stav věcí nikdy trvalejší, než
vypadá teď. Pro západní svět to byl rok dobrý, . protože si Západ
namlouvá, že se v něm.
zmírnila studená válka,
a že tak vzrostly vyhlídky na trvalý mír.

moskevským.
komunistům určité výhody v jejich jemnějším a méně
hlompzném tažení z a
světovládou. Je nebezpečí, aby Západ nepřehlédl, že Moskva pekingskou: špínou nezbělela.

Přehlížíme-li na konci roku 1959 posice tibou soupeřů, těžko se
ubráníme neradostnému
závěru:
mocensko-politická posice Sovětského
svazu je'silnější než kdy
před tím. Západ se ocitl poprvé v postavení
slabšího.
Změny minulých dvaEVROPA
nácti měsíců však byly
Zahraničně - politické
v každém případě, a ť už úspěchy, prestižní návse na ně díváme z jaké- štěva Ameriky a hlavně
hokoliv stanoviska,proni úspěchy vědecko-politickavé a zásadní. T ř i vě- ké upevnily v Sovětském
ci se jeví v retrospekti- svazu vnitřní posice Nivě roku 1959 jako nej- kity Chruščova. N á v výraznější mezníky^
štěvníků Sovětského sva-

volby daly silnou většinu pravici, ale president
de Gaulle má podle nové ústavy tolik moci, že
mu parlament celkem ne
překáží. D e Gaulle sám
se jeví po prvním roce
presidentování v dvojím
světle. Jeho alžírské návrhy, jeho nečekané "evropanství" a jeho větší
skepticism v jednání se
Sověty mluví pro něho,
jeho velikášská trucovitost uvnitř
západního
spojenectví proti němu.
Celkem se však dá říci,
že byl první rok jeho
"panování"
úspěšnější,
než se většinou předpokládalo.
Německo, hlavní spojenec Francie v mezinárodní politice, zůstalo
jednou z hlavních postav šachovnice světové
politiky. Berlínský pro-

1. Závod do vesmíru
začal naplno sovětským
dosažením měsíce a Rusové mají v prvních fázích značný náskok.

-5ZLOBÍ

VÁS

OČI ?

Bolí Vás hlava?
Noste

brýle od

OPTÁ!"'

OPTO
Capitol House, 109 Swánston St.
M E L B O U R N E (vedle kina Capitol)
Telefon: 63 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
Nejlepší dánské POTRAVINOVÉ . BALÍKY
firmy PLUMROSE dodáme rychle a spolehlivě
Obstaráme za Vás placení cla

blém se přehoupl z jednoho roku do. druhého
a byl hlavní pákou, jejíž
pomocí Sověty tlačily
(a- obyčejně také dotlačily) Západ tam, kam
potřebovaly.
.Ženevská
konference nic nevyřešila. Sověty sice lhůtu
berlínského ultimata několikrát prodloužily, ale
berlínský problém udržují živý, vždycky zralý
pro další . komunistické
vydírání.

kého pokřiku :"S Chruš- náporu'' jenom bdpálěm
čovem se musí jednat!" dalších umělých družic.
Koncem roku byl celý
AMEfelKA
americký raketový "proSpojené státy se těšily gram přěorganísdván S
mimořádné osobní po- jakym úspěchem, to uzornosti čelných sovět- káže "teprve' budoucnost.
ských potentátů. NejprLatinská Amerika zůve přijel "ria dovolenou" stala i v roce 1959 proMikojan, potom Kozlov blémem, který nebudí
otevřel sovětskou výsta- naděje, že bude brzo vy-;
vu a nakonec přiletěl na řešen. Protiamerické cístátní návštěvu sám Ni- tění ještě více vzrostlo.
kíta Chruščov. Historii Typickým příkladem je
těch návštěv dobře zná- Kuba, kde 'diktátor Gas"> tr<?.- • nahradil: - diktátora :
Anglie se dívala za ka- me.
nálem na franfco-něméčUdálostí tragickou víc Batistu,jenom - s tím vý-'
kou spolupráci dost ne- než v jednom smyslu by- slédkem;žě s e vítězný
vraživě, protože se cel- l a smrt J.F. Dullese, diktátor obul do b o r
kem správně domnívala, jenž byl nahrazen C.Her diktátora poraženého.
že se tím zmenšuje její terem. Faktické rozho1
- ASIE
vliv v Evropě. Macmil- dování o zahraniční polan podnikl historickou litice však přešlo do ru- . V Asii .tekla přičíně-,
pouť - do Moskvy, která kou presidenta Eisenho- n í m Rudé Číny znovu
mu pomohla přesvědčivě wera. V závodě o vesmír krev: Peking si počínal úvyhrát britské volby a byli Američané schopni točněji, téměř všichni jebyla začátkem hysteric- odpovědět
sovětskému (Pokračování na str. 6.)

zu bylo habaděj, hlavní
z nich náměstek presiSovětská strategie za Slovenského národního povstání :
ského. národního povstádenta Spojených států
ní .a správně ukazuje na
Níxon. Sovětský
svaz
jeho. původce:
dosáhl tří vědeckých ú.•^fSsíjhání Slovenského.
2. Smrt J.F. Dullese spěchů, které byly rychle
náro*číttího povstání v -«o-.
Nedávné č í s l o amerického časopisu Journal of Central European Affairs
a Chruščovova návštěva obráceny v politický kaoe ÍV44 bylo mezi slopřineslo příspěvek profesora státovědy na Arizonské universitě Petra A . ToAmeriky přetvořily stav pitál.
venskými vlastenci ozna*
sťatickébo ¿kle tuhého
Odpálil první raketu, my o historii Slovenského národního povstání.
čovánoi- řza. velezradu. Je
odporu v pružné politic- která unikla zemské graTomův příspěvek do- tem presidenta Beneše. sovětskou vojenskou po- zbytečné se ptát, kdo toto"
ké proudění, které dává vitaci, první raketu, kte- kazuje, s jakou přesností Slovenská národní rada, moc, nedostal však od-. selhání zavinil. Účastníci
převzala správu pověď. A ž když- 3. září povstání dobře vědí, kdo
tušit dalším událostem rá zasáhla měsíc a první se na Slovensku opako- která
jejichž dosahu se (prá- raketu, která začala o- val varšavský plfpad, povstaleckého území od zakročil sám , Gottwald, zabránil západním spo^
vem nbo neprávem) bo- bíhat kolem měsíce i ze- kdy sovětská armáda se 1. září 1944, byla pů- začalo sovětské velení jeiicům zásobovat povjíme.
mě. Poslední z nich do- nečinně zastavila na do- vodně složena ze 7 pří- provádět "rychlou a ú- stalce zbraněmi, municí
slušníků Slovenské stra- činnou pomoc".
a iéky, k d o. • sabotoval
3. Změněný rusko-čín- dala prviní fotografie sah bojovného pásma, any demokratické, 4 koniž
s
e
pokusila
přispět
odvrácené
strany
měsíce.
Trvalo potom šest ne- přesun I I . paradesafítné
ský vztah, který možno
V satelitech nedošlo na p o m o c ohroženým munistů a 2 sociálních děl, než sovětské letec- brigády na slovenské úpovažovat i z našeho hledemokratů.
t v o přepravilo
2.800 zemí:' kdo způsobil rozdiska za změnu přízni- k významným změnám. spojencům.
Když však byla poz- mužů I I . čs. paradesatné kol mezi armádpími jedTorna totiž zdůrazňuvou. Ve staré harmonii Jenom v Polsku pokrase začínají ozývat skří- čovalo koncem roku od- je, že j e překrucováním ději ještě rozšířena, zvý- brigády ze sovětské fron- notkami.a partyzánskými
"liberálů", historie komunisty opa- šila se disparita mezi ko- ty na slovenské území. oddíly; kdovpřispěl k zapavé tóny, vnitřní nes- bourávání
hody začínají pronikat kteří jsou nahrazováni kované tvrzení, že to by- munisty a nekomunisty
Plukovník
Threlfall, j ctí . dvou slovenských
li komunisté, kteří stáli ještě více: z 50 členů by- Velitel britské vojenské . divisí v Karpatech, kdo
na hladinu. I t o však stalinisty.
lo 25 demokratů, 13 ko- mise v Banské Bystrici, ignoroval -zástupce Slomá své nebezpečí. Rudá
Novou
veličinou e- v čele povstání.
Čína teď převzala úlohu vropské politiky se stala
Slovenské národní vý- munistů, 10 sociálních svědčil • později o pod- venské; národní rady při
mouřenína, což d á v á Francie. Její
povstání jednáních- v Moskvě,
podivné bory vešly v život dekre- demokratů a 2 vojenští mínkách z-a
velitelé bez politické pří- takto:
kdo. znemožňoval nekdslušnosti.
P Ř I P R A V U J E T E
SE
N A
C E S T U ?
"...probírali jsme mož- munistům . styk s velitelstvím Rudé armády, i
Signál
k
povstání
byl
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
nosti vojenské pomoci
dán, když německé od- generálem Viestem a Go- kdo pomáhal likvidovat
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt
d í 1 y počaly obsazovat liánem, ale nebylo nám nekomumstické v ů d c e
jižní Slovensko s cílem dovoleno přijmout ně- povstání po 28. ř í j n u
zajistit železniční trati jaké vojenské závazky, 1944.
138. E L I Z A B E T H STR., M E L B O U R N E - C I T Y
Žilina
- Bratislava a Ži- protože Slovensko se naBývalí příslušníci SloTelefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
lina - Košice.
lézalo v sovětské zájmo- venského;: národního po*,
Cestujte do ciziny na deposit
vstání si dodnes pamaV té době byly sovět- vé sféře."
i Do Londýna £33, Říma £ 26, Paříže £32, New Yorku £29, San
Francíska £ 25, Bio de Janeiro . £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
•Profesor Toma správ- tují, jak je v h o r á c h
ské oddíly vzdáleny zhru
I splátkách £ 10 až 20.
ba 65 mil. Vyslanec Fier- ně vyzdvihuje hlavní pří- štvali komunisté a v úOchotně sdělíme Jakékoli informace o cestách
linger okamžitě žádal ó činy neúspěchu Sloven- dolích němečtí esesácí.."

GREYHOUND TOURIST

Slovenská Varšava

BUREAU

HLAS

-6-

DOMOVA

21.12. 1959

O sjednocené Evropě RICK'S

NAVŠTIVTE

ULTRAMODERNÍ

RESTAURANT

Když jsme před deseti lety opouštěli Evropu, odjížděli jsme z kontinentu,
který byl hospodářsky rozvrácen. Dnes je Evropa stále ještě politicky rozdělena na dva tábory-Východ a Západ. Zatím co východní část, pozůstávající z komunistických Satelitních zemí. je ve stavu hospodářského vyssávání
jako předtím, západní Evropa postoupila jak hospodářsky tak i politicky
značně kupředu. Před několika lety se zrodila myšlenka Spojených národů
evropských, která nachází stále větší odezvu mezi Evropany. Německé "Allgemeine Zeitung" přinesly v jednom z posledních vydání článek italského
vyslance P. Quaroniho, který je všeobecně uznáván za jednoho z původců
této myšlenky.

nepochybuje, ž e tomu
tak je v případěVýchodnjho Německa. Mnozí
z nás však přiznávají,
že bez amerických jednotek v roce 1945 by
Západní Německo,Francie a Itálie nebyly svobodnými státy, nýbrž komunistickými satelity.

Původně s e
několik
evropských zemí zavázalo uzavřít hospodářskou
smlouvu, p o d l e které
bude prováděna volně
výměna výrobků mezi
jednotlivými zeměmi. V
praksi to znamená značné zvýšení životní úrovně. Tato myšlenka dala
podnět k jednání o příští politické jednotě, podle kterlé se má Evropa
sjednotit n a
federální
základně.

Žádná z evropských
PfeíJEMNOU DOVOLENOU
zemí by se dnes nemohv krásném prostředí Dandenong Ranges,
la u b r á n i t
Sovět30 mil dd Melbourne, strávíte v
skému svazu, ani Velká
Britwnie ne.Jestliže SSSR
YOSEMITE TOURIST HOUSE
zahájí politiku útočnosti
Maj. J. & S. Pospíchalovi
proti Evropě, pak žádná
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.
z evropských zemí se neK delšímu pobytu neb jen na víkendy
bude moci ubránit. RoInformujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD
zhodnutí o válce a míru
O víkendu si zajeďte k nám na domácí
závisí dnes tedy pouze
oběd neb večeři.
Pokud možno volejte předem.
na Moskvě a Washingto\nu. Zůstat neutrálním? Neutralita v dneš- evropské základny poz- ním moderní armády.
ním světě nemá místa. budou na důležitosti.
Evropa - "třetí síla".
Pravděpodobně v něDnešní Evropa je důČasto s e dnes mluví
ležitá pro Spojené státy kolika letech bude Amejako vojenská základna rice možno ubránit Evro- o Evropě jako o "třetí
letectva a k vystřelování pu bez evropské spolu- síle". Tato pěkně znějící
raket středního
typu. práce. Jednotlivé státy fráze je bohužel opět
Snad i letadla jsou dnes nemohou unést finanční jenom frází popisující
zbraněmi minulosti, a náklady a technické potí- neutrální stav. Neutradůležitost Evropy jako že, pokud jde o výrobu lita bez zbraní není žádmoderních zbraní. Pon- n o u politikou. Pokud
raketové základny je ť
též dočasná. Jakmile bu- ze snad federace evrop- jde o sjednocenou Evrode vyřešen problém vy- ských národů b y byla pu, utvořila by se jedstřelování raket z pono- finančně dost silná, aby notka, která by byla sporek neb dokonce z ame- unesla výdaje, spojené s lehlivým partnerem k
rického kontinentu, pak výstrojením a vyzbroje- udržení světového míru.

Uskuteční-li s e tato
myšlenka, pak politicky
by se vytvořil celek, který by zaujal druhé místo ve svobodném světěza U S A .

Sjednocení Evropy je
především snahou Ameriky, kde převládá mínění, ž e pouze Evropa
jako jeden hospodářský
a politický celek je schopna existovat bez jekékoiiv podpory zvenčí.
Dokonce i jako vojen
ský celek by se mohla
ubránit eventuelnímu sovětskému náporu.
N a udržení
Evropy
"nad vodou" investovaly Spojené státy miliard y dolarů. S rostoucí
zodpovědností za mír ve
světě, zejména na asijá k é straně zeměkoule,
by se Američané by se
rádi zbavili finančních
nákladů, které vydržování Evropy stojí.

Velká Británie, která
až dosud stálá proti jakýmkoliv sjednocujícím SSSR proti sjednocení.
snahám, věrná tak své
Samozřejmě, že postradiční politice, začíná toj Sovětů vůči této myse nyní přiklánět k této šlence je negativní. Spomyšlence.
jená Evropa by byla ro-

vnoceným soupeřem Sovětského svazu. Taktéž
j e pro Rusy daleko snadnější postupovat jako
kolos proti slabším a
menším státům, než je
proti rovnocennému soupeři. Francie, Itálie a
Německo byly kdysi velké mocnosti. Dnes jsou
to státy b e z bývalého
vlivu a síly. Spojením
by se vytvořil celek, jehož slovo by bylo daleko více respektováno.
Otázka satelitů
Před několika měsíci
jsem poslouchal přednášku Švýcara Jasperse
ve Frankfurtu, který pravil, že Západní Německo je svobodné, poněvadž bývalé
okupační
mocnosti tomu tak chtěly, a že Východní N ě mecko j e
okupováno
poněvadž okupační mocnost tomu chce. N i k d o

15 Queen St., Melbourne-City
(blíže Flinders St.) Telefon 62 2487
FRANCOUZSKA A ČESKA KUCHYNĚ
Vepřová, knedlík a zelí denně
Šéfkuchař

Honza

Paver

Otevřeno od 9 hod. dop. do 7 hodin večer,
v sobotu do 1. 30 hod. odp., V neděli zavřeno.

