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Macmillan

se vrátil

z

Moskvy

PO R O Z H O V O R E C H
A PŘED R O Z H O V O R Y
Moskevská návštěva britského min. předsedy Macmiliana je u konce. Její
průběh se vyznačoval obvyklým střídáním nálad. Začalo to "diplomatickým triumfem", který podle britského tisku dobyla Macmilianova švédefeá beranice a pokračovalo to hlubokým zoufalstvím, jehož původcem
b f i a Chruščovova zkažená stolička. Konec cesty byl ve znamení někde
mírného, jinde bujarého uspokojení ňad smířlivým tónem závěrečného
komnniké.
'*
Odibýt efelé rozhovory jako něco úplně bezvýznamného je lehké, považovat je za diplomatické vítězství je pošetilé. Pravda leží někde uprostřed
N e ž se pokusíme rozhodnout, jak významná nčbo bezvýznamná byla
Macmilianova návštěva Moskvy, zopakujme si krátce, co se při ní vlastně přihodilo.
Britská delegace, ved e n á ministerským předsedou, odjela d o Moskvy více měně na vlastní žádost.
Účel
byl
(podle
Macmiliana)
" p r ů z k u m , nikoli jednání".
Co se v Moskvě
f o r m á l n ě sběhlo, nemá
valný význam. Macmillan přiletěl v beranici,
přehlížel čestné jednotky,
navštívil to i ono, dostal pozlaceného sputníka, hovořil s Chruščovem a mluvil o míru.
Chruščov b ě h a l po
banketech, dal si zaplombovat stoličku, přijal
britské dary, hovořil s
Macmillanem a rovněž
řečnil o míru.

Důvod

návštěvy

hou cestu m o h l ušetilit. T y záměry
totiž
nejsou žádné tajemství
vyhrát Berlín strašákem
války, převzetím Berlína n. rušit západní spojenectví a postoupit o
důležitý krok k převzetí celého Německa.
Tel-li však d o Moskvy proto, aby Chruščova přesvědčil
mimo
vší pochybnost, že Záp a d v otázce Berlína v
žádném p ř í p a d ě neustoupí, pak j e h o cesta
nebyla bez určitého významu.

Byl j e n o m jedi lostí.
ním článkem událostí,
jež jsou součástí zápasu o Berlín, celé Německo a v širším smyslu i celou střední EvZ toho mála, co je
ropu.
o moskevských
rozhoJel-li Macmillan
do vorech známo, se z dá,
Moskvy opravdu jenom že tohle právě bylo jeMacmiLlan
proto,
aby na
místě ho poslání.
zhodnotil
Chruščovovy odmítl sednout na vězáměry, pak si tu dlou- (Pokračování na str. 2)
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Válku nedělá věda, ale lidé, lidská nedokonalost, lidé vědu ještě nedosti uznávající.
Kdyby se svět víc řídil poznáním a pravdou,
bylo jby těch válek míň, ba nemusely
by
být vůbec. Pro obranu se vědy užívá právem
a správně. Ale pěstovat vědu pro násilí, pro
válčení agresivní, je zločin. Musíme konečně
rozlišovat právo a násilí, pravdu a lež, skutečnost a fikce — musíme hledat pravdu i v
těch případech, kdy se dříve sahalo ke zbraním...Ovšem, naše poznání světa a lidí je dosud velmi neúplné, ale právě proto jen stát
poctivě a vytrvale o to poznání, o pravdu!
A pravda vítězí.
TGM

RANĚNÍ

SLEPOTOU

Ranění slepotou
zaviní třetí světovou válku.
Mohou se skrývat v plášti bojovníků za mír.
Mohou být členy spolků proti atomovému bádání. Jejich slova mohou být upřímná, ačkoli to
v naší cynické době není pravděpodobné. Ranění slepotou mohou bona ťide podepisovat mírové resoluce na straně jedné, a mohou věřit
teoriím ' Bertranda Russela a Arnolda Toynbeeho
na straně druhé. Málokdy v historii byla filosofie tolik ujařmena politickou praxí na straně
dobyvatelů, a málokdy předtím byla filosofie svobodného světa tak povýšena na krásné, ale bezcenné umění.