Pro nás to byl zlý rok
P Ř Í J E M N É
S V Á T K Y
V Á N O Č N Í
A
Ú S P Ě Š N Ý
N O V Ý

všem

ROK

svým

zákazníkům,
příznivcům
a přátelům

přeje

Radiata Forestry Development Pty. Ltd.
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(Pokračování se str. 5)
ho sousedé poznali váhu
čínského
imperialismu.
Nejdrastičtějším příkladem byl Tibet,kde došlo
k celonárodnímu povstání, brutálně potlačenému čínskou armádou.
Dalaj-lámovi se podařilo
uprchnout do Indie. U vnřtř Číny se udála jedna významná změna. Sou
druh Liu Šao-či se stal
předsedou Čínské lidově
republiky, ale Mao podržel předsednictví strany.
Sousední obr
Indie
přišel konečně na' to, že
ani on n e n í bezpečen,
k d y ž čínské jednotky
překročily, na několika
místech indické hranice.
Veřejné mínění, pobouřené čínskou agresí, donutilo Pandita Néhrú k
ostrým protestům. Vnitřně došlo ke změně ve
státě Kerala, jejíž komunistická vláda b y l a
zbavena
presidentem
Prasadem úřadu.
V Pákistánu se dostal
k absolutní moci generál Ayub Khan, který se
(díky zvýšené čínské ýtočnosti) zasloužil o u-

rovnání
indo-pakistanských vztahů.
V Laosu obnovili komunističtí záškodníci teroristické akce. Jejich
činnost částečně polevila
po vyslání
pozorovací
mise Spojených národů.
N a Ceylonu byl zavražděn ministerský předser
da Bandaranaike. Hospodářský a politický rozklad Indonésie dále pokročil z a neschopného
vedení
presidenta Sukarna.
AFRIKA

A

STŘEDNÍ

VÝCHOD
Afrika je živým důkazem toho, jak je blízko
konec kolonialismu. Nepokoje a volání po samostatnosti se rozšířily
i do těch kolonií, které
byly ještě do nedávná
považovány
z a úplně
bezpečné.
Jedním takovým příkladem je .Belgické Kongo, kde Belgičané dlouho hospodařili v závětří
nacionalistických
hnutí
jiných afrických kolonií.
Minulý rok však došlo
i tam k nepokojům, způsobeným
požadavkem

brzké státní samostatnosti.
N a jihu bojovala Jihoafrická unie svůj hanebný a beznadějný zápas o nadvládu bílé rasy.
N a severu pokračovali Francouzi ve svém ještě beznadějnějším zápase o Alžír.
Střední východ se zdál
letos o něco klidnější,
ačkoliv i teď se dá použít slova "klidnější" jenom vzhledem k minulým ohňostrojům. Ohniskem nepokojů b y l
tentokrát Irák. Generál
Kassim tam sice udržel
svůj nejistý réžim, ale
musil přečkat jeden atentát a j e v křížové
palbě komunismu a nasserovského panarabismu.
Nasser v Egyptě s i
počínal trochu mírnějí
než dřív,e. Jeho postavení v arabském světě je
pořád ještě výjimečné,
ale vlivem Kassima v I ráku a Bourguiby v Tunisu už ne tak význačné,
jako za starých časů.
V Izraeli vyhrál jeho
starý nepřítel Ben Gurion bezpečně další volby.
-kw-
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21.12. 1959
"Kavárna

DOMOVA

Zánik kavárny Union
aneb pan Patera, přítel umění

Union". Sborník vzpomínek

Nakladatelství čs. výtvarných

pamětníků. Praha

umělců, cena

22

1958,

Kčs

Kromě Unlonky byly v Praze i jiné umělecky zatížené kavárny. U oken
Slavie se zjevovaly hvězdy Národního a v Hlavovce Vinohradského divadla, tam ještě místní malíři a spisovatelé s Čapkem-Chodem v čele. V Tůmovce se nacházeli redaktoři nejvíc z Času a přispěvatelé z Přehledu, pak
novináři, povídkáři a soudničkáři s Haškem uprostřed. Ale závodit s Unionkou mohla jen kavárna Areo v Hybernské ulici, elegantní, zrcadlová, navštěvovaná bursiány, obchodníky a cestujícími. Soutěžila s Unionkou ve třech
bodech, umělci, vrchním a počtem časopisů. Scházeli se v ní němečtí spisovatelé, Werfel, který tehdy psal verše, Kafka, který vydal právě svůj první
román Proměna á prožíval tísnivé pochyby o jakémkoliv svém spisovatelském nadání, BrodjKišch, už tehdy známý s celou noční Prahou,. Piek, Lepin
a z malířů za nimi přicházeli Feígl, Nowak, Kars a jiní...Vztah mezi námi
a mladými německými autory byl velmi přátelský. Zajímali jsme se o své
práce, vyměňovali si svá - prvorozeňata a Brod. a Piek se už tehdy starali o
českou hudbu a literaturu a převáděli je přes jazykové hranice.
František
Seznam stálých i občasných hostů pověstné
pražské Unionky se čte
j a k o příruční slovník
č e s k é h o kumštu. T i
mladší z nás chodívali
kolem, barokního domu
na nároží Národní třídy
a PerŠtýna s pocitem, že
se narodili příliš pozdě.
K d y ž už rozum brali,
zbývalo Unionce
jen
pár let života. Byla zbořena v roce 1949. A l e
už od vypuknutí druhé
světové války byla jen
kamenným stínem slavné
minulosti, předurčeným
jak k faktickému, tak k
duchovnímu zániku.
N ě m c i ji zavřeli v
březnu 1941, p o válce
byla na zcela krátkou
dobu znovu
otevřena,
ale, jak svědčí malíř Michal Romberg,
"nový
duch tam vnáší nově otevřená dostihová kancelář" a konečně "otevření závodní kuchyně
odradilo postupně i nejvěrnější denní hosty."
Ale

už

-7-

za války po-

nanta a velitele pražské
pevnosti, po svobodném
pánu Novákovi, jest jeho byt v čp.342, ležící
v t.zv. Vídeňské kavárně,
na jednom z nejpříznivějších m í s t Ptahy, k
pronajmutí..".
Unionka vystřídala od
té doby ještě jiná jména: Alois Jirásek vzpomíná, jak sedával s Vrchlickým v Ungrově kavárně, A d o l f
Heyduk
chodil se Zeyerem d o
kavárny, a
Langer: Kavárna Union, str. 69 Jacksonovy
Ignát Herrmann konstatuje, že býval návštěvníkem
kavárny "někdy
Jlacksonovy, n y n í U nionky".

Unionka poskytla přístřeší třem uměleckým
generacím. K první patřili kromě už jmenovaných Myslbek, Brožík,
Chiťussj, Mauder, Sládek, Čech, Bendi i D vořák. Druhá generace se
pyšnila jmény V.H.Brun
nera, Gočára, Filly, Beneše, Špály, Šímy, Guttfreunda,
Kratochvíla,
Kysely, V . V .
Štecha,
bratří Čapků, Langera,
Basse, Haška, Malířové,
Majerové, Štursy, Dýka,
Wirtha a Matějčka. T o
byla nejslavnější . doba
Unionky,
která skončila
stihla Uniónku umělec- "věcma" (falsa a napoza
první
světové války.
dobeniny
Úprků,
Jelínká inflace. D o jejích
ků, Navrátilů).
Z a dob první republipokojíků vtrhla
rota
mazalů, obchodujících s
Stará Unionka byla ky byli častými n e b o
"vopičkama"
(pečlivě mrtva dřív, než se d o denními hosty Nezval,
"vyšolíchané" komposice jejích z d í zaryl první Biebl, Konrád, Bednář,
Osvald, Irmanov, Brdečzátiší, květin a sladkobol- krumpáč.
né lyriky), s "vraždama"
První zmínka o exi- ka, Sklenář, Lukas, Ry(obrazy s vysokým pa- stenci Unionky pochází chlík, Čermák, Ludvík,
stosním nánosem barev- z roku 1820, kdy "...po Schloegl - Merzin.
námět nerozhoduje), a smrti feldmaršála leut- (Pokrač. na str. 10)

* .

•

Jednou večer seděl V.H. Brunner v Unionce, když
se ve dveřích objevil Charles Teige. "člověče, pospěšte si," volal na něho Brunner, "vždyť je už sobota, hodina před půlnoci a vy jste ještě tenhle týden nevynalez' žádný nový směr!"
•
•
*
*
Za dávných dob seděl Josef Mach s Arné Laurinem v Unionce. Bylo nádherné nedělní odpoledne,
lidé táhli z městá ven-ale oba • přátelé byli bez haléře. A v té tesknotě se po dlouhém melancholickém
mlčení obrátil Josef Mach k Laurinovi, zadíval se
mu do očí a truchlivě pronesl:"Jak krásná je příroda! Jáká škoda, že nemáme peněz, abychom mohli
jít do hospody!"
*
*
Když se Jaroslav Hašek vrátil z Ruska, chtěl vyzkoušet pana Pateru, zda pamatuje na jeho staré příhody a účty. I optal se český spisovatel zvučného
jména Patery s jistotou v hlase:"Jestlipak mi znáte?" A Patera hned čiperně nato:"No to se ví, to
jste vy, co jste mi dlužen za tu flašku vína!"

Sborník "Kavárna Union" n e n í jenom kytička
vzpomínek na staré zašlé časy; Je to velezajímavý
dokument dneška jak po stránce formální, tak i obsahové. Sborník vy šer v roce 1958. To znamená ie
byl připravován někdy v letech 1956-1958, tedy y
době, kdy šroub censory byl znatelně povolen. Ačkoli většina čísel "Kavárny . Union" je: přetištěna' t
prastarých publikací (nejstarší je článek Karla Čapka z roku 1923), neméně než devět příspěvků bylo
psáno v letech 1955-1957.
Pořadatel Adolf Hoffmeister se obezřetně omezil
na co nejstručnější spojovací texty a doplňky. Jenom v závěru si dovoluje říci svoje mínění o podílu návštěvníků Unionky na českém umění: "...("Kavárna Union"-pr.) není pomníček' minulosti. J e ' to
spíš pamětní kniha mládí tohoto století na místo,
kde vzniklo mnoho myšlenek, ze kterých stále ještě
žijeme. A možná, že si jednou kulturní historie prosadí, aby v těch místech připomínala skromná deska
příštím stoletím, že-tady stávala kdysi k a y á r n a
Union."
Toto prohlášení páchne značně kulturním revisio-"
nismem. Je tu vysloven požadavek, aby pamětní deska připomínala příštím generacím kolébku a symr
bol myšlenek, % nichž drtivá většina je kulturními
komisaři komunistické strany označována za falešné,
dekadentní a dokonce i nebezpečné.
Ale je možné, že se snažím z Hoffmeisterových
řádků vyčíst víc, než jimi pisatel mínil. Možná ž e
opravdu jen žádá zachování památky zmizelé kavárny, na jejíchž židlích přece seděl nejeden pravověrný člen dnešní vládnoucí strany. Je to možné, ale
pochybuji.
- V tom případě by měl- Hoffmeister pořádně proškrtat nejdelší příspěvek do sborníku, jehož autorem
je nekomunista František Langer. Ten nečeká,-a ž
komunistická vláda schválí návrh' nějaké pamětní
desky, ale píše hezky od- plic, jak to s unioňským
bratrstvem doopravdy bylo:
"...Každý, kdo chtěl v tomto houfci obstát, musil
být, jak tomu společná hantýrka říkala, individualita a kvalita. Kvalitou sé musil vykazovat ustavičně..
Jakýkoli prohřešek proti kvalitě, nedostatečnost, ústupky, polovičatost, vynesl při i nejbližší příležitosti
jedovatou poznámku, nebo hůř, opovržlivé mlčení.;:
To prvé, individualita, musilo být z každého cítit a
sálat už předem, než ho mezi sebe přijali. A individuality to byly, jeden vedle druhého, každý naprosto
jiného ražení, povahově i umělecky, že nezasvěcený
by nechápal jejich soudržnost..."

A jak asi zapůsobí na mladé výtvarníky a literáty v Československu, kteří jsou ukováni k obludnému dogmatu bez možnosti vidět, co se děje jinde
ve světě, když se černé na bílém dozvědí, že takové
unionské bratrstvo "m ě 1 o zájem o umění celého
světa a všech dob" a že také ovšem cestovalo do
ciziny: " A hodně a za málo peněz. Tehdy nebyly
úřední cesty, a pokud byly podpory a stipendia, putovaly na jiné adresy. Zato nebyly pasy, vis?, a jiné
přítěže. Neustálá byla frekvence mezi Unionkou a
"Redaktor Ladislav Khás vzpomíná, jak jedenkrát Paříží..."
v Unionce seděl na lavici u zdi Eduard Bass v e
českoslovenští adepti umění nevyjdou při čtení
své korpulenci. Přistoupil k němu malíř Zdeněk Kra- "Kavárny Union" z překvapení. Všechny odrůdy kutochvíl, chtěje si také sednout, a povídá:"Hni se, hni- bismu, futurismu, fauvismu, zkrátka celé abstraktní
se!" Na to odpověděl Bass pohotově:"Hnu se, hnuse!" umění není tu označováno za zvrhlé umění, ale za
*
*
probojované a probolené episody velkolepého zápasu
Jednou se stalo, že malíř Rada popíjel sodovku ve o novou myšlenku, o nový tvar. A dozvědí se také,
společnosti svých kamarádů v Unionce. Sodovka půso že odměnou za- všechny bolesti a strádání nebyly
bila dost nepříjemně a Radovi nezbylo tedy než si státní subvence, ale "radost z pěkné věcičky a vědoulevovat bohulibým říháním. Nachomejtl se tu E- mí, že se zas něco udělalo."
duard Bass, jeden z častých hostí, a povídá: "Pane
Bohémové z Unionky? Langer nenechává nikoho
Rada, kdybyste tohle dělal v jiné kavárně, co b y
vám řekli?" Rada se zamyslil a povídá: "Co by ře- na pochybách:"...To byli muži! Bez váhání sáhnou
po dvou těžkých svobodách, bez kterých Šé nikdy
kli, no přece: Jděte si říhat do Unionky!"
nic nového nezrodilo v umění a vůbec v oblastech
*
*
ducha. Jsou to nerozlučné svoboda tvořit a svoboda
Jednu nevýhodu měla ta slavná Unionka. Do mí- hladovět. Chlapi! Někdy v noci...šli jsme. i ti jindy
stnosti s toaletami se musilo vyjít ven a potom na velmi vážní, po jedné tramvajové koleji husím polevo do kuchyně pro klíč a pak už nějaký dobrý chodem za sebou...a zpívali sborem na fanfáry z
duch ukázal kudy kam. Jak tady. iednou pan Patera Čarostřelce, to se rozumí s repeticemi a refrény,, aby
lítal po kavárně, vidí dámu, která tam byla patrně to šlo k nápěvu: "Quo usque tandem abutere, Catipoprvé. Dáma chodí z pokojíčku do pokojíčku, zase lino, budeš nadužívat naší trpělivosti?" Nevím, kde
jde někam, jednou nalevo, po druhé napravo, pořád jsme to sebrali, ale hodilo se nám to, protože.náš řev
jaksi nespokojeně. Patera ji chvíli pozoruje, potom zněl nádherně jako výzva kýčařům, bařtipánům a
jde k ní a dvorně se ptá:"Ráčí dáma něco hledat?" policajtům, kteří nás napomínali k tichu ar pořádku."
Dáma se zardí do kořínků vlasů, mocně zatřepe hlavou a řekne:"Ne, děkuji. Nic nehledám." Načež PaAdolf Hoffmeister tedy toto všechno nevyškrtal.
tera ještě dvorněji:"Tak to je tedy, prosím, tadyhle, Ale beru zpátky podezření z révisionismu. Jestli je
po schodech dolů, potom nalevo po schodech naho- toto revisionismus, pak byli revisionisty Michelanru, klíč je v kuchyni."
gelo, Beethoven, Jefferson i Šchweitzer.
jun

ANEKDOTY O UNIONCE
Tři malíři seděli v Unionce nad novou knihou
Hausmannovou, na jejíž obálce. bylo vymalováno
zvíře. " T o je los," řekl Rada. " T o je sob," pravil Kotík. "Mohl.by to být daněk," dodal přemýšlivě V.H.
Brunner, "Nebo snad dokonce Breitfeld?"
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...Také Josef se odebral z Galileje, z města Nazareta, vzhůru do Judska,
do Davidova města zvaného Betlem, protože byl z Davidova domu a kmene, aby se dal zapsat s Marií, svou manželkou, která byla těhotná. A když
tam byli, naplnily se jí dny porodu. A porodila svého prvorozeného syna,
zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože nebylo pro ně místa v
útulku...,
Lukáš, II., 4-7.

Vánoce bez vánoc

Pane vrchní, přineste nám ještě dvě borovičky a lahvičku sody.
Kde jsem to přestal? Ano, jak jsem říkal: co dalo celé to křesťanství světu za dva tisíce let? Učinilo z něj lepší svět? Udělalo z lidí lepší lidi? Houby udělalo. Svět zůstal jaký byl, a lidi jsou pořád stejná pakáž.
Počkejte, já vím, co chcete říci. Ž e křesťanství nikdy neslíbilo ráj na zemi, ze má na starosti jiné věci. T o je pravda. Být křesťanem je náramně
pohodlné. Kdo jiný si můiže umýt ruce jako Pilát a říci:"Mý se staráme
o posmrtný život. Co je tady, nás nezajímá. A ť lidé chcípají hladem. Hlavně, že přijdou v neděli do kostela, strčí kostelníkovi dva šestáky do pytlíku a nežerou v pátek maso. V tom je život věčný, ale tady ten zlonfek
věčnosti vezdejší, ten nás nezajímá."
Jenomže nezapomínejte, že tohle je dvacáté
století a ve dvacátém století se pověrám; nedaří.
Ono se také věřilo na čarodějnice a černou magii, ale z toho všeho už
jsme venku. Člověk vyrostl ve svém vlastním

rozumu a nebylo to zásluhou, nýbrž téměř navzdory křesťanství.
Podívejte se. V y jste
doktor a já píšu. O b a
dva žijeme ze s v ý c h
mozků. Vám to stačí úplně, já k tomu potřebuju ještě trochu fanta-

sie. A l e tolik fantasie
přece jenom nemám, abych dokázal uvěřit tomu, co mi předkládá k
uvěření bible, římský papež, nebo třeba arcibiskup z Canterbury. Proč
zrovna Kristus? Proč ne
Brahma, Konfucius, ne-

NADÍLKA V BALTIMORE
Whittaker

Chambers

Když jsem řekl Algeru Hissovi, že naše letošní vánoce budou pravděpodobně smutné, měl jsem ovšem na mysli děti. Trápilo mne, že pro ně to budou chudé vánoce. Ale nakonec ony vánoce v roce 1938 nebyly chudé ani
smutné.
Moje matka k nám přijela na vánoce «a s ní vstoupil do domu duch vánoc. Naši přátelé, všichni, kdo věděli, jak je to s námi-a v té době už jich
bylo dost-na naše děti nezapomněli. Dárky pro ně začaly přicházet poštou.
N a Štědrý večer jsme
je nakupili pod; vánoční
stromek, který svítil ozdobami vánoc mého dětství, křehkými skleněnými p t á č k y , trubkami,
stříbrnými špičkami, vinnými hrozníčky - ozdobami, které nebylo možno tehdy koupit, protože
Němce, jediné, kteří umělí takhle foukat sklo,
uvrhlo
toto století v
chaos-. M o j e
matka
schovávala krabice s těmito ozdobami po dlouhá léta, když u ž
pro
mne ztratily svůj význam. T e ď je dála nazpět
mým dětem.
Byly to první vánoce
mého syna - první, kdy
už byl dost starý, aby
je mohl chápat. Přibatolil se p o schodech
časně zrána a- zastavil
se s úžasem před vánočním stromkem.

Babička mu d a l a k
vánocům jasně malovaný
vozík plný pestrých dřevěných kostek. Zíral na
něj užaslýma očima. U smáli jsme se na něho
povzbudivě. " T o je pro
mne?" ptal se nedůvěřivě. Tváří v tvář takovému blahu nemohl uvěřit, že je to opravdu
jeho.

bo Mohamed? Všichni
to mysleli dobře, ale jaké byly výsledky?
Pane vrchní, přineste
nám ještě dvě borovičky.
Tak kde jsem, kamaráde, přestal? A h a ! V y
jste doktor a nikdo nepřijde do těsnějšího styku se smrtí než lékař.
Kolik lidí jste viděl umírat? Těžko byste je
počítal, viďte. A l e jistě
mezi nimi byli lidé všeh o druhu. Jednou umřel tak zvaný lump a
ochlasta, který do kostela nepáchl, podruhé tak
zvaný řádný člověk, který " d o kostela chodil a
neděle světil".

n e c, finiš, prázdnota.
, Nemluvím o momentech hodinu, nebo ještě
půl hodiny před smrtí,
kdy se člověk honem
vyzpovídá, protože
je
to poslední, co se ještě
dá udělat. Myslím ty
úplně poslední okamžiky vědomí, poslední vteřiny, v nichž prý m á
přijít alespoň kmit záblesku posmrtného.
T a borovička je jako
utrejch, viďte?
Tady ovšem používám
své fantasie. Nebyl jsem
ještě, chvála bohu, v kůži ani jednoho ani druhého. A l e od toho jsem
spisovatel, abych m ě l
představivost. T e n ochlasta a děvkař si řekne: " N o , mohlo toho
být víc, ale bylo toho
dost". A l e víte, jak si
představuji toho křesťana? Ten, příteli, visí na
kříži, jenomže je to úplfib jiný kříž, než 6 jakým počítal. Je to kříž
z Macharovy Golgothy
a na něm sedí cert a
šeptá jízlivě "proč nevzal tenkrát království
ta všecka".

N i c mi neříkejte, já
vím. Žádnému se neodcházelo lehce, žádný si
nepískal d o
pochodu.
Ochlasta nechtěl umřít,
protože litoval, že toho
nevychlastal víc a protože mu někde utekla holka, s kterou se zapomněl
vyspat. A l e jestli se mě
zeptáte, kdo myslím, že
umíral nesnadněji, pak
vám řeknu, že to byl ten
ctnostný křesťan. Ochlasta si užil svoje, ale co
křesťan? Celý život to
do něho nalévali a najednou je to tady. N a
dosah ruky je to. Stojí
na konci, na samém krajíčku, jenom na to sáhnout. A vidí, že nic.
Tak natáhnou bačkoŽádný posmrtný život,
ry oba dva, pohan i křežádná věčná blaženost
sťan, a potom není nic,
.'Úplné nicotné: nic, kovůbec nic, jenom konec,

neobyčejně jasnou hvězdu, která svítila n a d
Betlémem, malou vesničkou za kopci.
Najednou se všechno
rozzářilo a slyšeli hlasy,
které zvěstovaly: "Sláva
na výsostech Bohu a na
zemi pokoj lidem dobré
vůle."
A pak jsem jim vysvětlil, že pravý Betlém
V j ' i n é ! m smyslu-a je jen v našich srdcích.
možná, že ne tak zcela
v jiném-to b y l y
také
moje první vánoce.Prvně v životě jsem se pokusil vyprávět našim děROARK BRADFORD
tem vánoční tajemství.
Tak tedy, byli vám tři mužští a ti se jmenovali
Snažil jsem se vyprá- Petr, Pavel a Silas. Jednou navečer seděli tak vesvět jim tak, aby každá polek na dvorku a vedli rozprávku o tom, jak Pán
jehto částečka, ovečky, Bůh tvořil na světě t o a ono, když v tom Petr z
ničeho nic zdvihl oči a zahlédl ukrutánsky jasnou
kopce, oblohaj Betlém,
hvězdu. Plivl si tedy na prst a připlácí s i ho do
jim připomněly něco ži- dlaně a povídá:
votného, něco, co
už
"Hvězdičko, hvězdičko! První má hvězdičko!
Naděl mi, Ježíšku, potěš mé srdíčko!"
samy poznaly.
"Nač si přeješ něco od Ježíška?" zeptal se Pavel.
Vyprávěl jsem jim,
"Nejsou přece vánoce."
"To je mi fůk," povídá Petr,"cítím vánoce v kosjak se na Štědrý večei
tech a celý den mě svrbí levá dlaň. Jsem venkoncem
pásla stáda ovcí na hojistý, že dostanu nějaký present."
lých kopcích-právě tako"Já v kostech žádné vánoce necítím," namítl Silas.
vých, jaké jsou v méně
"Že vy kluci vánoce v kostech necítíte," povídá
úrodnějších částech Ma- Petr, "to ještě není důkaz, že nejsou vánoce. Já vánoce v kostech cítím."~"To taky není důkaz, že váry landu.
noce jsou," přihodil Pavel.
#
Tak seděli a přeli se, jestli vánoce přijdou nebo
Hlftlali je lidé, chudí lli d é, jak jen jsou nepřijdou. A nakonec se Petr zvedl a prohlásil, že
•ví, jakým způsobem tu jejich při rozhodnout.
chudí ovčáci. A jak na"Já a moje stará," povídá, "my máme slepici, je
slouchali zvukům ovčího
to leghornka, a ta má chutě se kvokat už nevím
stáda a jak je následo- jak dlouho. Tak abychom jí ten kvok zatrhli, zašpevali ve tmě, zpozorovali rovali jsme jí do klece a každé vánoce o půlnoci

Dárek k vánocům

finiš, prázdnota.
Než
však ten konec přišel,
jeden vzal a druhý nevzal "království ta všecka".
A teď mi řekněte, kdo
má právo soudit, který
z nich byl lepší člověk?
Církve a jejich faráři?
Pro mne křesťanství nemusí existovat a vím i
bez něho, že jsem slušný
člověk, protože j s e m
nikdy nikomu neublížil.
Já vím, máte na jazyku,
t o že si o sobě myslí
každý.
Předpokladem
je přirozeně určitý stupeň inteligence. Člověk
na určité úrovni vyspělosti ví i bez kazatelen,
svědomí a křesťanských
principů, co smí a co nesmí. Slušnost z pověry
u mne nemá cenu.
Chcete-li mermomocí,
možná, že ty doby pověr
měly něco do sebe.Člověk za sebe nechal myslet někoho jiného. A l e
jak jsem řekl, tohle je
dvacáté století a na betlémskou, hvězdu věří
už jen pár svíčkových
bab. Když teď někdo vidí hvězdu, která se pohybuje, tak ví, že není
od Betléma, ale z laboratoře a továrny, že to
. (Pokrač. na str.10)

slepice spustí a kokrhá jako kohout. Pojďme si tedy tu slepici poslechnout, a jestli bude kokrhat jako kohout, jářku, tak z toho koukají vánoce."
Pavel se podíval na Silase a Silas na Pavla. "Kde
říkáš, že ty a tvá stará máte tu slepici zavřenoti?"
zeptal se Pavel,—"V kurníku," povídá Petr.—"No
když to je takhle," usoudil Pavel, "to by tedy kolem vánoc být mohlo."—"Nemá smysl takhle se hádat," povídá Petr. "Pojďme se podívat a poslechnout,jestli ta slepice zakokrhá."
A tak seděli a mluvili o tom a onom a hned zas
o jiném, až konečně Pavel zanotoval písničku a Silas ji tvrdil basem.—"Fujtajbl," povídá Petr. "Tohle
zpívání stojí za starou belu. Jak m ů ž u slyšet tu
slepici kokrhat, když je tady takový kravál?"—"Co
na tom, jestli jsou vánoce nebo nejsou," řekl Pavel,
"já o moc radši zpívám, než abych slyšel nějakou
slepici kokrhat. Ale když jinak nedáš, a chceš zvědět,
jestli jsou vánoce nebo ne, tak proč si nezajdeš do
chléva a nepodíváš se, jestli kráva neklečí a nemodlí se?"
"To je ono," povídá Petr. "Málem jsem zapomněl
jako na smrt, že na vánoce krávy klečejí a modlejí
se" A tak Petr vylezl a šel se podívat, jestli se kráva modlí. A nemodlila se. Posadil se tedy, a že počká na půlnoc.
No a za hezky dlouhou dobu uslyšel svou leghornku párkrát kvoknout a najednou spustila a začala
vám kokrhat jako kohout! Petr, jako když do něho
střelí, hned běžel povědět Pavlovi a Silasovi, že ta
jejich leghornka zakokrhala. Ale Pavel a Silas nikde.
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Nad hladinou billabongu
Nic mi loni nebránilo v tom, abych neodjel na vánoce dolů do své au«tralské základny v Sydney nebo aspoň vedle do Darwinu, kde je dost lidí,
kteří by mne 'pozvali íia vychlazený pudding se vším příslušenstvím, kde
bych snad mohl dokonce trávit český Štědrý večer, a kde je dost pubů, v
nichž se dá při pivě a ruinu pod větrníky lkát o vánocích bílých. V t u
dobu odjížděli skoro všichni z malé hrstky bělochů, které služba roztrou«3a mezi stovky čtverečních mil Arnhemské země v nejsevernější části australské pevniny. Zůstal jsem proto, že jsem snášel vlhké a horké počasí celkem dobře, že menší monsůnové deštíky uprostřed prosince přece jen trochu ochladily rozpálenou zem, a pak i proto, abych prožil vánoce docela
jmak než všechna léta dřívější. Byl jsem ostatně rozhodnut ubránit se jakékoli vánoční sentimentalitě.
Tábořili jsme na břehu řeky Liverpool asi
50 mil od pobřeží. Totiž
řeka to v tu roční dobu
ještě nebyla, jen
řetěz
hlubokých strží a bahnitých billabongu, docela
malých tůněk. močálů i
jezer dlouhých až přes
kilometr. Mezi nimi byly pruhy vyschlého dna.

spal. K d y ž jsem se probudil, nepršelo už, ale obloha zůstala zatažená.
P o j e d l jsem, chlapcům
jsem dal o balíček ta
báku víc a pak jsme vyrazili. L o ď k u jsme nesli
kolem d v o u
menších
bažin a ž
k dlouhému
nepravidelnému billabon
gu. Pepík, T o m
a já
jsme
nasedli.
Se mnou v táboře byli čtyři domorodci: ToZatím se docela serna a Mickyho jsem zdě- tmělo. P o paměti jsem
dil po svém předchůdci, přezkoušel kulovnici a
Mustafu a Pepíka jsem Pepík ohmatával indické
si sám vychoval (a po- lano a jeho spojení s
jmenoval). Oddán jejich harpunou. Chlapci pak
péči a často odkázán na volně veslovali.
jejich vydatnou pomoc
V y p l u l i jsme z malého
jsem pokračoval až do zákrutu jezírka do jeho
vánoc v celkem mono- širší části. Stiskl jsem
tónní práci - měření, za- vypínač reflektoru a popisování,
zhotovování malu jsem klouzal svěskizz a ukládání počá- tlem po hladině. Větřík
raných papírů do ple- si stále pohrával vodou,
chových krabic.
takže na vzdálenějším
Ráno na Štědrý den
na mne padl prvně stesk,
i když jsem si jej nechtěl 'přjizfrat. Pro jistotu
jsem v z a l
na pomoc
trochu skotské,, která
bezpečně pomohla. Po
snídani jsem pracoval,
až nás kolem poledne
zahnal náhlý déšť do tábora. Odpolfedne jsem
chvilku četl a chvilku

konci světtelného pásu
dělaly vlny d o j e m navátých sněhových
brázd
ozářených horským sluncem. Potom jsem je spatřil: t ř i páry pronikavých skoro rudých světel nedaleko o d sebe.
Ty
nejvzdálenější
se
zdály největší.

skoro čtyři měsíce bylo
střílení téměř
jedinou
zábavou,
kterou
jsem
měl. • M ě l jsem hodně
příležitosti vidět spoustu takových očí za denního světla i v noci. Byly
to vždy oči přimhouřené,
zdánlivě bezvýrazné, záSnad vteřinu nebo dvě
keřné, prozrazující kru- byl klid a po něm nastost a nevýslovné pohr- t a 1 o peklo. Poraněný
dání ostatním
světem. starý krokodýl se vynoPřibližovali jsme s e řil a rozbouřil hladinu
malou oklikou k p á r u celého jezera. V l n y , pěnej větších z nich". Ležely na, víry, nebezpečně rozstále nehybně na hladině. houpaná loďka a zděšený
Vesloval už jen T o m , povyk obou domorodců,
zatím co mu Pepík dá- kteří koukali na obrov-'al znamení, jak natočit ské čelisti, rozvírané do
loďku. Oba černí začali pravého úhlu a zavírané
být trochu nervosní. T o s obdivuhodnou rychlosjiž byl Pepík v pokleku tí. Před jejich sevřením
a p o očku pokukoval neubrání dřevo ani slabp o mně a po ozářené ší železo, tím méně mahladině. Čekal na
m é so a kosti. Podaří-li se
znamení. Často jsem ho mu zachytit okraj celkem
obdivoval, s jakou do- provisorně stavěné loďvedností a úžasnou silou
dokáže mrštit harpunou
přesně na cíl a zajistit
tím, aby střelený krokodýl nezůstal někde na
bahnitém dně, aniž by
byla možnost vytáhnout
ho na povrch.

Tentokrát mne něco
zdržovalo, že jsem znaN e b y l jsem začátečník mení nedával. U p ř e n ě
dva
v lovu krokodýlů. U ž jsem sledoval ty

protože místo Pavla a Silase tam stál šerif a měl
starou leghornku přimáčklou pod paždím.
"Tady máš svou slepici, Petře," řekl šeřil. "Načapal jsem Pavla a Silase na pěšině, jak ji odnášejí,
a tak jsem je zabásl a tuhle ti ji nesu zpátky."—"Že
Pavel a Silas měli mou slepici?" podivil se Petr. " T o
mi ji ti kluci svatě štípli. T o m i neměli dělat."-"Však taky mají s kradením utrum," prohlásil šerif,
"protože já si je už. pojistím, a b y nezahýbali od
pravé ctnosti k nekalé příležitosti."
A tak se zase Petr vrátil do chléva a jen vkročil
dovnitř, hned spatřil krávu připláclou na všech čtyřech a kráva hekala a sténala jako hříšník na modlení.
, " T o jsem zvědavý, jestli se kráva modlí," povídá
Petr.
"Nebo že by měla jen bolení?"
"Nedělej takový cimbus, Petře," napomenula h o
kráva.
"Copak neslyšíš, že se modlím?"—"Heled', kravko,
poslouchej!" povídá Petr. "Tenhle trik s řečněním
si nech zajít, s tím na mne nechoď! Jen si na mně
zkoušej nějaké takové špumprnákle a já popadnu
klacek a zvalchuju ti hřbet!"—"Petře," odpověděla
kráva, "neřekla jsem ti, abys byl zticha, když jsem
zrovna na modlitbách? Nebo jinak, až ti to řeknu po
druhé, tak ti to řeknu těmahle svýma rohama, a sázím se, že potom ztichneš."—"Hm," povídá Petr, "já
nejsem z takových, co by se hádali s krávou, která
neumí mluvit, to tedy ne. Já si tadyhle přijdu do
svého chléva a chci vyzkoumat, jestli jsou vánoce

hrozivé ohýnky na hladině a uvažoval, jak by
asi rády pronikly oslepujícím pruhem světla.Čím
víc jsme se přibližovali,
tím víc začal být Pepík
nedočkavý, dělal posunky a nakonec mně poklepal na rameno. T o
jsme byli vzdáleni již necelé dva metry. Pepík
přesně věděl, že harpuna
musí dopadnout na cíl
jen o nepatrný okamžik
dřív než kulka. Pak se
z ničeho nic zvedl, zaklonil, pevněji smáčkl
ocel harpuny a mrštil jí
bez povelu. Špička s e
zaryla do těla krokodýla.

ky
Pepík mi vzal z ruky
pušku a dvakrát vystřelil. K r o k o d ý l udělal pohyb, jakoby * c h t ě l
od
l o ď k y odskočit a pak
obvyklou
úžasnou
rychlostí dvakrát sklapl na
prázdno.
Hladina
se
znovu mocněji rozvlnila
a pak bylo ticho. Krokodýl se potopil i s har-

nebo ne, a natrefím vlastní krávu, jak si na mne
dovoluje! Takové vejšplechty si já nedám líbit ani
od člověka, natož od krávy!"
" A od koho si takové řeči líbit dáš?" zeptala se
kráva.—"Od nikoho," Petr na to. "Ani od člověka,
ani od krávy. Jediný tvor, který si na mne smí dovolit, je snad asi tak Pán Bůh."—"Hm," řekla kráva,
"dobře se na mne koukej!" A zatím co se Petr koukal, z krávy vystoupil Pán Bůh a vztyčil se v plné
postavě rovnou před Petrem.
"No co, Petře," pravil Pán Bůh, "ty jsi chtěl vyšpekulovat, jestli jsou vánoce, v i ď ? " ~ " T o chtěl, Hospodine." přisvědčil Petr . - " A hlídal jsi slepici, jestli
bude kokrhat jako kohout, a hlídal jsi krávu, jestli
se bude modlit jako člověk, nemám pravdu?"—"To
máš, Hospodine!"
"Podívej," pravil Pán Bůh, "tohle všecko jsou ěáry
a kouzla, a ty já nemám rád. Takhle se nic hledat
nemá, takhle rozhodně ne. Taková leghornka ti může dostat roupy a kokrhat si jako kohout každou
chvíli. A kráva se může nafouknout a natáhnout se
a hekat a sténat taky každou chvíli."
Petr nic.
" A l e počkej," pravil Pán Bůh, "teď ti něco ukážu."
A vzal Petra a zavedl ho do vedlejšího stání. A tam
leželo v jeslích chuďátko Jezulátko, rozvalovalo se
na zádičkách, cucalo si paleček a vypadalo jako z
cukru, roztomilejší pohled iste ieště neviděli. A _s
obou stran u něho stáli milá Marie a Josef a tvářili se pyšně iako nevím co. A kousek dále v koutě
bylo hejno andělů a zpívalo nové siónské písně!
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SONET
Vítězslav