Opravdu je lépe být cynikem než filosofem v
dnešních moderních časech. Ale jak je tento čas
moderní? S malými odchylkami spějeme znovu k
období zničujících náboženských válek, kdy všichni
byli proti všem, kdy země měnily vládce mezi
úsvitem a svítáním, kdy na obou stranách snílkové byli odstraňování a lancknechti nastupovali
jejich úřady. Zvolili jsme stranu před deseti lety.
Jsme na straně snílků, kteří zavírají oči před
lancknechty.
Svět snílků je černobílý. Nechtějí válku a pro.
to vstávajíce lehajíce se modlí: nebudiž válka.
Svět lancknechtů je bíločerný. Vstávajíce lehajíce modlí se: nebudiž válka, pokud
lze válčit
jinak, jsme bojovníky za mír, pokud válčí za
Další "celostátní diskuse'' skončila
nás jiní, jsme hlasateli .mezinárodního bratrství,
pokud toto bratrství se týká našich bratrských
žoldnéřů. Snílkové si myslí, že se válce mohou
vyhnout. Lancknechti vědí, že se mohou válce
" V různých zemích se slovo demokracie vykládá různě," začíná velký vyhnout na čas.
článek v komunistickém týdeníku Prague News Letter ( 7 . 2 . 1 9 5 9 ) . "NěLancknechti dokonce doufají, že mohou zvítězit
kde to znamená, že je možné mít neomezené množství politických stran. bez války. Totéž věří naší přátelé snílkové. J e
V jiné zemi mohou lidé naslouchat řečněni v parku. A jinde zase, že to nejnebezpečnější z věr. J e to nejhroznější h a zard, jaký si kdo umí představit.
každý člověk si může zřídit obchod..." Prague News Letter, který se musí
V jistém smyslu podvádějí vůdcové obou stran.
tvářit tolerantně, protože je vydáván pro anglicky mluvící kavky, pak vy- Za Železnou oponou se snaží novodobí kondosvětluje, co znamená pojem socialistická demokracie.
tiéři získat spolupráci vynálezců strašných střel,
aby upevnili mír. Snaží se získat dělníky, kteří
Teho
vydavatelé
si
tyto střely mají vyrobit ve jménu míru. . Učí
Průmysl a mzdy
dokonce školní děti
střílet, aby ubránily mír.
b u ď to nejsou příliš jisti
První a nejnaléhavěj- Snílkové na druhé straně opony se tváří, jako
V Západním Německu letos uplyne druhé pěti- definicemi, nebo nehodleté údobí, na něž byl zvolen dosavadní spolkoší z nich (pro komunis- by byl mír. Co je horší, tváří se, jako by zbrový president dr. Heuss. Spolková ústava jasně lají své čtenáře upřím- ty ovšem) se týkal prů- jili, tváří se, jako by chtěli odporovat. Tváří y
tvář porobě vydávají se za apoštoly a ochránce
stanoví: "úřední období presidenta Spolkové re- nou definicí odstrašit.
Komunisté j e j svobody. Jsou to snílkové, kteří propadli nejhrozpubliky německé trvá pět let. Opětovná volba S p o k o j u j í se tvrzením, myslu.
;
nazývají
eufemisticky nějšímu druhu snění, který se jmenuje reálná
je dovolena jen jedenkrát." President Heuss se
sám postavil proti návrhům na změnu ústavy že to každému nejlépe "reorganisací
mezd
v politika.
osvětlí výsledky "celov tomto ohledu.
průmyslu a výrobních
Reálpolitiku pěstovali už příkladně Asyřané proKandidát na presidentský úřad musí na sebe státní diskuse", kterou
ti
Babyloňanům a obráceně. Trosky jejich říší
n
o
r
e
m
"
.
D
r
u
h
ý
je
otázsoustředit dvě třetiny hlasů grémia, do něhož uspořádal Ú s t ř e d n í výprozkoumávají archeologové.
ka výstavby bytů, kte- se zájmem dodnes