Nezval

Když myslím na Židenice,
na modré Svitaviny břehy
při první čtvrti měsíce,
nemohu ubránit se něhy.
Okouzlen, vidím zajíce,
světélkující šedé běhy
na bílém plátně silnice,
již pokrývají první sněhy.
Pak vidím v krásné zahradě
jak kdesi na kolonádě
svícemi ozářený stromek.
Je prosincová neděle.
Vidím v tom domku své přátele,
rozžehující vánoční stromek.

punou a kusem. přetrže- na špičce, zpívání koled
v uprchlickém táboře v
ného lana.
Itálii a cinkání lodního
Seděl jsem dál na špizvonu, který svolával k
ci l o ď k y s reflektorem
slavnostní
společné
namířeným bezcílně na
večeři. D o všech těch rahladinu. Chlapci se podostných
obrázků
se
malu probírali z děsu.
však neodbytně míchaly
Dívali se významně na
dva ohníčky, dvě široce
sebe i na mne. P o chvilotevřené, zděšené, hroce protrhl mlčení Pepík
zivě narudlé, vyčítající
zaškrcenou
otázkou:
oči, jak jsem j e spatřil
" P á n - n e d o b ř e ? " Připo dopadu harpuny nad
kývl jsem a nařídil obráhladinou zkaleného biltit zpět k táboru. .
I f b o n g u . Obrazu jsem
Byl jsem v nepopsatel- se nezbavil po. několik
ně zmatené náladě, která dnů, které jsem o loňse nezměnila ani cestou ských vánocích proležel
zpět, a n i v e
stanu po a docela se j e j asi nezvětší d á v c e
všeléčivé bavím o žádnýchváno-.,
whisky. V n o c i mnou cích, a ť j e . budu trávit-PEČlomcovala horečka, ja- kdekoliv.
kou jsem dosud nepoz n a 1. V
horečnatých
snech jsem prožíval vánoce doma, na středomořském pobřeží i n a
lodi. Jasně jsem. poznával brázdy navátého sněhu na muldě nad Pecí,
přípravy k Štědrému veoe-ri^, ověšený stromek
s betlémskou
hvězdou

"Vida, vida!" povídá Petr. "Tuhle si jdu vyzvědět,
jestli jsou vánoce, a tady najdu chuďátko Jezulátko
ležet v jesličkách! Jestlipak tohle svět viděl, Hospodine? Sháním se po vánocích, a najdu tady chudátko
Jezulátko!"
"Petře," pravil Pán Bůh, "to je jedno a to samě.
Kdykoli najdeš chuďátko Jezulátko, tak jsou vždycr
ky vánoce, čas nečas, horko nebo zima, protože práýé
ono dělá vánoce.'Je přece člověku tak blaze, když
ho najde!"
"Víš, Hospodine," povídá Petr, "letošní rok; byl náramně mizerný • čas a já nemám pro chuďátko Jezulátko žádný dárek. A l e mám jednu starou leghornku a tu mu hnedka dám. Počkej tady."
"Petře," pravil Pán Bůh, "Ježíšek má yíc slepic,
než může potřebovat. Proč si tu slepici nevezmeš
sám, nezakroutíš ií krk a nedáš ji své staré, a b y
ti ii pěkně do zlatova upekla? Potom ji můžeS-s
Pavlem a se Silasem sníst k obědů."
"Pavel a Silas bručejí v base," povídá Petr.
"Kdepak, nebručejí," pravil Pán Bůh. "Pustili se
v base znovu do zpívání, a proto je šerif vyhnal, aby
se jich zbavil."
"Je to faktum?" podivil se Petr. "Jářku, to teda
jdu rovnou té slepici zakroutit krk, protože se ještě
nenašla slepice, které by bylo škoda na božíhodový
oběd."
"To je nápad, Petře," pravil Pán Bůh. " A teď se
hezky seber a upeč tu slepici a schovej mi kousek
prsíček!"
'
• ' "
,
Z knihy "Starej zákon a proroci",přeložil Josef Mach.
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HLAS

DOMOVA

HORKÉ V Á N O C E
Jiřina

Zacpalová

Když jsem dobíhal k domu, maminka stála na
. "Jé, ten je hezký",ozvalo sé ze všech postýlel
kciyž sestra postavila- na bílý stolek nazdobený stro - dvořé a hadicí stříkala do hořících oken. Tatínek
meček. Slunce zažehlo sta a sta ^ barevných ohýnků vynesl několik- našich věcí a právě se vracel znovu
na. ¡stříbrných zvoncích, červených koulích a třpyt- do domu, když kuchyňské dveře se s rachotem vyných řetězích. A větřík, vanoucí otevřenými okny, valily do dvorku. A vítr roznášel jiskry jako ohnivý
déšť.
růzězvonil ozdůbky do jemného cinkotu.
Zaslechl jsem" křik. Ohlédl jsem se a viděl, j a k
""To bych přece jen rád věděl, jestli Father Christmas chodí také do nemocnice", nadzvedl se na po- celý 'snopek jisker • zalétl k mé malé sestřičce. V
dušce jeden z chlapců,'Stan, ten có spadl š kola, oš- okamžiku měla š a t y a vlásky v jednom plameni.
Skočil jsem k ní, povalil , ji na zem, cítil jsem straklivě se potloukl a už tu leží několik- týdnů:
šlivý,žár. a bolest, ve tváři a pak už nic, jen tmu,
"Už jsem tady. hodně roků", řekla sestra,"a vždyc- ná" nič se" Už nepamatuji, nevím co se stalo s tatínky, u nás děti dárky dostaly, byly-li ovšem hodné." kem; s maminkou, s malou Ann."
Na poslední postýlce v řadě, nejblíže . stromečku,
Greg . se .rozplakal-a Frantík nevěděl, jak ho potěležel Frantík. Bylo mů najednou velmi smutno. Co šit. Ještě nikdy nebyl tak blízko takovému smutku
sé .na vánoce natěšil, jak pečlivě, si připravil udičku, a neštěstí. Do pokoje se přišla podívat opět sestra.
až- budou s tátou jezdit o prázdninách na ryby. A Ošetřila ' Gregovi spálenou tvář. "Neplač, všechno je
teď tu leží v bílé postýlce, poprvé o vánocích bez v pořádků. Ann spi v druhém pokoji s 'holčičkami,
maminky. Jaké pak to jen budou svátky?
zítra se na ni můžeš jít podívat. A mamince a ta"Také jsem mohl být opatrnější" ,přemýšlel."Příliš tínkovi můžeš zatelefonovat". Greg znovu usnul a i
jsem se. potápěl, do uší se dostala voda, a jak mě Frantíka přemohla únava. Mikuláše se nedočkal.
Ale radosti bylo stejně plno, když všechny děti
potom ouška hrozně, rozbolela. Teď to mám-nemocnašly ráno pod stromečkem stejné punčochy. Nafunice, injekce a medicíny."
Najednou se otevřely široké dveře a do pokoje kovaly si barevné míče, zkoušely píšťalky, mlsaly
vjela nosítka. Přijela až k Frantíkovi a sestry opa- sladkosti. Gregovi se zjasnily oči a trošku se i utrně přenesly na sousední postel nějakého chlapce. smíval. Doktor mu však ještě nedovolil vstát. OdpoSvětlé vlasy měl na koncích tmavé a jako něčím ledne Frantík čekal netrpělivě na maminku a tausekané, levou tvář pokrytou vrstvou bílé masti.Spal, tínka. Přichystal pro ně židle, ne ke své, ale ke Greneotevřel oči, ani když ho sestra balila do přikrývky gově postýlce. "Sedneme si k tobě, aby ti nebylo
smutno", vysvětloval.
a měřila teplotu.
A když přišli a vybalili dárky, které Mikuláš ne" V domě toho chlapce se stalo velké neštěstí", o- chal Frantíkovi doma pod stromečkem, m ě l i oba
brátila se sestra k Frantíkově postýlce."Musí teď chlapci velikou radost. Frantík se s láskou díval na
dlouho spát a pak mu bude lépe, není naštěstí váž- kopací míč. Tak dlouho si ho už přál. Ale ví, co uně poraněný." ,
dělá. Právě proto, že je to nejmilejší dárek, dá jej
Po večeři se děti, které mohly, posadily na poste- Gregovi, aby ho potěšil. A Frantík položil míč Grelích a zpívaly se sestrami koledy. Potom jím ta, kte- govi do rukou. "Až budeme zdraví, tak si zahrajeme,
rá měla noční službu, pověděla dokonce pohádku a viď?"
ujistila je, že Father Christmas na ně jistě nezapoPrávě v tom okamžiku přišla . sestra. Usmála se
mene. Zhaslo světlo a do tmavé vánoční noci pro- na Grega: "Hádej, kdo ti přeje hezké vánoce. Mableskoval jen bělavý stromeček.
minka s tatínkem. Jsou v druhé nemocnici, ale 'e
Frantík nemohl usnout. Převaloval se, odhodil po- jim velmi dobře. Tatínek prý pospíchá, aby mohl co
krývku, zase se zakryl, ale spánek nepřicházel. Tolik nejdříve postavit nový dům."
smutno mu bylo, že ani slzičky nemohl zadržet. MožPak ještě chvíli sestra vyprávěla s Frantíkovými
ná,. že když neusne ani do rána, uvidí alespoň toho rodiči a Greg se už šťastně usmívaL Když se louMikuláše, který jim něco přinese. A Frantík si umí- čili, řekla maminka: "Zítra Vám pan doktor možná
nil, že bude bdít.
poví, kdy budete moci jít domů. A než tvůj tatínek
S postýlek se ještě chvíli ozývalo šuškání, p a k postaví domek, budeš i s Ann bydlet u nás. Myslím,
3en pravidelné oddechování spících dětí. Najednou že si s Frantíkem dobře pohrajete." Frantík vyskose zlehka otevřely dveře. Frantík s e až radostí za- čil a dal mamince takovou pusu, div ji nezadusil.
Ten večer zpívaly děti zase koledy. Zpíval už i
chvěl:"To jistě jde Father Christmas".Po postelích se
kmitla čára'.'tlumeného světla. To jen sestra se přiš- Greg, a Frantík si říkal, že na tyhle vánoce v nela podívat, je-li vše v pořádku."Je ještě asi brzy, mocnici nikdy nezapomene. Byly snad nejkrásnější.
Proto, že mohl potěšit a pomoci těm, kteří se cítili
Mikuláš přijde později", utěšoval se Frantík.
Na sousední posteli nový pacient zasténal. Frantík nešťastní a opuštění.
se nadzvedl na lokti a zadíval se na nemocného.
Měsíc svítil právě do oken nad jejich postelemi.
Chlapec několikrát otočil hlavou a pak zašeptal:
"Vodu". Frantík nevěděl, má-li zavolat sestru. Pak
se však rozmyslel, a podal chlapci svoji skleničku.
(Pokračováni se str. 7) vého přítele kumštýřů.
Podepřel mu hlavu a nemocný vypil do dna.
"Být v městě kavár"Půjčky pana Patery
"Potřebuješ ještě něco?", zašeptal Frantík.
pohybovaly
"Kde to jsem, chci maminku a tatínka",zaplakal ník je úkol velmi skvě- potřebným
chlapec.
lý", napsal Jaroslav Je- se od nezaplacených šál"Jsi v dětské nemocnici, je nás tady v pokoji víc žek ve "Zpívajících Be- ků báječné kávy s "mánež' deset, sestry jsou moc hodné. Maminka se na
V Unionce čením" až do stovek ratebe. jistě přijde odpoledne podívat, moje tu také nátkách".
byl kavárník po léta za- kouských zlatých a tisíbude." •
"Óheň, to byl strašlivý oheň dnes odpoledne, bojím stíněn osobou "velevrch- covek Kč. P a n Patera
se,,že maminka s tatínkem zůstali v domě", šeptal n í h o všech vrchních", půjčoval bez ručitelů a
chlapec. '
osobou legendárního pa- bez potvrzenek. jsa té
"Jak se jmenuješ? Mně maminka říká Frantíku,
ve škole mě volají Frank. A kde byl oheň, c o se na Patery. Pan Patera zásady, že když někdo
(Patera František 1871- nebude chtít půjčku vrávlastně stalo?"
'Můžeš mi dát ještě napít?",zerptal se už klidněj- 1947) vládl Unionce a tit. neučiní tak, i k d y ž
ším hlasem hoch. "Já se jmenuji Greg. Máme farmu, jejím nezbedným návště- stvrzenku dá.
samotu, asi 50 mil od města. Odpoledne j s m e se
Ku podivu si tento šlevraceli ~s tatínkem s pole. Bylo horko, foukal prašný vníkům od roku 1907 do
severní vítr. Když jsme se blížili k domu, viděli jsme roku 1925. Podle svědec- chetný muž nestěžoval,
valit sě kouř z kuchyňského okna. Severák rozfou- tví jeho současníků je nanejvýše se zakabonil,
kával ..ohnivé plamínky do velikých koulí. Otec za- málo pochyb, že bez něže byl někým ošizen. Dobrzdil, vyskočil a jen vykřikl: " T y tam nechoď, utíkej pro pomoc." Doběhl jsem k silnici a první auto ho b y Unionka nikdy konce se stávalo, když se
nebyla Unionkou. Byl některý nuzák počal kaposlal ,se vzkazem do blízké vesnice.
to vrchní, na něhož bás- várně ze studu vyhýbat,
níci skládali verše (ales- nemoha zaplatit, že pan
poň Bass a Mach). Byl Patera zoufalce podpoPříjemné užiti vánočních svátků
to vrchní, o d něhož si ř ii 1 mimořádně, třeba
a mnoho úspěchů v roce 1960
kumštýři šmahem pů j - tak:
přeje všem svým zákazníkům
čovali, kterého ctili, je"Když už, člověče, nejhož uváděli v 'zoufalství dou platit, tak přijdou
Radio - Electrical
a jehož se občas báli.
aspoň na kafe s máče-

Zánik Unionky

J. PHILIP

119, Gardenvale Rd., G A R D E N V A L E ,
Telefon X M 2542
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Před Štědrým dnem
JAROSLAV

SEIFERT

Kdepak jsi? Pojd' sem na chvilku!
Hrál jsem si někde v koutku.
Utluč mi s cukrem vanilku,
ne celou, půlku proutku.
Rozkrájej mandle na válu
a nastrouhej pak kůru.
Těsto mi kyne pomalu,
budu dnes dlouho vzhůru.
Jablíčka přines, mám už spěch,
hned se dám do závinu.
Do sklepa jdu a na prstech
mám kapky stearinu.
Tak tomu bylo rok co rok,
znám všechnu tuhle práci..
Vtom přišel otec, slyším krok,
se stromkem už se vrací.
Přebral jsem i pár hrozinek,
kapra jsem vylovil z vany.
Dotýkám se těch vzpomínek
jen něžně, lehce jak rány.
Hřbitov je zavřen a já stál
jen chvilku před mřížemi.
Byl měsíc? Já se nedíval,
já šel jsem s hlavou k zemi.

VÁNOCE BEZ VÁNOC
( Pokračování se str. 8 ) žené křesťanstvím.,. Skonení vůbec žádná hvěz- řápka bez jádra...Vánoda, ale ruská, nebo ame- ce bez vánoc...
Platit,
pane
rická umělá družice. V y *
* vrchní.
»
rosdi jsme, jsme dospělí
...V té krajině byli
lidé.
pastýři a ponocovali a
Hernajs, kamaráde, to
měli hlídku nad svým
už je hodin. M y večeřístádem. T u anděl Páně
me v 8 hodin.
stanul u nich a Boží jaPlatit, pane vrchní.
pnost je ozář/lja; a báli
Mám ještě dodělávat se velice. A anděl jim
stromek pro děti. Dou- řekl: "Nebojte se! Nefám, že jsem vás nenudil. boť hle, zvěstuji vám
Já -si s vámi vždycky velikou radost, která budobře popovídám. Do- de pro všechen lid: dnes
brou noc, veselé vánoce se vám narodil Spasitel,
to je Kristus Pán, v Daa bohatého Ježíška
Tak vida, veselé vá- vidově městě..."
Lukáš, II., 8-11.
noce... Vánoce zralého
intelektu, vánoce nezka- kv -

o "Kavárně Union" s
láskou sestavil komunista Adolf Hoffmeister,
není divu, že jiný komunista, Antonín Pele, upřímně vzdychá: "Vzpomínám se steskem na ty
večery, na ty nekonečné
debaty,... na tu psinu a
Od toho okamžiku byl dlouhé noční procházky
pro pana Pateru ledovým po zavření kavárny
T o byl bohatý neza"panem Veselým", byť
mu celá kavárna, říkala pomenutelný život. Tam
"doktore". I stalo se, že jsme si sdělovali svoje
nešťastný dr. Veselý po- tvůrčí bolesti, tam jsme
žádal pana Pateru, aby si ověřovali jeden u drumu přinesl Časopis čes- hého svoje pravdy, tam
byla organisace umění.."
kých lékařů.
Je hrozně dobře, že
Pan Patera se rychle
přihnal s kupou student- Unionka zahynula včas.
ských časopisů a s jedo- Nebylo by dnes pro ni
místa. Nezapomenutelný
vatou radou:
"Tady maj čtení pro život se dnes plánuje na
študenty, pane Veselý. dobříšském zámku a sta
Nekrolog
Lidových ním, jíst přece musej, co Doktorský časopisy ne- rost o tvůrčí bolesti převzalo ministerstvo školnovin zachytil typickou si na nich vezmu, když chaj pro doktory."
itví a kultury.
vm
Není
divu,
že
sborník
akci pana Patery, oběta- umřfcu hlady?"
A l e pražský Rague
neau z Unionky se uměl i zatvrdit. T a k se
stalo, že jakýsi medik,
který prakticky v Unionce za dozoru pana Patery vystudoval, zapomněl
mu poslat své promoční
oznámení.
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HOSPODÁŘSKÝ ROZKVĚT V ZÁPADNÍM

SVĚTĚ

Austrálie a světové hospodářství

dářské stagnaci a příjem
z takto zdaněného zboží
by pohltila velkou většinou administrativa. Vyhocty íeaerace pak spočívají V tom, že centrální úřady nezasahují d o
jednotlivých
lokálních
produktivních
středisek
x.j. neorganisují výrobní
program ve velkém a tím
předcházejí organísačním
bmylúm v e velkém. Omyiy a nesnáze jsou proto sníženy na místní nejvýše státní rozměr. '
Rozvoj_na