vysílají spolkový sněm a zemské
parlamenty
dokonce'
stejný počet voličů. President Heuss se ve svém bor Komunistické stra- rá " m á být vyřešena do Římané, mistři reálpolitiky starověku,
jednou dobyli zemi, která nejenom přežila ve
úřadě osvědčil. Jeho úloha v uplynulých deseti ny Československa kon- roku
1970". Třetí je zdraví impérium římské, ale i impérium vlastní,
letech byla velmi nesnadná. Projevil
vzácnou cem minulého a počátnadstranickost. rozhled a takt. Jeho posice a res- kem tohoto roku. Dis- "zvýšení životní úrovně, neboť Winston Churchill, znamenitý zástupce tézvláště vzhledem k lidem to filosofické školy, dokázal pohřbít toto impépekt, který vzbuzoval,, bylý podepřeny minulostí,
rium tak nenápadně, že dodnes platí za impekuse byla uzavřena v
nezatíženou spoluprací s nacisty.
s nízkým p ř í j m e m nebo rialistu. Reálpolitiku pěstovala po století Byzanc,
Hlavní oposiční strana, německá sociální demo- ú n o r u .
s nízkým pensijním dů- ale před krachem ji neuchránili ani čeští dělokracie. ohlásila kandidaturu svého hospodářského
střelci. Obávám se, že i Ferdinand
Aragonský
Není
třeba
ztrácet c h o d e m " .
znalce, profesora Cařlo Schmida. Za další možné
a Isabella Kastilská podlehli fantomu reálpolitičas
výkladem
komuniskandidáty na presidentský úřad i sou • považováni
V průmyslu jde ko- ky, když poslali admirála Kolumba hledat cestu
d r . Krone (předseda strany křesťanských demo- tického výkladu
slova munistům především o do Číny, která skončila objevením Ameriky. Kok r a t ů ) . dr. Bergstraesser, nynější ministr financi "diskuse". V této diszvýšení výrobních no- lumbus to odpykal hned a Amerika, nedá-li si
EtzeL ministr L. Erhard (nejpravděpodobnější) aj.
pozor, to odpyká v dohledné budoucnosti.
"Vše nasvědčuje tomu, že příští president bude kusi předložil Ú V K S Č rem a využití nejnovějZaslouží reálpolitika opravdu své jméno? Byla
občanům
k
"
d
e
b
a
t
ě
"
zvolen volbou politickou, ačkoli se dnes ozývají
ších
technologických
to reálná politika, která velmocem
dala moc
Hasy. které navrhují, aby úřady presidenta a tři hlavní problémy.
(Pokračování na str. 2) rozhodnout nad naší malou
zemí v osudném
kancléře byly střídavě zastávány katolíky a proroku 1938? Byla to reálná politika, která vyřítestanty. Většími realisty jsou ti, kteří by sě r á dila československou samostatnost na Jaltě? Kam
di řídili příkladem americkým. . Zastánci soustřePublished by
se poděla skutečnost?
dění politické mocí v rukách spolkového kancléFr. Váňa, 8 Moorhouse St., Richmond
1, Vic.
ře navrhují, aby presidentem byla zvolena osoba
Vzpomeneme na Bismarcka a připomeneme si
nepolitická. Spolková ústava nemá v tomto ohlecestu, která vede k troskám. Reálpolitik ChamPrinters:
Bussau
&
Co.,
du žádných omezení. Presidentské volby v Záberlain už nežije, ale v české poesii bude stápadním Německu se budou konat 1. července.
le žít "zrady zvon", který pán s deštníkem roz6 Elizabeth St., Nth. Richmond. Vic
R. V., Londýn
(Pokračování na str. 2)
Důležitější
než
ta
sláva je čas, který byl
vybrán
pro
britskou
návštěvu, protože k ní
došlo v době, kdy se
svět zotavoval z jedné
z nejtěžších
poválečných krizí. Anglo-sovětský potlach v 'Kremlu
nebyl sám o sobě žádnou
světobornou udá-

Tři hlavní problémy

Volba presidenta v Německu
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HLAS DOMOVA

P o r o z h o v o r e c h ...
(Pokračování se str. 1)
jíčku
anglo—sovětské
smlouvy, odmítl
přistoupit na brzké rozhovory hlav velmocí a v
otázce Berlína byl neústupný. N a druhé straně je ovšem jasné, že
. snažil-1 i se Macmillan
přesvědčit Chruščova o
západní
neústupnosti,
Chruščov
přesvědčoval
:
Macmiliana stejně houževnatě o neústupnosti
sovětské.
Význam návštěvy
Význam Macmillanovy pouti
do Moskvy
.. může nakonec
záležet
právě v tom, kdo koho
tam vlastně přesvědčil,
a o čem. První její vlivy bude pravděpodobně
cítit v rozhovorech, které teď propuknou na
Západě.
Generál ; de Gaulle a
kancléř
Adenauer
už
konferovali v Paříži. Oba
mají jednat s Macmillanem, který pak odle-

dobnou konferenci zahraničních
ministrů
"Velké čtyřky" a případnou schůzku
hlav
velmocí.
Z d á se, že se v západním táboře tvoří dva
bloky. Francie a Německo jsou proti jakýmkoliv ^ústupkům, : Anglie a
Spojené státy se přes
všechno dušování kloní
k nějakému
snesitelnému kompromisu.
Důsledky

návštěvy

P(Bevládne-li
názor
kontinentálních
mocnoMACMILLAN
stí,
situace
zůstane
tak,
Po malém představení
jak
je.
Nabude-li
vrchu
větší
anglo-americký sklon ke
tí,
jako
novopečený kompromisu, n y n ě j š í
znalec sovětských po- stav Evropy by mohl
měrů, do Washingtonu. doznat určitých změn.
Výsledek všech těch jedTěžko říci, čemu dát
nání bude pak mít znač. přednost.
Za
daných
ný vliv na pravděpo- okolností a s 'ohledem
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RANĚNÍ

SLEPOTOU

(Pokračování se str. 1)
houpal. Nejstřašnější na tom všem je, že toto
vše skutečně .. tak zvaná reálpolitika byla, ačkoli
se příčila skutečnostem.
Není celkem tak hrozné, že se britský ministerský předseda odívá nadměrnou papáchou, jede-li do Moskvy, a není nijak zvlášť Wrozné,
připij í-li
Nikita Chruščov baronu
Kruppovi.
Hrozná věc je, že se to musí dělat a že jim
je to "beztrestně dovoleno.
Tváří
v tvář novodobým
lancknechtům
j«
reálpolitika úmrtním oznámením svobody. Je-li
demokracie nucena smlouvat o lhůtu od pondělka db úterý, je velmi pravděpodobné, že nedožije soboty, čekáme na vůdce, čekáme
velké
činy. A žijeme ze dne na den, bez plánu, bez
myšlenky. '
.
My, kteří vidíme, i ti,
kteří nevidí, raněni
Přání je otcem myš- "slepotou. Slepotou, která nevidí, a slepotou, která
jun
lenky a i v řadách ex- slepě věří. .
ulantů se najde dosti
Provádíme
veškeré
práce
optické
lidí, kteří věří v polovičatý
kompromis
ve
přesní, rychle a za levné ceny
střední Evropě, neutrál6. poschodí
ní Německo za nějaké
čtekoklovenské
Polsko.
49 Elizabeth St,,
I kdyby takové řešení
(roh Flinders Lanej
bylo možné, bylo by
Melbourne - City
pochybné, jestli by t y lo žádoucí.
-kwTelefon MB 4207
na věrohodnost protivníka se však dullesoyská
tvrdost německé a francóuzské
politikyzdá
bezpečnější než angloamerická
"pružnost"
Každé kompromisní řešení by musilo zahrnovat osud střední Evropy a nějaké
skutečné
sovětské ústupky, jež by
vyvážily ústupky západní; si nelze dost dobře
představit.