Západě

Mnoho hospodářských
teoretiků, kteří se daii ovlivnit politickou ideologií, se domnívalo, že růst
hospodářské moci vyspělycn států se zpomalí a
zastaví, a že socialistické
státy snadno doženou životní standard demokratických zemí. Neutrální
státy Jižní Ameriky a As i e jdou cestou třetí,a
snaží se vybudovat hospodářství s pomocí druVolná hospodářská
hých, což je proces nejlacinějáí a nejpohodlnější.
federace
Výhody volné směny ovšem nejpomalejší.
lze prakticky pozorovati
Mnoho pozorovatelů se
v Austrálii. Daně a cla domnívá, že i přes pomezi jednotlivými státy, plašné zprávy
západní
kdyby existovaly, by bez- hospodářství roste rychlepochyby vedly k hospo- ji a účelněji, a že zvýše-

K R Á T C E Z EXILU
—President Francouzské
republiky gen.de Gaulle
udělil řád Čestné legie
661etému majoru v záloze
ing. Gustavu Kleinbergovi za vojenské zásluhy v
I.světové válce. Od roku
1945 do puče v roce 1948
byl ing. Kieinberg předsedou Čs. Červeného kříže. Nyní je důlním inženýrem ve Francii.
—Společnost pro vědu a
umění pořádala ve Washingtonu přednášku drX.
Feierabenda n a théma
"Mezi Mnichovem a 15.
březnem 1959". Další přednášku bude mít dr.J.Slavík:"Čs. polské diplomatické styky v roce 1939".
V Ústavu dr.Beneše v
Londýně přednášel dr.B.
Brouk: Vzpomínky k Nezvalové knize "Z mého
života".
—Čs. sochař F.Jirouch
zhotovil bustu Mik. Koperníka pro Polskou kulturní zahradu v Clevelandš.
—Jára Kohout napsal a
nakreslil svého průvodce
po Americe, jejž nazval
"Od A do A " .
—Kromě pplk.F. Tišlera,
o němž jsme přinesli zprá
vu minule, požádal v USA

o asyl též čs. výpomocný vojenský attaché ve
Washingtonu pplk. Václav Tichý.
— V prostoru
Luzného
překročil hranice do Bavorska os. vojín. Postřelil
svého velícího důstojníka,
který mu chtěl v útěku
zabránit.
—Předsedou
informační
komise Sdružení porobených evropských národů
byl zvolen dr. JozefLettrich.
—Prof. dr. Vincent Málek je ředitelem konservatoře v Chicagu.
—Odbočka "T.G.M." Čs.
nár. rady americké v Los
Angeles sehrála s úspěchem hru F.X. Svobody
"Poslední muž". Účinkovali: Peřina, Stelibská,
Mrázová.
Nachtigalová,
Štika, Knobloch, Šeda.
Vykydalová. Čermáková
a Fink, režii měl Jiří Peřina.
—A. Pluhař se stal vedoucím inženýrem firmy
Dominion Bridge Company ve Winnipegu v Kanadě.
—Dr. ing. E. Slavoj přednáší civilní inženýrství
na San Francisco City
College.
Č/ND/V/S

DARUJTE POD STROMEČEK

KVALITNÍ

PONOŽKY
p ř í m o od
výrobce!
3 Parslow St., Malvern, Vic.
Telefon BY 4219

těchto produktů přivodil
dříve určitou krizi a nezaměstnanost v Austrálii.
Hlavních, důvodů je několik: úspěšné zařazení
pováiečnýcn přistěhovalců, politická stabilita, která umožňuje dalekosáhlé . . Bohpomozi, kam se to dějeme? A pořád samé. moinvestice, a vzrůstající ná- ře. Od ledového onoho prostředka urazili jsme už
kupní síia obyvatelstva. přes tisíc mil, a-hejsa! země! ostrov! na ostrově obyvatelé-iid smědý, a nevídáno! mezi nimi několik EPolitická stabilita
vropanů, nejspíše Angličanů. Pane bože, kde jsme se
Velmi mnoho států by to ocitli? Zeptejme se jednoho z těch. Evropanů. Co
se octio v nesnázicn, při- praví? Jsme prý v Austrálii, na jednom z.ostrovů,
nou hospodářskou aktivi- vezio-ii by v nesouKa má- jež jmenujou Přátelské.
Nastojte, tedy v Austrálii! A kde ti lidé.z.Evropy
tu za poslední rok lze po- lo íeiecti více jak desetinu
zorovat nejen v USA a puvuumno ooy\í.aieAStva z se zde ocitli? tážete se, kdežto přes ledové ony konzápadní Evropě, ale i v ciziny, vynodou Austrálie činy se nechodí? Vidíte, na tu otázku smějou se nám,
Austrálii, a to zvýšenou je jisté zemepisná poioha, řkouce : do Austrálie že je jiných cest, do Austrálie
i v poměru k rozvoji so- Kuera umožňuje vomost že se může z Evropy po moři, bud' na západ, když
cialistickému. V USA se prostorovou, a většině 11- se objede Amerika, bud' na východ, když se objela
pro tento nový rozmach cu pománá bydlet daleko Afrika. S jedné i s druhé strany že se může přijíti
razí nové jméno lidový od seoe a na svem, a zá- do Austrálie,
kapitalismus, poněvadž a- roveň přerušuje téměř
Ba, už není jinak, jsme v Austrálii. Ostrovy alesi název "druhá průmy- vešiteré národnostní sty- spoň, na kterých se zde nacházíme, počítají se ,k Auslová revoluce" n e z n í ky se starým světem. V strálii, ačkoliv od hlavní Australské země jsou na
dost pokrokově ani v A- Kažaem novem světě mu- mnoho set mil vzdálené. Australská země ieží v levo
merice. Zřejmé však je. sí se lidé především sta- či na západ odsud. Zemi té říkají též Nové Hollanže zatím co majitelé půdy rat o sebe, takže starší dy. Tak pokřtili ji první objevitelé její, jenž byli
se stah majiteli průmyslu zřízení zůstává téměř z- Hollanďané.
v první průmyslové re- ceia nedotčeno. Huků v
Ostrovů pak, náležejících k Austrálii, jest nesčíslné
voluci, zatím co námez- ruce se stabilitou politicdní síly změnily každo- kou jde rozvoj hospodář- množství, roztroušených po zdejším nesmírném moři.
denní zaměstnání, bě- sky a během tohoto roku Moře to sluje Tiché. Moře to jest ovšem ve spojení
hem druhé revoluce se se odborové organisace se všemi ostatními mořemi. Moře jest vlastně j e n
veliké množství námez- začaly konečně více zají- jedno, toliko že rozdílné díly j e h o vyznačujou se
dních sil stane spoluma- mat o příjem odborářů rozdílnými jmény,
A jak se vám tady líbí, t.j. na zdejších ostrovech?
jiteli průmyslu praktic- než o směr politických
ky. Prakticky proto, že stran a místo škodlivých Věřím rád, dobře. Krásnějšího podnebí není nikde
hodnota podniků bude stávek používají opět ví- na světě. Tepla dost, ale ne přílišné, poněvadž.blízkostí moře se zmirňuje. Teplo pořád, věčné jaro. K
příliš vysoká pro jedno- ce Rozhodčího soudutomu vláhy dost: všecko roste a daří se tu znamenitlivé soukromé majitele
tě. Zde jest otčina stromu chleboně. Strom ten dává
Kupní síla
a úspory vzniklé zvýšezdejším obyvatelům chleba. Ovoce toho stromu, když
ním • mezd nenajdou doMnohým lidem uniklo, se upeče, má chuť pšeničného chleba. A ovoce to čestatečné množství malých podniků, vhodných k že ačkoliv automatická še se skrze 8-9 měsíců, kdež tré takových stromů je
podnikání jednotlivce,Po- čtvrtletní úprava mezd s to, by člověku úplné výživy dalo. Mimo čas ten
třeba vlastnictví ať už vý- b y l a zrušena, poslední požívají ovoce toho nakládaného.
robků spotřebních nebo soudní rozhodnutí přidaViďte, to by se vám líbilo, míti chleba a nemusevýrobních sama o sobě lo ke mzdám tak zvaný ti k vůli němu orati, seti, mlátiti atd. Ale nedělalo by
přídavek
je silou, která dokáže ví- prosperitní
dobrotu, aby tak vesměs bylo. To příliš pohodlné,
ce v rozmachu volného vzhledem k větší produk- bezstarostné živobytí lidskému pokroku nesvědčí.
tivitě.
Tento
přídavek
nehospodářství než teoreČlověku jest třeba jakés pobudky, jakéhos ostnu,
tické vlastnictví znáro- byl inflační, ale rozdělil kterýž by jej pobádal, by svých sil napínal a tudy
národní
důchod
do
většíd n ě n é h o hospodářství
se cvičil i vzdělával. A nejlepčí pobudkou jest zacentralisticky
řízeného ho množství rukou. Ta- jisté nouze. Jak říkáme: nouze naučila Dalibora houkové
úpravy
budou
asi
v
v í c e méně proti nezústi, Arci že nouze nesmí být přílišná, nesmí býti tak
častněným námezdním si- budoucnu pokračovat a velká, by pod tíhotou její kiesal a na duchu i na
následovat
technický
polám.
těle zakrněl. Nouze má býti jen tolik, by člověka k
krok.
práci a přičinlivosti pohádala, při tom ale aby přičinlivost jeho odměňovala. Nejvyššího stupně své
Rozmach Austrálie
Rozvoj a inflace
duševní i tělesné vyvinutosíi dochází proto člověk
Do příštího roku jdeme v podnebí mírném. V studeném krsá a v požehnaNa sklonku úspěšného
desetiletí předpověděl au- všichni s otázkou, pove- ném jest z něho lenoch. Mimo to že zdejší lid rád
stralský národohospodář de-li se nám lépe, a zda- si hoví, jest jinak dosti vtipný i schopný. Majíť své
Sir Douglas Copland vět- li nám inflace ubere ne- knihy i školy, kteréž dosti pilně navštěvují, ano maší rozkvět do dalších de- bo přidá podle toho, jsou- jí ve svém jazyku i noviny
seti l e t . Po zkušenosti li těžce dobyté úspory v
Obrat ten způsobili křesťanští misionáři a dílem
minulých let neozval se domku nebo ve spořitelně. i přibylí někteří osadníci z Evropy, od nichž ale lid
Většině
lidí
se
jistě
poani jediný pochybovačnaučil se spolu mnohým necnostem, .kterýchž dříve
ný hlas. Čím to, že se vede 1'épe, neboť průmyhospodářský rozvoj v ro- slová výstavba bude po- neznal.
Před časy byli Australští obyvatelé z velké částí
cel958/59 nezpomalil, i kračovat a zvýšené ceny
když krátce předtím po- vlny a kovů přispějí k lidojedi. To nyní pominulo-při činěním misionářů, díklesly ceny nejenom vl- množství peněž k disposi- lem ale také tím, že zde z Evropy nasazeno dobytny ale tak'é kovů? Vlna. ci v Austrálii. A povědě- ka, hlavně prasat a koz, kteréž vypuštěny na mnokovy a pšenice držely Au- li se nám lépe . pouze má- hých ostrovech zdivočily ..pskytujíce tafe obyvatelům,
strálii nad vodou mnoho lo lidí si položí otázku: lovícím je, hojnost pečené. A od té doby, co mají
let a umožňovaly slušný Jak je to hospodářství hojnost zvířecího, nedbají více o maso-lidské. Zdá
život většině obyvatel- vlastně zařízené, když tu se tedy, že dřívější lidojedství záleželo poněkud i v
stva. Pokles cen na svě- n e n í plánovací úřad a nedostatku masa.
J.Talacko
Neboť když Australské ty ostrovy objeveny, nenatovém trhu i jednoho z pětiletky?
lezeno tam žádných větších zvířat, kteráž by k poživě lidské byla sloužiti mohla.
Ubírajíce se dále zavadíme ještě o několik ostrovů: ostatek ale pořád moře, samé moře. Věru, člověku se až stýská, když tak dlouho nemá vůkol sebe
každý čtvrtek a sobotu ve 2 hod. odp. viděti než ien oblohu a vlny pustého moře. K tomu
je parno, slunce v nadhlaví. Člověk je tu jako mlá796 High Street, Thornbury, Vic.
to, v hlavě pusto, a je rád každé maličkosti, kteráž
lho z teskné té pustoty vyrazí;
Telefon 44 6391

Během několika posledních let nastalo urychlení zajímavého procesu ve
výměně zboží a služeb. Tento proces měl bezpochyby počátek v době, kdy
centrální vlády si začaly osvojovat právo ovlivňovat hospodářský život zemí pod jejich politickou kontrolou. Je zajímavě, že zatím co v letech třicátých bylo mnoho hospodářsky vyspělých států svázáno vnitřním celním
zdaněním, na počátku tohoto desetiletí tytéž státy se snaží odbourat i vnější zdanění có nejrychleji. Největší úspěch v tomto oboru mají. . Spojené
státy, které mají náskok před ostatním světem, Austrálie-ačkoliv nepatrně
obydlena-moudře zajistila svobodný t. j. volný obchod v ústavě a Britské
Impérium, které se musilo v minulých letech smířit s politickými změnami
a svůj hospodářský celek omladit.
Západní svět je tak rozdělen n a p ě t volných
hospodářských celků, rozdělených skoro, úplně
podle zeměpisných atlasů: Severoamerický, Ev r o p s k é společenství,
Vnějších sedm, Japonsko
ja Austrálii,
Východní
svět musil zorganisovat
protiváhu dvěma celky:
Sovětský Svaz a sateiitní
státy a rychle vzrůstající
Rudá Č í n a se satelity
místními. Poněvadž volné
hospodářské- celky jsou
spravovány
federálním
způsobem, který jak ve
Spojených Státech tak v
Austrálii dokázal zajistit
hmatatelné výhody a přednosti, bude východní Evropa o desítky let pozadu v hospodářském vývoji. Tragedie Československa, nej čilejšího státu
ve střední Evropě, bude
se v budoucnosti jeviti
nejen v životě politickém,
ale obzvláště v ú s e k u
hospodářském.

-11-

Bohpomozi, kam se to dějeme

Aukce drůbeže
Spojení elektrikou, zastávka č. 41

Velký výběr drůbeže za nej nižší ceny
Tamtéž
PRODEJ

NOVÉHO

denně
I

NÁBYTKU

POUŽITÉHO

*

*

Svatá pravda, svatá pravda. A pročež hejsa! díky
provolejme panu Dr. Fil. Stanisl. Kodymovi, kterýž
"Cestování po světě (co úvod do zeměpisu)" sepsal,
jakož i panu Janu Ottovi, kterýž je v "Bibliotéce prostonárodních přednášek" naložil a vytlačil, a to léta
Páně 1873, čímžto nás aspoň na chvilku z té naší
teskné australské pustoty vyrazili.
. HD
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
POZOK!

bližoval k našemu táboru s druhého úpatí Chlumu,
ale naštěstí zhasl na jedné ze zelených oas. J i n a k
svítil nocí na celém obzoru nesčetnými malými světélky, á když se člověk shora díval, měl' dojem, že se
pod ním rozkládá ohromné
* osvětlené velkoměsto. "

(Pokračování)
iSik.mi. druhý #en oznámil, že se mnou už nepojede; první neúspěšná expedice se mu nelíbila. Snad
čekal, že mu nabídnu větší plat, ale já jsem ho vyplatil a rozhodl: se, že budeme pokračovat s Justou
sami .. Nedaleko nás však bydlel mladý Němec ze Sudet, a když se dozvěděl, že potřebuji pomocníky, přihlásil se sám. Chytačka byla, že měl snoubenku-Irku,
kterou chtěl vzít s sebou.
Ti dva žili na té pláži velmi skrovně. On byl bez
práce a ona pracovala někde jen přechodně, a t a k
jsem jim ani nemohl říci ne. Druhý den jsme opět
vyjeli.
Landrover n a nových gumách hladce zdolával
všechny nesnáze. Tak jsme dosáhli ještě večer "Krkolomnou soutěsku",přespali tam na známém místě
u potoka a pokračovali druhého dne až k našemu
skladu "na konci cesty".Tam jsme vše naložili, a ž
na velký sud benzinu, který jsme tam nechali pro
pozdější potřebu, a dosáhli ještě před nocí okraje
bažiny. Poslední úsek. nebyl snadný. Cesta, kterou
jsme dříve sami prorazili, se teď úplně ztrácela. Konečně jsme však dorazili k starému místu, kde jsme
se utábořili. Večeři, vařila Katy.
Neděli-jsme ...ztrávili hledáním vody a lovením.
Konečně se nám podařilo najít vodu asi dvě míle
od našeho, tábora. Kachny se od poslední návštěvy
zřejmě pro nedostatek vody také odstěhovaly, ale podařilo se nám jednu dostat.
V pondělí jsme začali prospektovat a vrtat. Ukázal
jsem hochům, ják se vrtá do skály, jak se připravují
a vkládají náleže. Hoši počítali rány zasazené kladivem na stovky a střídali se pravidelně v práci. Jeden vždy seděl ve stínu nedalekého stromu, zatím co
druhý bušií do, díry. Bylo to jak na galejích.
Tak jsme pr-ospektovali po celý týden. H o š i už
později vrtali sami a já jsem obcházel t e r é n se
scintilometrem. Prozkoumal jsem systematicky jižní,
střední i severní část "Krokodýla" či"chlumu", jak
jsme tomu teď říkali, a nakonec došlo i na kloboukovitý vrch na druhé straně řeky.
Katy se starala o vaření. Měli jsme ohniště na skále nedaleko našeho stanu, vůkol však byla. na troud
suchá tráva, ktgrá se táhla na míle daleko. A ta způsobila menší katastrofu..Katy vařila jednoho krásného dne oběd, když náhle zafoukl prudký vítr, zvedl
plamen a jiskry. Katy stačila jen vykřiknout, že hoří.
Ókarnžitě jsme nechali kopání a začali tlouci oheň
pytli, lopatou á větvemi, pohazovali hlínou. Vše marné. Brzy jsme se omezili jen na obranu našeho tábora. Požár se zběsile hnal dolů do zeleného údolí,
kde byla naše studánka, spálil zelený rákos na troud.
Vše bylo pokryto vysokou vrstvou černého popele.
Požár sé hnal dále, až dosáhl suché bažinné pláně,
a zuřivě pokračoval na stále širší frontě napájen
bohatými zdroji vysoké suché trávy. Tam, kde byla
tráva, ještě trochu zelená, vystupovaly do výše ohromné sloupy bílého dýmu, za nímž byl černý dým
a vysoké plameny.
Požár se nezastavil ani u vzdáleného zeleného pruhu a jeho praskot bylo slyšet na míle daleko. I za
noci nás strašilo praskání požáru, který se teď přiSPORTOVNÍ