Tři hlavni problémy

Optical Service

Přijímáme objednávky také p»ítou

(Pokračování se str. 1) várnu plánu na rok munisté proto vyzývamožností. Z a t ě c h t o 1958, prý asi o 100 Kčs jí "národní podniky, jednotná zemědělská družokolností
lze
t ě ž k o měsíčně.
PŮJČKY PENĚZ
stva a stavební družstStranická
r
e
s
o
l
u
c
e
doufat
ve
zvýšení
mzdy.
na auta, nábytek,
obchody a hypotéky
však jasně stanoví, že va", aby se samy chopiKomunisté sice slibuzařizuje
to se může stát jen teh- ly iniciativy a pomohly 22. 2. V Belgickém Kon- Východního Berlína a o
jí,
že během dvou let
ADAM
SMITH
dy, jestliže "se zajistí řešit bytovou krisi. Bu- g u vtsoupila v platnost možnosti mírové smlouzvysi se průměrný děl- stálé zvyšování výroby". de to tedy v praxi zna- nová ústava.
PTY. LTD.
vy s Východním Němec37 Swanston St.
nický příjem o víc jak A to, jak víme, je před- menat další finanční za- —Macmillan konferoval v kem. Za Sovětský svaz
Moskvě s Chruščovem.
jedná velvyslanec FerMELBOURNE.
7 procent proti mzdo poklad, který vždy. zna- tížení podniků, "které
—V Njasku došlo opět vuchin, za Východní Němená zvýšení pracov- patří lidu", a lid bude ke srážkám mezi demon- mecko Grotewohl a TJ1ních norem, takže děl- znovu doplácet na plá- strujícími. Afričany a po- bricht.
—Na Kubě bylo 12 dalník je nucen za nez- ny, které narýsuje ko- licií.
ších spolupracovníků bý25.2.
Malajská
policie
munistická
strana.
výšenou mzdu vyrobit
valého presidenta Batiszatkla
119
lidí
pro
koN a oslazení
prvních
více, rychleji a lépe.
ty odsouzeno k smrti.
munistickou činnost.
dvou nelákavých pro- 26.2. V Jižní Rhodesii Podle neoficielních odV Y Z R A Z E N Á V O J E N S K Á TAJEMSTVÍ
Bytová . otázka
blémů bylo přidáno ši- byl vyhlášen mimořádný hadů bylo dosud popraZemřel příliš brzo! Bylo mu jen 59 letV
bytové výstavbě dítko. Vláda s l i b u j e stav.
Africké
národní veno 372 lidí.
Edvard Josef de Lobkowicz (princ). Zemřel ve
hodlá komunistická vlá- zvýšit rodinné příspěvky sněmy byly prohlášeny 3.3. Spojené státy vysFreiburku v Německu, ač stálé bydliště měl v
do
stratosféry
da postavit 1.2 milionu pro rodiny s více jak za ilegální organisace. třelily
New Yorku. Nemyslil jsem si, že ho přežiju,
bytových jednotek bě- třemi dětmi (240 Kčs na 26.2. Americké námoř- satelitní těleso, k t e r é
nictvo nařídilo inspekci má letět kolem měsíce
protože na mne dělal v té své uniformě i v cihem
příštích 12 l e t .
vilu dojem člověka velmi robustního. Za první Takový je plán. Ale ko- třetí dítě, 180-240 Kčs sovětské nákladní lodi, a obíhat slunce.
220 Kčs která se zdržovala v —V Moskvě bylo vydáválky sloužil v rakouské armádě, v druhé vál- munisté sami doznávají : na • č t v r t é
newfoundlandákých vo- no komuniké po skonna každé následující.
ce sloužil s čs. jednotkou u osmé britské ardách v době, kdy tam čení porad mezi Chruš"Ústřední výbor je si
Stát prý tak vyplatí bylo přetrhnuto pět amemády v Africe.
plně vědom toho, že ta- 500 milionů ročně. Dal- rických transatlantických čovem a Macmillanem. Po prvé jsme se spolu setkali v kanceláři kový plán nemůže být
—V Njasku
byl vyhláších
150-160
milionů kabelů.
šen mimořádný stav. Za