KLUB SLAVIA
Vás

srdečně

PORT
zve

SILVESTROVSKOU
VE

, Přišlá dobá, kdy jsme museli skončit práci na naší radioaktivní žíle. Vrtáky se nám otupovaly a nebylo je ná čem okovat a zakalit. Instrument sice ukazoval poněkud výše než na samém povrchu, alt
bylo možné, že reagoval na něco mnohem hlubšího.
Nakonec aparát slábl, baterie docházely, a tak nás
jeho tikání jen málo zneklidňovalo. Rozhodl jsem se
využít-jeho-posledního dechu k výpravě za řeku,kde
jsem ještě heprospektoval.
Domníval jsem-se, že budou všichni jásat, až jim
oznámím konec expedice, ale zmýlil jsem se. Nějak
se jim . prospektování zalíbilo, a ani to vrtání jim
už nebylo tak těžké jako na začátku. Just i Bert
byli přesvědčeni, že je naše žíla radioaktivní a že
jsme měli-jít hlouběji do skály.
Nesnáze se nás držely i na zpáteční cestě. Vyjížděli jsme bez vody, poněvadž jsme se spoléhali na
novou hlubokou studánku, kterou jsme nedávno vykopali u cesty. Bert, který jel napřed na motocyklu,
nás u studánky čekal a tvářil se kysele.
"Voda je 'báječná, ale jsou v ní utopeny čtyři krysy! "Krysy se šly do studánky napít, ale potom nemohly ven, neboť hladina byla hluboko a stěny svislé. Nyní jsme věděli, có jsme měli udělat: vložit kus
pandamusové palmy do studánky, aby zvířata tam
spadlá mohla ven! Bylo však pozdě. Vodu jsme našli u druhé studánky. Byla sice kalná, a l e musela
stačit.
Nemohl jsem udržet Berta, který z n a l zpáteční
cestu a jel napřed. Záhy nám zmizel z dohledu.
Čekali jsme, že na nás bude čekat u tábořiště,
ale byli jsme nemile překvapeni, když jsme tam dojeli a Bert nikde. Pokračovali jsme d á l e několik
mil, ale nakonec jsme zjistili,-že jsme sešli s cesty.
Ocitli jsme se v docela neznámé krajině. Vyšli jsme
z LandroVeru a hledali jsme starou kolej^každý jiným směrem, 1 Katy. Marně. Vytáhl jsem kompas,
nařídil směr, a jeli jsme dále.
"Tamhle je kolej", hlásil náhle Justa. Dstli jsme -e
po ní. Zjistili jsme však záhy, že jsme na těch místech dnes už jednou byli. Narazili jsme na tytéž
srázy a poznali, že jezdíme dokola;
Obrátili jsme vůz a jeli po stopě zpět. V tom začarovaném kruhu jsme bloudili plné dvě" hodiny, neli v í c e . Slunce se překotně blížilo k obzoru, a co
jsem' věděl bezpečně, bylo, že na jeho druhé straně
leží známá bažina s nesčetnými zálivy. Ale kdykoliv
jsem vzal do ruky kompas, ukazoval mi vše obráceně. Můj vrozený smysl pro orientaci byl ten tam. Na
jednou byl všechen buš stejný bez rozdílu, a i to
slunce zapadalo na nesprávném místě.
Nakonec jsme byli rádi, když jsme z vyvýšeného
místa objevili naše původní tábořiště a. mohli se
vrátit "domů" a začít celou cestu znova. Chudák
Bert na motocyklu byl kdesi bez večeře a bez sítě
proti komárům.
Druhého dne se nám podařilo najít Bertovu stopu, ale když jsme dojeli na další stanici,.Bert tam
zase nebyl. Byla to druhá noc, kterou Bert trávil
sám a bez jídla, snad i bez vody.
Druhého dne jsme opět vyrazili brzy, a měli jsme
štěstí. Po několika mílích jsme opět objevili Bertovu kolej-místy docela jasnou. Pak na jednom místě,
v blízkosti malého potůčku s palmovím jsme našli
ohniště. Co nám jen pořád nešlo do hlavy, že na nás
Bert nečekal. Do Darwinu byl den cesty, rozhodli
jsme se, že pojedeme přímo, snad dojedeme do večera. K večeru už bylo vyhráno-byli jsme na hlavní
silnici do Darwinu.
Na Mindill Beach bylo vše při starém. Hlavně ten
starý Srb či Bulhar tam byl na obvyklém místě, i
Rus a člen mé dřívější výpravy Jihoslovan Mik.
Bert ale nebyl doma.

; 2.. poschodí
6 A Elizabeth St.
Melbourae - City
Telefon MF 3256

Optical Service
POJIŠTĚNI
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ráčení
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské'
odborně provede
R.C. K U G L E R
(Melb.) XL 3421

Přijímáme objediávky také poštou

PŮJČKY PENĚZ
na auta, nábytek, ,
obchody a hypotéky
zařizuje.
ADAM
SMITH
PTY. LTD.
37 Svyanston St
MELBOURNE

ROZMNOŽOVÁNÍ
VŠECH DRUHŮ TISKOPIS©
provádíme spolehlivě a levně
BRAYBROOK D U P L I C A T I O N S
5 O R A N G E ST., B R Á Y B R O O K (Melbourne)
Telefon: 66 .1867'
Na požádání ochotně zašleme ceníky
Ulehl jsem toho večera brzy a rád. Byl jsem velmi unaven.
Druhého dne se ukázal Bert. Říkal, že zabloudil,
s-padl s motocyklu a opozdil ss. My jsme pak prý
byli již daleko z dohledu. Těžko tomu bylo věřit,
protože my jsme viděli "jeho stopu před sebou. Darwinu dosáhl den před námi a těsně před městem
mu došel poslední benzin. Ujel prý téměř dvěstě
mil a dva dny nejedl.
Vyplatil jsem ho ještě téhož dne k úplné spokojenosti, i Katy dostala svůj podíl. Viděl jsem je později ve městě. Katy byla jako malá královna v Bertově doprovodu. Justa jsem viděl na jiném místě v
nové plážové košilce a šortkách, připadal mi jako
andělíček. Těšil se, že půjde odpoledne na dostihy.
Přitáhl jsem pak šrouby na voze a přehlédl nejnutnější. Chýlilo se k večeru, když jsem se vydal na
cestu domů, do Batcheloru. A tu se strhl takový liják, že jsem cestou musel zastavit. Jako kdyby právě čekal, až se z toho buše vrátíme!-Pak jsem ještě
cestou přejel malého klokánka. Hrozně mi ho bylo
líto, ale zastavit jsem včas nemohl,, brzdy nebyly.
Vrátil isem se pro něho a kus cesfe jsem jej nesl.
Pak jsem jej-hodil stranou do buše, Byla noc, ale až
se rozední, najdou jej jestřábi severu!
*

,

-

Vzorky, které jsme pracně nakopali a přivezli,
nechtěli při zkoušení tikat. Uran jsme tedy nenalezli.
Nevěřím, že by někoho z vás zavál .vítr v místakde jsme my<prospektovali. Kdyby, se tak však stalo,
vzpomeňte si na nás, až stanuté nahoře jia "Chlumu" nad onou olověnou řekou. Sedněte si pod strom
nedaleko jámy a vzpomeňte si na krajany, kteří mueli jít tak daleko, aby tolik peněz zakopali!
K oneč V PRVNÍM ČÍSLE PŘÍŠTÍHO ROČNÍKU,
KTERÉ VYJDE 11. LEDNA 1960, ZAČNEME
UVEŘEJŇOVAT REPORTÁŽ O ŽIVOTĚ ČS.
UPRCHLÍKA VE FRANCOUZSKÉ CIZINECKÉ LEGH,

MELBOURNE

na

HODNĚ

ZÁBAVU

kterou pořádá ve čtvrtek 31. prosince 1959
Z N O V U Z Ř Í Z E N É M SÁLE " D O R C H E S T E R " , B A T M A N
Alexandra

NOVA ADRESA!

RADOSTI

O

VÁNOCÍCH

A V P Ř Í Š T Í M ROCE P L N O U S P O K O J E N O S T A
UPŘÍMNĚ

PŘEJÍ

VŠEM

SVÝM

PŘÁTELŮM

Ave.

Gardens

H U D B A - B O H A T Ý PROGRAM - LIKÉROVÁ LICENCE
Vstupné včetně večeře £ 2
Začátek 9.00
Konec 4.00
PŘEDPRODEJ A INFORMACE;: 94 6635 (Piek), LF 4777 (Nejedlý)

F.

B.

K A Š T Á N E K

139, Alma Road,

A

ÚSPĚCHY

Z L A T A

St. Kilda,

Vic.

HLAS

21.12. 1959

DOMOVA
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RADOSTNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK I960
SRDEČNĚ

PŘEJÍ

PŘÍJEMNÉ

všem svým přátelům, známým a zákazníkům
OLDŘICH A ERNA BAXANTOVI, Sans-Souci Food
Market, Sans-Souci, Sydney, L W 6358
CARMEL ESPRESSO, 270 Victoria St., Kings Cross
NSW.
MERO DAVIS, pojištění všeho druhu, 60-70 Elizabeth St., Sydney, BO 361.
M. EBNER, hodinářství, 19 York Str., Wynyard Stn.,
Sydney, BX 7543.
A. F I A L A & A. FILIP, Electro-Centre Pty.Ltd.,95
Oxford St., Bondi Junction, NSW., tel. FW 2369,
FW 3068.
O. GRYGAR, čs. restaurace "Prague", PennysLane,
Kings Cross, NSW.
S. HANZAL, i n z e r t n í zástupce HD v Sydney,
c/- Bunnerong Hostel, Staff, Matraville, NSW.
MUDr M. JANKOVIČ, zubní lékař z Prahy, nyní
81 Elizabeth St., Sydney, BW 3600.
DR. BEDŘICH MIKL, předseda
Čsl. národního
sdružení v Sydney.
V. NĚMEC, hodinářství, 22 Hunter St,, Sydney,
BL 3970.
D. G. LUPÍNKOVÁ, A.A. Invisible Mending Service,
393 George St., Sydney, BX 2316.
PORTER & CO., prodej novin, roh Castlereagh &
Bathurst Sts., Sydney.
S. & A. SLAVÍK, obchod koloniální a delikatesní,
203, Hay St., Haymarket, NSW., tel. MA 2430
C.R. SUDEK, advokát, 11 Loftus Street, Sydney,
tel. BU 3803, BU 3804, XJ 5469.
F. VAŇA & M. MUELLER, 22-Club Coffee Lounge,
22 Bayswater Rd„ Kings Cross, NSW., FA 5874.
*
*
A R T CRAFT STEEL DECORATIONS, MAJITEL
F. STRÁNSKÝ, 14, Murray Road, Wattle Grove,
Perth, W. A., tel. M X 6253.
JIŘÍ BENEŠ, 153 Myers St., Geelong, Vic.'
G. TRIANOU, klub, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.
E. T. CORBETT, knihkupectví, 183 Queen St.,
Brisbane
F. & M. KORIS, kontin. knihy a gram, desky,
P. O. Box 255, Geelong, Vic.
MANŽELÉ POSPÍCHALO VI, Yosemite Tourist
House, Barbers Rd., Kalorama, Vic.
*

*

V. a J. GROSSMÁNOVI, nová adresa: 16 Manro St.,
Ringwood, tel. 87 6997.
F. HERZ S CHOTÍ, 5 Rankins Lane, Melbourne-City,
MU 1551
BOHUSLAV HLADKÝ, truhlář, 148 Auburn Rd.,
Hawthorn, Vic., WB 5498
M. CHRPA, optický závod, 6 A. Elizabeth St., Melbourne, MF 3256.
THE INLIBRUM BOOKSELLERS, maj. P. Jaborník,
Box 1888 R., GPO Melbourne.
JOB WAREHOUSE, 56-58 Bourke St., Melbourne.
JAROSLAV K A F K A , 20 Queen's Parade, Fitzroy
Nth., Vic.
M I L A N KANTOR, advokát, 480 Bourke St., Melbourne, telefon MY 1621
JOS. KINDA & CO., General Store, železářství,
nábytek, ledničky, pračky, televisory atd.
Millers Rd., Brooklyn, Vic, MM 5455
H. & J. KOPECKÝ, Kew Continental
Butchers,
326 High St., Kew, Vic. a Praga Cont. Butchers, St.
Kilda Market, St. Kilda, Vic.
EMIL KOŽĎAL, Exclusive Tailoring, 108 High St.,
St. Kilda, XJ 1697.
MANŽELÉ KRATOCHVÍLOVI, moderní keramika
"Ellis", 86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic., JA 6973
it. C. KUGLER, pojištění všeho druhu, 958 Nepean
Highway, Moorabbin, Vic., X L 2421.
JOSEF LET S CHOTÍ (spolumaj. Barclay rest. ),
402 Mitford St., Elwood
KAREL LOM, če?ké gram, desky, 34 Baillie St.,
Nth. Melbourne, Vic.
JOSEF NECHVATAL, krejčí, 468 Bridge Rd., Richmond, Vic., JB 3841
OPTO, The Contin. Optical Service, 109 Swanston
St., Melbourne, tel. 63 2231.
ANTONÍN PAVLAS, c/- University House, University of Melbourne, Carlton, N. 3, Vic., FJ 3843
JAN PICK S CHOTÍ, 137 Argyle St., St. Kilda, Vic.
tel. 94 6635
VLADIMÍR RYBA, výroba součástek pro tiskařské
stroje, 1 Curtis Place, Brunswick, Vie., FW 8186
F. SCHRAMM, Salamander Leathergoods, 248 Brunswick St., Fitzroy, Vic., JA 3560.
VIKTOR SOCHA, 155 Cecil St., South Melbourne
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
EMIL SVOBODA, tiskopisy všeho druhu, 30 Regent Str., North Richmond, Vic.
J. ŠAFRHANS. české knihařství "Maria Bookbinding", 16 Brunning Str., St. Kilda, Vic.
MUDr. R. TRAUER

SVÁTKY

a mnoho úspěchů v roce 1960
přeje všem příznivcům

J. R. Krejzar
dentista
41, Pkillip Street, Sydney-City
Telefon: BU 1000, X Y 1667

ŠŤASTNÉ

A

VESELÉ

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 X U 2249

Dovoluji i oznámit, že jsem převzal opět ¡firmu

PRAGA
ST.

přejí

J.&V. H A R T M A N
.

lahůdkářství

413 King Street, N E W T O W N ,
Telefon L A 1917

Všem svým
zákazníkům
přeje veselé
svátky vánoční
a
šťastný nový rok
VAŇHA
Žádejte všude
naše výrobky

Šťastné a veselé vánoce
a vše nejlepší v novém roce
přeje všem svým zákazníkům
KAREL A A N N A STEINDLEROVI
K O N T I N E N T Á L N Í RESTAURACE
197 Campbell St., Taylor Square-Sydney

VIC.
PŘÍJEMNÉ

Bude nyní vedena společně s firmou

KEW

CONTINENTAL BUTCHERS

326 H I G H ST., K E W , V I C .
Telefon W M 7178, po prod. době 85 5122
OBOU

NEJLEPŠÍ

NSW.

CONTINENTAL BUTCHERS

K I L D A M A R K E T , ST. K I L D A ,
T e l e f o n X J 3 34 4

V

VÁNOCE

A V Š E N E J L E P Š Í V N O V É M ROCE

A. ALPAR S RODINOU (spolumaj. Barclay rest.),
330 Dandenong Rd., East St. Kilda
ANT. ANDRYSÍK S RODINOU, výroba cukrářského
pečiva, 576 Burwood Rd., Hawthorn, Vic., WA1026
E. A. BAŠTA, zástupce pojišťovny The Austr. Provincial Assurance Assoc., 36 Torbay ht., Macleod - MANŽELÉ VOBORSKÝCH, výroba ponožek, 3 ParsMelbourne, JF 1841
low St., Malvern, Vie., BY 4219.
JOSEF BLAHOVEC, 282 Kerferd St., E. Malvern, FRANTIŠEK VOZABAL, krejčí, 26 Moore St., South
Yarra, BM 5618.
Vic., tel. 50 3859.
BRAYBROOK DUPLICATIONS, 5 Orange St., Braybrook, Vic., 66 1867.
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
PETER DAN, pánská móda, 70 Bourke St* Melbourne, tel. 32 1846.
EMIL FUČÍK S RODINOU, 3 Carrum St., Oakleigh,
Vic.

VÁNOČNÍ

PODNICÍCH

MASO

A

se

A HODNĚ ZDARU V NOVEM ROCE
srdečně přeje
W.

JOCKEL

S T A D E R E A L T Y P T Y . LTD.,

DOSTANETE

PRVOTŘÍDNÍ

Přesvědčte

VÁNOCE

UZENINY

Telefon BJ 4264-5
J.

KOPECKÝ

R.E.A.A.

427 Chapel Street, South Yarra, S. E. 1

HLAS
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Čs.sport na mezinárodním poli
Karel Janovský, Mnichov
Leden
—V německém Kielu zvítězilo čs. národní mužstvo
v mezistátním utkání v házené o 7 hráčích n a d
Západním Německem 20:16.
—Na mistrovství Západního Německa na krytých
dvorcích v Kolíně nad Rýnem se stal mistrem Jaroslav Drobný, který porazil v e íinale Belgičana
Brichanta 6:2, 6:4, 6:4.
— V Praze zvítězili čs. košíkáři nad Belgií: muži 79:
68, ženy 97: 45.
—Čs. rohovníci prohráli s mužstvem Sovětské federativní republiky v Leningradě 2:18, v odvetném
utkání v Ivánovu 8:12.
Úhor
—Na mistrovství Evropy v krasobruslení vyhrál v
soutěži mužů Čechoslovák Karol Divin.
—Českoslovenští košíkáři prohráli v Bukurešti s Rumunskem 61:80.
!
Březen
—V ČSR se konalo mistrovství světa v ledním hokeji, v němž zvítězila Kanada lepším brankovým
poměrem před SSSR. Čs. hokejisté získali bronzovou
medaili (vyhráli poslední zápas s Kanadou).
— V Praze zvítězili čs. házenkáři v mezistátním zápase nad Dánskem 20:11.
VPaříži byl rozlosován kvalifikační t u r n a j v
ftímě. ČSR se dostalo do velmi silné skupiny s Maďarskem á Rakouskem.
Duben
—Na tabletenisovém mistrovství světa v Dortmundu se dostala do finále dvojice Vyhnanovský-Štípek,
která prohrála s japonskou dvojicí Ogimura-Murakami 2:3.
—Ne mezinárodním fotbalovém turnaji v Bulharsku
vyhráli sice čs. dorostenci ve své skupině nad Východním Německem 1:0, ale prohráli s Francií 0:1.
čímž byli vyřazeni.
—Čs. košíkáři zvítězili v Praze nad Tureckem 80:51
bodů.
—ČT. národní fotbalové mužstvo prohrálo v Dublinu
v předkole Evropského poháru se Svobodným Irskem
0:2.
Květen
V mezistátním utkání ve sportovní gymnastice zvítězilo ČSR: muži 281,50": 274,05 b., ženy 189,328 :
184,777 b.
—ČS. tabletenisové mužstvo prohrálo v Pekingu:muži 1:5, ženy 0:3.
—Mužstvo Prahy obhájilo ve Vídni Středoevropský
pohár v pozemním hokeji, když zvítězilo nad Záhřebem 3:0, nad Vídní 2:1 a s družstvem Mnichova remisovalo 1:1.
—V odvetném utkání předkola Evropského poháru
zvítězilo ČSR v Bratislavě nad Svobodným Irskem
4:0, a celkovým poměrem 4:2 postoupilo áo hlavního
kolri.
—Na mistrovství Evropy v Istanbulu získali Čechoslováci stříbrnou medaili.
Červen
—V Altenburgu prohráli čs. plavci s Východním Německem 75:126 b.
—Na mistrovství Evropy žen ve sportovní gymnastice vyhrála čs. závodnice Čáslavská zlatou medailí
ve cvičení na kladině a stříbrnou v přeskoku přes
koně. Bývalá mistryně světa Eva Bosáková se musela
spokojit jen s 3. místem v prostných.
—V mezistáthím trojutkání na Vltavě v Praze zvítězili čs. kanoisté nad Východním Německem a Polskem 62:48:44.

—Obě čs. fotbalová mužstva,.Ostrava a Slavia, byla
vyřazena ze 17. ročníku Středoevropského poháru
již v 1. kole. Slavia po debaklu v Budapešti 0:5 dovedla vyhrát doma jen 4:2, Ostrava hrála nerozhodně
s Partyzánem 1:1, ale podlehla v Bělehradě v nastaveném čase 2:3.
—čs. tenisoví junioři porazili Rakousko 4:1, Itálii
5:0, prohráli však s SSSR 0:5 a obsadili jen 4. místo.
—Čs. lehcí atleti zvítězili v Plzni nad Bulhary: muži 128:84 b., ženy 59:46 b.
—Čs. mužstvo vyhrálo mezistátní utkání ve sportovní gymnastice nad Východním Německem 281,95:
275:,50 b.
—Na mistrovství světa ve vodáckém slalomu vyhrál jednu zlatou medailí v soutěži kanoí jednotlivců Jirásek, druhou vyhrál team jednotlivců hlídek
ve složení: Beneš, Janovský, JirásekSrpen
—Čs. fotbaloví olympionici prohráli v Lipsku s mužstvem Východního Německa 1:2.
— V Opavě vyhráli čs. lehkoatletičtí junioři mezistátní utkání s Polskem a Rumunskem 153:152 a
181:124.
— V Maerbecku v Porýní prohrály čs. lehké atletky s
družstvem Západního Německa 43:63 b.
— V terénním motocyklovém závodě do třídy 250 ccm
se umístil obhájce titulu Čechoslovák Čížek jako třetí (1. švéd Tibblin, 2. Angličan Stonebridge).

Září
— V Ostravě porazili čs. lehcí atleti Maďary. Muži
vyhráli 107:104 b.,ženy 58:48 b.
—V předkole Poháru evropských mistrů porazila
Rudá hvězda Bratislava FC. Porto 2:1 a .2:0.
—Čs. národní mužstvo prohrálo ve fotbalu nezaslouženě se Sovětským svazem 1:3.
—Na 34. šetidenních motocyklový en závodech ve
Zlíně vyhráli čs. jezdci jak Mezinárodní trofej, Stříbrnou vázu, i soutěže klubových i továrních teamů.
—Čs. střelci si odnesli z mistrovství v e sportovní
střelbě v Miláně tři zlaté medaile: Jiří Hrneček (rychlopalná pistole), Vladimír Kudrna
(velkorážná
pistole), Šváb, Mucha, Trojan (družstvo s velkorážnou pistolí).
—Čs. plavci získali na akademických hrách v Turinu
jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Soutěž v odbíjené vyhrál čs. team, který porazil
ve finále Rumuny 3:0.
Říjen
—Zápas čs. olympijských fotbalistů s representanty
Rakouska skončil bez branek.
—Na mistrovství světa žen v košíkové skončilo čs.
družstvo na 3. místě.
—Čs. fotbalisté, kteří hráli v září s Dánskem nerozhodně 2:2, vyhráli v Brně vysoko 5:1 a. zajistili si
tak účast ve čtvrtfinále Poháru evropských národů.
— V Pekingu prohráli čs. basketbalisté vysoko jak
s Číňany tak s Bulhary.
—Čs. vzpěrači zvítězili v Hoyerswerdu nad Východním Německem 4:3.
Listopad
—Čs. fotbalisté se dostali znovu do čela poháru dr.
Geroe, když zvítězili v Praze nad Itálií 2:1. Tímto
vítězstvím se stali vítězi poháru, protože o čtyři týdny později remisovali Maďaři s Italy 1:1. ČSR "tak
zvítězilo jednobodovým náskokem.
—Na zájezdu ve Švédsku vyhrálo čs. hokejové mužstvo 2:1 a prohrálo drtivě 3:11.
—Rudá hvězda Bratislava prohrála v zápase o postup do čtvrtfinále Poháru evropských mistrů s Glasgow Rangers na cizí půdě 3:4, doma dovedla jen remisovat 1:1.
Červenec
—Pohár útěchy ve Wimbledonu vyhrál Čechoslovák —Čs. boxeři prohráli v Hammu se Západním NěJiří Javorský. Zvítězil nad Američanem Foxem 6:3, meckem 8:12.
—Dr. Pavel Kantorek doběhl jako druhý v japon6:2.
ském "Marathonu" v japonské Fukuoce.
—Čs. košíkáři vyhráli v Bruselu nad Belgií 84:78 b.,
prohráli s Francií v Paříži 60:68 b.
—Čs. fotbaloví dorostenci zvítězili nad dorostenci
Východního Německa v Praze 5:1.
KOPANÁ V
MELBOURNE
Prosinec
SLAVIA MA TĚŽKOU SKUPINU
—V mezistátním utkání ve stolním tenisu v Kodani
V Melbourne byl vylosován fotbalový pohár ča- porazili českoslovenští representanti Dány 10:6.
sopisu Sun, který začne 15. ledna 1960. Osm účast- —V pražské Lucerně se konalo utkání českoslovenníků soutěže bylo rozděleno do dvou skupin, ze kte- ských a dánských zápasníků. Čechoslováci zvítězili
rých budou dvě nejlepší mužstva postupovat do se- 10:6.
mifinále. Slavia má ve skupině George Cross, Hakoah a Polonii, ve druhé skupině jsou Juventus,
DÁREK
K
VÁNOCŮM,
Wilhelmina, JIJST a Moreland.
Rozlosování:
na který se celý rok nezapomíná:
15. 1. Slavia-Polonia, Juventus-JUST 22. 1. WilPŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
helmina-Moreland, George Cross,-Hakoah 29. 1.
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
George Cross-Polonia, Wilhelmina-Juventus 5: 2.
letošní v á n o č n í číslo se zvláštním listem, na
Hakcah-Slavia, Moreland-JUST 12. 2. Morelandněmž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
Juventus, George Cross-Slavia 19. 2. Wilhelminavánoční a novoroční blahopřání.
HD
JUST, Hakoah-Polonia 26. 2. Semifinálové zápasy
Zasíláme do celého svobodného světa
4. 3. Finále

SPORT V AUSTRÁLII
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DOMOVA

Příjemné užiti vánočních svátků
a mnoho úspěchů v roce 1960
přeje všem svým zákazníkům
a přátelům
TISKÁRNA

BUSSAU & CO.

Nejlepší dárek k vánocům:
vkusné foto - album nebo ručně vázaná kniha
České

knihařství

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

NEJLEPŠÍ VÝKONY
čs. lehkých atletů
(klasické discipliny)
100 m Mandlík 10,4 vt.(československý rekord);
Růžička, Janeček a Kynos 10,5; s větrem v zádech zaběhl Kynos 10,4 vt.; celkem 33 sprinterů za 10,9 vt. a lépe.
200 m Mandlík 20,8 vt. (československý rekord a
nejlepší evropský čas v letošním roce); Kynos
21.0 vt.
400 m Trousil 47,3 vt.; Mandlík 47,5 vt.; Jirásek
47,6 vt.
800 m Salinger 1:49,8 min.; Jungwirth ( b y l po
většinu období zraněn) 1:50,0 min.; Havrlent
1:51,2 min.
1.500 m Jungwirth 3:42,4 min.; Hellmich 3:45,7
min.; Liška 3:48,0 min.; Bohatý 3:48,8 min.;
Zvolenský 3:49,6 min. Pod čtyři minuty zaběhlo trať 36 závodníků, v roce 1958 -34.
5.000 m Jurek 13:53,2 min.; Bohatý 14:09,8 min ;
Graef 14:19,0 min.
10.000 m Graef 29:55,4 min.;Tomis 29:57,2 min.;
H e c 30:24,4 min.
110 m přek. Veselský 14,4 vt.;Pechar 14,6 vt.;Bečvařovský (desetibojař) 14,9 vt.
400 m přek. David 52,8 vt.; Bartoš a Springinsfeld
53.1 vt.
3.000 m přek. Zháňal 8:45,4 min.; Brlica 8:51,6
min.; Veselý 9:01,2 min.
4X100 m Janeček, Kynos, Mikluščák, Mandlík
40,3 vt. a 40,2 vt.(československy rekordy!)
4X400 m Mandlík, Kočiš, Trousil, Jirásek 3:10,7
min. a 3:10,2 min.
výška Lánský 209 cm; Kašpar 203 cm; Matějka
202 cm; přes 1,90 m skočilo 22 závodníků,
loni 16. Nejlepší zlepšení zaznamenal 16letý
Hanuš (ze 177 na 190 c m ! ) ,
dálka Netopilík 745 cm; Kadlec 740 cm; Molnár
724 cm; přes 700 cm skočilo letos 20 závodníků, loni jen 11.
tyč Blažej 444 cm (čs. rekord); Brejcha 440 cm;
Tomis 440 cm; Paták a Trmal 430 cm; T a f t l
427 cm; Dvořák 426 cm; Hurtoň 420 cm; přes
380 cm skočilo letos 29 tyčkařů, loni 27.
trojskok Křupala 15,62 m; Řehák 15,33 m; Kálecký 15,23 m; Veverka 15,08 m. S větrem v zádech skočil Řehák 15,79 m.
koule Skobla 18,11 m (v utkání s Maďarskem v
Ostravě zlepšil dosavadní čs. rekord o 6 cm.);
Plíhal 17,27 m.
disk 211etý Němec 54,38 m; Merta několikrát přehodil hranici 53 m
kladivo Josef Málek hodil v Praze nový čs. rekord
63,01 m
oštěp Perek 74,29 m-v utkání se Západním N ě meckem v Praze.
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D o p i s y redakci:

OHLAS PROJEVU PŮED KONCERTEM (Pofcrač.)
Krajan V.R. z Paříže se tázal v čísle 22., jak se to
•sfitsině seběhlo s tím uprchlíkem, co tak trefně vy«ma české filharmonii. Jelikož nikdo z čtenářů, ani
icdakce HD neodpověděli, vracím se k dotazu.
Předně: projev nebyl namířen proti účinkujícím
z CF.-Pan D. vešel na podium současně s členy filStErmonie. Předstoupil před mikrofon, umístěný před
ážrígentským pultem, a když účinkující, přijatí po•tffskem, zaujali svá místa, uklonil se a požádal an(licfey o dovolení' promluvit,-Neznám pana D. a dormíval jsem se nejprve, že je členem místního rozfiJasu. Potom však prohlásil, že mluví za čs. exil ve
Viktorii a že vítá, ČF na jejím zájezdu v Austrálii.
Y .proslovu uvedl mimo jiné, že exil nesouhlasí s nedemokratickou vládou ČSR, a jejími způsoby zotročení, národa. Připomněl presidenta Masaryka a osvobezsní republiky před 41-lety...Potom se omluvil ofcecenstvuj že... promluví několik slov ke krajanům v
siateřské řeči. Otočen zády k obecenstvu pozdravil
účinkující krajány z vlasti, připomněl jim, že exil
ca domov nezapomene a požádal, aby doma vyřídili
pozdravy. "Nezapomeňte, že heslem prvé republiky
bylo "Pravda vítězí".Skončil . Komenským;"Věřím,
že vláda věcí tvých se opět k tobě navrátí, ó lide
-«"ský",
Projevy pana D. byly přijaty hlučným potleskem
obecenstva. Dle mého názoru byl projev krajana D.
jedním z nejúčinnějších projevů čs. exilu přéd australskou veřejností....Rozhlas vysílání projevů nepřerušil, což potvrzuje, jak vypadá zdejší demokracie
v-praxi.
V.Z.Gardenvale
—Posíláme Vám Věstník a American Bulletin a vnich se dočtete o naší radosti že zprávy o "vystoupení" bývalého uprchlíka J.Ď. na' koncertě České filharmonie v Melbourne. Bojujeme totiž proti" tzv.
"kulturní výměně", jak se provádí, s. komunistickým
Československem, a považujeme proto čin onoho pohotového a statečného muže za. velmi praktický zásah, jak prorazit Železnou oponu a jak upozornit
obyvatelstvo západního světa, co vše se skrývá za
komunistickou maskou. Odhalil tuto masku velmi
vtipně a účinně á za to mu děkujeme. Kéž by více
lidí následovalo jeho příkladu!--American Bulletin
je posílán americkým úřadům, senátorům, novinářům, universitním knihovnám, členům American
Assocťation for the United Natioris atd. Doufáme,
že i Američané budou čerpat ponaučení z melbour-n •
ského případu.
Za čs. národní radu americkou, Vlasta Vrázová
Chicago.
DO NOVÉHO ROKU S MATEČNÍ KAŠIČKOU !
Včely dávají larvám budoucích matek. zvláštní
potravu, která způsobí, že se z'larvy nevylíhne dělnice, ale matka. Matka a dělnice (včela) mají podstatně rozdílné fysiologické a anatomické vlastnosti.
Dělnice žije v době práce okolo 6 týdnů, ale matka
žije okolo 4-5 roků. Dělnice jé nedokonale vyvinutá,
matka je dokonale vyvinutá samička, která má zázračnou schopnost snésti denně v době maximálního
vývoje asi 2.500 až 3.000 vajíček, což představuje
dvojnásobnou váhu jejího těla. Aby se jí vyrovnala
slepice, musela by snést denně okolo 40 vajec. Co je
to za látku; kterou včely v t ě c h t o rozhodujících
dnech dávají larvám, aby se nevylíhla dělnice ale
matka? Je to krmná kašička, jejíž složení néní dosud známé. Její účinky jsou však jedinečné Dle
prof. Belvefera odstraňuje kašičká únavu, umožňuje
dlouhotrvající duševní práci, povzbuzuje chuť k
jídlu, normalisuje vzrůst nedostatečně vyvinutých,
malých dětí a přináší rychlou a účinnou úlevu ženám v kritických létech....Dr. Broker uvádí, že mateční kašička (krmná šťáva) působí jako omlazovací elixír...Došly zprávy o zázračných účincích mateří kašičky jako léčiva, potravy a prostředku k dosažení krásy. Toto mléko včelího úlu obnovuje naše
tkanivo, udržuje stárnoucí lidi svěžími a zdatnými,
vyvolává celkový pocit zdraví, obnovuje cnuť k jídlu a životu, uzdravuje naše nérvy a různé choroby.
Pokusy na morčatech se zjistil znatelný přírůstek
haemoglobinu, související s větším počtem červených krvinek". Nápadná byla změna srsti pokusných
zvířat. Když dostali 15měsíční samci morčat, kteří
dosud nepřišli do říje, mateří kašičku, dostavila se
říje ihned a trvala po celou dobu pozorování, tj. 6
měsíců....V pařížské nemocnici byla matečnou krmí
léčena srdeční vada, přř čemž dávka 1 miligramu
účinkovala 12 dní. Rovněž nervové a cévní nemoci
se znatelně zlepšily po použití mateční kašičky
Budou-li si čtenáři přát detaily, rád jim vše vysvětlím. Žadatelům pošlu kašičku na jejich adresu. se
zavíčkovanou celou buňkou mateční..
J.Kanta, P.O. Táwoňga, Mt. Beauty, Vic.