plukovníka Hr. zplnomocněnce presidenta Be- splněn dnešními meto-,
bude prý rozděleno me- —V Jižní Rhodesii bylo nových demonstrací přineše Ve věcech vojenských zde v Novém Yor- dami státního i soukrozatčeno. několik set Afri- šlo o život 26 lidí.
zi pensisty.
ku za druhé světové války. Bylo mi jasně vy- mého podnikání". Ko4.3. De Gaulle a AdeE E / P N L čanů
světleno, že nemají s čs. konsulátem hic společ27.2. Na Maltě došlo nauer konferovali v Paného, dokonce kancelář měli jinde, ač mne
k demonstracím po pro- říži.
puštění 6.000 dokařů.
ujišťovali, že president Beneš byl urgentně
& 3. Americké
minisDARUJTE
—Velká Británie vyhlá- terstvo
bombardován mocipány z konsulátu, že prý
zahraničních věsila amnestii pro všechny cí oznámilo, že sovětské
mají dostat i vojáky pod svůj hřůzovládný palec.
příslušníky kyperské te- návrhy na uspořádání
roristické organisace EO v Berlíně nejsou přijaDocházel jsem k nim vždy v sobotu dopomoderní keramiku
KA, v četné notorického telné přesto, že Sovětledne a pracovali jsme na novém vojenském
plukovníka Grivase.
ský svaz je ochoten pronázvosloví pro čs. armádu v Anglii. Také jsem
1. 3. Nová americká půl- dloužit lhůtu, do které
pořídil plukovníkovi
Hr. dvoje
plastiková
tunová družice se ztra- má být Východní Berpravítka, s nimiž mohl daleko rychleji dešifrotila několik hodin po lín předán Vých. Němecvystřelení.
vat telegramy, které dostával z kanceláře pana
ku a Západní Berlín propresidenta a pak jsem mu ze staré konservové
—V' Řliodesfeé
federaci hlášen za svobodné měsbyla vyhlášena mobili- to.
krabice a plechových trubiček dal udělat "ka86 Nicholson Str., Abbotsford Víc.
sace.
7.3. Chruščov oznámil,
mínka", která mohl vystrčit na římsu okenní,
—Arcibiskup Makarios sé že se sejde na konferenkdyž spaloval telegramy...
vrátil na Kypr.
ci s Gomulkou, NovotT e l e f o n J Á 6 97 3
Nekrolog Berty Ženatého v Hospodáři,Oma—Sovětský
svaz
začal ným a Ulbrichtem, aby
• b y t : . J A .6 7 0 1
jednat s Východním Ně- jednali
o budoucnosti
ha, únor 1959.
meckem o konci okupace Berlína.
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ČESKOSLOVENSKO
—Čs, vláda oslavila no~
vý Státní výbor pro
navoi techniky. Jeho
předsedou se stal ministr Václav Ouzký. Vyber baůe mít za úkol
soustřeďovat technickou
dokemeataci a bude kontrolovat užívání nových
.metod ve výrobě.
—V Československu se
konalo sčítání
cikánů.
Přšmaviije se zákon o
jejkfe. povinném trvalém usídlení.
—V delegaci Komunistické strany Českoslowextska na XXI. sjezd
KccHinističké strany Sovětského svazu byl Antonín Novotný jediným
Cjprapm, který byl už
jednou na sjezdu KSSSSR. V letošní delegaci scházeli ministerský
předseda Viliam Široký a
ministr vnitra
Rudolf
Barák. Účast náměstka
předsedy vlády Ďolanského naznačuje, že se
v Moskvě jednalo přev á ž í š o hťospodářskýcn
oroblémech.
—V Praze zemřel ve věku 62 let herec a bývalý
ředitel Národního divadla Drahoš Želenský.
—Státní rozpočet parna,
tuje téměř dvěma miliardami korun na pražsské národní výbory. 60%
tohoto obnosu připadne
Ústřednímu
národnímu
výboru. Jednotlivé položky: zdravotnieví 526
milionů, bytová výstavba
425 milionů, propaganda
378 milionů.
—V