HLAS DOMOVA
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Z Austrálie

Vzorná obsluha,
chutná jídla a
milé prostředí
je naším heslem

Restaurant

P R A H A

Pennys
KINGS

Lane,

CROSS,

S Y D N E Y

OLDŘICH GRYGAR

VEŠKERÉ ZBOŽÍ KOLONIÁLNÍ A ZBOŽÍ
Z EVROPY zasíláme C. O. D.
po
celé
A u s t r á l i i

S. & A.

SLAVÍK

obchod s potravinami a lahůdkami,
Telefon
M A 2430
203-205 Hay St., Haymarket-Sydney, NSW
KONTINENTÁLNÍ
LÉKÁRNA

Než koupíte nebo
podepíšete kupní
smlouvu na
ELEKTRICKÉ
POTŘEBY
od holicích strojků až
po ichladírny
zavolejte mě nebo
přijďte pro .přátelskou
ZDENĚK
SVOBODA
nevázanou poradu
Fiat 4,
24 Cooper St.
DOUBLE BAY-SYDNEY
Tel. FB 4078

13, Darlnghurst Rd.,
Kings Cross, NSW.
FA 3476
Otevřeno denně (i v ne
děli/ do 8 hod. večer.
Všechny evropské léky
Balíčky s léky do Evropy n e j l a d n ě j i !

—Melbournské noviny a
rozhlas informovaly o úspěchu čs. uprchlíka K.
Mazury, kterému se podařilo najít ve Victorii
zlatou žílu, jejíž výnos
se odhaduje n a 16.000
liber. Mazura na sebe upozornil j i ž v prvních
letech pobytu v Austrálii
svými úspěchy při hledání wolframu v Severním teritoriu a opálů v
Jižní Austrálii.

—Ve věku 57 roků zemřel v Sydny Eduard Borovanský, který v roce.
1938 založil a dosud vedl
řel v Sydney Eduard Bovanský byl ruský běženec, jehož druhým domovem se stalo Československo. Před odjezdem do
Austrálie b y l baletním
mistrem Národního divadla v Praze.
—D r. Zdeněk! Souček,
—Karel Klemeš se stal ..který vykonával praxi v
generálním ředitelem, jednoho' z nějvětších a ne}- tropickém Kaviengu v
modernějších hotelů v Novém Irsku, odplul do
Austrálii, . "Chevron" v Antarktidy, kde bude. léSurfers Paradise.
kařem na australské .stae
—Mikulášské nadílky .kte- nici Mawson. Budou t dy
nyní
v
Antarktidě
t
ři
rou pořádal Čs. klub v
Adelaide, se zúčastnilo Čechoslováci: dva na rupřes 60 čs. dětí. V néj- ské stanici Mirny a jebližších dnech se má u- den na australské.
skutečnit koupě národní-, —Zdena Fantlová předho domu v Adelaide.
váděla na jedné z mel—V Adelaide zemřel o- bournských
televisních
bětavý národní pracovstanic loutky a vyprávěník, bývalý řídící učitel,
la o čs. loutkářství.
Jaroslav Židlický.
Všem přátelům a známým podáváme smutnou
zprávu, že dne 22.listopadu 1959 náhle zemřel
p. J A R O S L A V

Pohřeb žehem se konal dne 24.listopadu 1959
v Centenial Parku.
Vyrovnejte laskavě

PŘEDPLATNÉ .

SWISS T R A I N E D W A T C H M A K E R S
EBNER: 19 York St.
NĚMEC: 22 Hunter St.
Wynyard Station
Machine Rental Pty. Ltd.
Sydney
(dř. 15 Hunter St.), Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.

Božena Židlická
manželka

PŘI N Á V Š T Ě V Ě
NEZAPOMEŇTE

SYDNEY
NAVŠTÍVIT

středisko

22 - Club Coffee Lounge
22 Bayswater Rd., K I N G S CROSS, N S W
Telefon F A 5874
Franta Váňa & Miloš Mueller

Prvotřídní kontinentální dámská a pánská obuv
Blizabcth

Shoes

1 Kings Cross Rd., Kings Cross, NSW.,-FA 8054
211 B, Elizabeth St., T & G Building, SYDNEY
CITY - telefon BM 3036
219 King St., Newton St., NSW., tel. L A 3963

ODBORNÉ

SCELOVÁNÍ

LÁTEK

A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393: GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316
ČTENÁŘŮM V SYDNEY
Další prodejna Hlasu domova: Restaurace K. &N.
Šteindler, 197 Campbell St., Taylor Square.
MEZINÁRODNÍ SELSKÁ U N I E . k t e r á sdružuje
zástupce zemědělských stran zemí za Železnou oponou, vydává v Bonnu německy čtvrtletník "Agrarpolitische Rundschau". Redaktor dr. V. Svoboda
nám zaslal větší množství některých čísel zmíněného
listu se žádostí o předání čtenářům. Zašleme je obratem zdarma těm, kteří se přihlásí.
HD

Jiří a Bětuška
děti

POŘAD ČESKÝCH MŠÍ SV. O VÁNOCÍCH
V MELBOURNE
Půlnoční mše sv. v St.Patrick College, v prvním
poschodí. Druhá mše sv. v 10 hod. dop. v kapli v
přízemí (jako každou neděli) a třetí v 11.30 v Bethlehem Hospital, 476 Kooyo n g Rd., Caulfield. Na
Nový rok mše sv. jako v neděli.

SOKOL
krajanské

ŽIDLICKÝ

SYDNEY

Řádná valná' hromada T.J.Sokol Sydney, která se
konala lO.prosince v sále Community Centre, probíhala velmi hladce a zvolila tento výbor: starosta V.
Haramul, I. místost. J.Fiala, II. místost. J. Křepelová,
jednatel ing.L.Prokop, vzdělavatel JUDr. C. Sudek,
náčelník R.Mestek, náčelnice B.Mesteková, pokladník R.Hosák, členové výboru: J.Coufalová, ing. M.
Doležal, I.Fialová, ing. . B.Jonák, Z.Kartouzová, J.
Křepela, Z.Kučerová, J.Protivínský, V.Vávra (zástupce do Ústředí), M.Zachar, revisoři J.Čáp a S.Kučera.
L.P.
POJIŠTĚNI
všeho
druhu
odborně provede
MIRO
DAVIS
G.I.O. Building, 60-70
Elizabeth St., Sydney
City
Tel. BO 361

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

LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany
ia

ODPOLEDNÍ ČAJ

který pořádá v pondělí 28.prosince 1959
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
Na "Šumavu" se dostanete z Melbourne autem
na Ferntree Gully - Upway - Tecoma - Belgrave
(před U.S. Motor vpravo) -Belgrave Hights-Belgrave South (u státní školy po Temple Rd.).
Locke's Way je půl míle od křižovatky.
Díky p. ing. Dubskému je na "Šumavu"
nově upravena cesta
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PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Světová lehká atletika 1959
Královna sportu-lehká atletika-, která se těší na celém světě stále větší oblibě, zaznamenala v uplynulé "předolympijské" sezoně další vzrůst, takže lze na olympijských hrách v Římě očekávat překonání nejen olympijských, ale i několik světových rekordů. Zvláště evropští lehcí atleti zlepšili
podstatně své výkony a přiblížili se v několika disciplinách i americkým atletům, kteří neměli dosud ve většině soutěžích vůbec konkurenci. V e srovnání s rokem 1958, kdy byli úspěšnější běžci, bylý tentokráte vytvořeny čtyři nové rekordy v technických disciplinách, opět zlepšen světový rekord
v disciplině disciplin desetiboji, a z běžců to byl v r. 1959 naopak pouze Němec Martin Lauer.
který překonal dosavadní světový rekord.

HLEDAJÍ:

Luboše Ostrčila, Václava Mráze ze Lhoty p. Džbánem, Jerry Kučeru (dříve Inkerman St., St. Kildavzkaz příbuz.),Mirka Poula z Domažlic hledá Otta
Svoboda, Josefa Švábenického z Lučence, Helenu
Bafalovou z Krupiny, V. Haase a Jaroslava Krčmu
z Březské u V. Bíteše.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD
ZPRÁVY

OSOBNÍ

L i s t á r n a

Melbournští přátelé
J.H. Cleveland; Díky
srdečně blahopřejí
za inf. a adresy.—V. N.
lékárníkovi
Washington: Díky za ConVLÁĎOVI BENEŠOVI
gr. Record.—M.Z. Chicago:
Díky za výstřižky.—J.Š.
z Hobartu
k úspěšnému dokončení Chicago: Díky za adresy.M.P. Bujjnos Aires: Dopis
O největší senzaci letošního lehkoatletického období se postaral západoněmecký překážkář Marzkoušek.
jsme předali. Díky za inf.
Prosinec, 1959
tin Lauer z Kolína nad Rýnem, k t e r ý 7. července v Curychu zlepšil dosavadní světový rekord A Čs. NRA/V.V. Chicago:
meričana Jack Davise, vytvořený 22. června 1956 v americkém městě Bakersfieldu,-ještě o dvě D*. FRANT. KOPEČEK Bulletin j s m e
předali.
desetiny vteřiny, když zaběhl fantastický čas: 13.2 vt. Němec Lauer tímto výkonem přerušil téměř dokončil studia na lékař- Známka viz. č.23.zapra30letou nadvládu amerických překážkářů, kteří obsadili n a všech poválečných olympiádách ské fakultě a 19.12.1959 Amsterdam: Díky za adr.
všechna tři první místa. O d 23.června 1932, kdy američan Percy Beard v Cambridge zaběhl 110 m měl p r o m o c i na mel- —B.A.E. Perth: Díky za
bournské universitě.
báseň.-- J.U. Brompton:
přek. za 14,4 vt., jsou v seznamech světových rekordmanů pouze representanti Spojených států. Srdečně blahopřejeme.
Díky za informace.—V.H.
Přátelé a H D Mowray: Uveř. v č.17/
IX. str. 1.- F.M. PaddingPozoruhodný vzestup nastal v r. 1959 v hodu sezonou svou aktivní činnost!) V e výborné formé
Malý oznamovatel
ton: Díky za adresy.—Ing.
diskem, ve kterém již tři atleti překonali 59metro- byl letos i polský oštěpář Sídlo, který výkonem
L.P. Woolvich: Díky za
vou hranici. Největší vzrůst výkonnosti zazname- rovných 84 m vytvořil nový národní rekord, a jistě Poplatek za 1 řádku 1/-. nov. odb.— J.V. Sydney:
nal mladý Polák Edmund Piatkowski, který na i on může zasáhnout na olympijských hrách v ŘíDíky za i n f . - J.B. Geetučnou 1 / 6
long: Díky za před. obmezinárodním meetingu 14.června ve Varšavě vý- mě do bojů o některou ze tří medailí.
jedn.— A.N. Coburg: OdePŘIJMEME
P
A
N
Í
na
pokonem 59,91 m překonal o 63 cm šest let starý
Letošní výkony v trojskoku naznačily, že se v
moc v kuchyni a k úkli- slali jsme do N.Y. HD
světový rekord Američana Gordiena. Třetím dis- Římě s velkou pravděpodobností rozhodne o svědu pokojů na letní sezókařem, kterému se podařilo překonat 59 m, je Ma- tovém prvenství mezi representanty SSSR a Polska. nu event,k stálému zaCHOROBY
ďar Sečeny, který 3.října, tedy již na sklonku se- Lehkoatetický svět překvapil zvláště 23letý Rus městn. Dobré podmínky,
KOŽNÍ A VLASŮ
Yosemite
zony, dosáhl v Budapešti pozoruhodného výkonu Oleg Fedosejev, který na národních závodech v pospíchalovi,
léčí se úspěšnou metoTourist House, Kalorama.
59.04 m.
Nalčiku na počátku sezony skočil nový světový redou Cu-Ex-Ma na motel. 98.
derní kožní klinice
Neméně úspěšní než diskaři byli v uplynulé se- kord 16,70 m; ale i dva jeho krajané dosáhli velVÝMĚNU ZNÁMEK
N A T I O N A L
zoně i koulaři. N e j p r v e se podařilo mladému a- mi dobrých výsledků: Gorgajev 16,51 m a Krejer všech zemí hledá Tomáš
SKIN INSTITUTE
merickému vrhači Dallas Longovi vyrovnat výko- 16,46 m. Také polští trojskokani šli od vítězství k Wrauea:, 52 Fitzroy St.,
165 Collins St.,
nem 19.25 m dosavadní světový rekord Parry O ' vítězství: přeborník země Malcherzyk dosáhl 16,44 St. Kilda, Melbourne,Vic..
M
ELBOURNE
Austrália
Briena, ale pak O'Brien třikrát překonal hranici m, jeho krajan Schmid 16,22 m.
(vedle kina Metro),
PŘEDÁM AUTO Simca
Telefon MF 1272
světového rekordu. Z d á se však, že za světový reK nejlepším sportovním výkonům r. 1959 patří 1959 za £ 50 hot. a přef o r a d y zdarma
kord bude uznán pouze výkon 19,26 m, dosažený bezpochyby světový rekord ruského desetibojaře vzetí splátek £ 31 měs.
Zkoušené
v mezistátním utkání Spojených států s represen- Vasila Kuzněcova, který v Moskvě překonal dosa- K doplacení £ 860. Osobišetřovatelky
ní
důvody.
Volejte
8-11
tanty SSSR ve Filadelfii. Přední světoví odborníci vadní rekord Američana Rafer . Johnsona, když je
Ekzema-Dětské ekzehod. dop. (Melb.)JU1389
zastávají názor, že američtí koulaři získají na olym- ho výkony byly ohodnoceny 8.357 body. Škoda
ma
- Akne - Kožní
(George Lokay).
záněty-Záněty kožních
pijských hrách v Římě všechny medaile. Je to dos- jen, že se jeho velký soupeř Američan Johnson PRODÁME V ELSTERNžlaz - Lupy - Padání
ti pravděpodobné, neboť kromě O'Briena a Longa zranil, jinak by asi v mezistátním utkání Spoje- W I C K U pěkný z d ě n ý
vlasů - Alopeeie- Fsodosáhl v letošním roce i třetí americký vrhač, 26- ných států s SSSR ve Filadelfii došlo k velkému dům s dvojím průčelím,
iasis - Křečové vředy
vhodný
pro
2
rodiny.
6
letý Bili Nieder, úctyhodné vzdálenosti 19-12 m. V souboji, který by možná znamenal i další zlepšení
Další kožní kliniky:
p o k o j ů , 2 kuchyně, 2
Evropě se ovšem výkony koulařů rovněž nezasta- v desetiboji. Rus Kuzněcov dosáhl těchto jedno- koupelny, gferáží, velká
ADELAIDE:
vily, a je tu sedm atletů, kteří dosáhli přes 18 m.: tlivých výkonů: 100 m -10,7 vt., dálka -7,35 m, ¡parcela. Vedle
25 Gresham Street,.
stanice
tel, L A 4270.
Angličan Rowe 18,59 m, Ital Meconi 18,48 m, Ma- koule -14,68 m, výška -189 cm, 400 m -49,2 vt., do City, 5 min. od zaNEWC ASTLE:
ďaři V a r j u 18,20 m a N a g y 18,16 m Čechoslovák 110 m přek.-14,7 vt., disk -49,94 m, tyč -4,20 m, stávky elektriky. Plná
69 Hunter St.,t.B 3'84
cena
£
5.850.
Ďeposit
£
Skobla 18,11 m a Rusové Lipsnis 18,08 m a O- oštěp -65,06 m, 1.500 m -5:04,6 min.
BRISBANE:
1.750 a týdenní splátky
vsepjan 18,01 m.
293 Queen St., FA 1445
£ 6 na 5 let. V o l e j t e
TOOWOOMBA. M X .
XJ 2778.
DESET NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ ROKU
Krásně si v u p l y n u l é lehkoatletické sezoně vedl
C. Chambers, 164-168
(Podle
ankety
předních
sportovních
žurnalistů
i. 28letý americký oštěpář A I Cantello, který měl
DOPORUČTE
26 států)
Margaret St., tel. 7005
po celé období velmi vyrovnané hody, a svým nej1. Kuzněcov (SSSR) - desetiboj....
'.'.90"b.
HLAS D O M O V A
delším překonal 6.června v kalifornském městě 2. Johansson (Švédsko) - box těžká váha 72 b.
3. Lauer (Záp. Německo) - 110 m přek.
48 b.
Comptonu o 33 cm dosavadní světový rekord o4. Yamanaka (Jap.) - nejlepší plavec roku 37 b.
Nádhernou dovolenou ztravite
lympijského vítěze Nora Danielsena, a dosáhl
5. Schur (V. Něm.) - sil. cykl.
. . 1 7 b.
skvělého výkonu 86,04 m. (Olympijský vítěz z
na
australské
Rivieře . na "Zlatém pobřeží"
6. Van Looy (Belgie) - cyklista
13 b
v Queenslandu v
Melbourne, N o r Egil Danielsen, zakončil letošní
7. O'Brien (USA) - vrh koulí
12 b.
8. Balasová (Rumunsko) - rekord skok vys. 11 b.
9. Waern (Švédsko) - rekord 1 km (2:17,8 m. 9 b!
10. Jaervinen (Finsko) - rychlobruslení
9 b.
Main Beach, S o u t h p o r t , Qld.
DARUJTE K
V Á N O C Ů M

SURF RIDERS PRIVÁTE HOTEL

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon

JA

6973

byt:

JA

6701

PRVOTŘÍDNÍ
česká i jiná evropská
jídla

Poslední

novinky

pánské evropské a
americké módy
najdete u firmy

BARCLAY
RESTAURANT
122 Russell St.,
Melbourne
Tel. 63 2775

PETER DAN

Otevřeno celý týden
id 11.30 do 8 h, večei

70 Bourke St.
MELBOURNE

Zvláštní místnosti na'
hostiny všeho druhu

Tel. 32 1846

Telefon: Southport B 2008
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
HLAS
D O M O V A
vychází čtrnáctidenně
řtídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Telefon JA 3380 (jen mimo pracovní dobu)
Předplatné: na rok s 37/-, na \ roku s 19/na 1 čísel s 10/-, fcíslo 25.-26. za s 3/-

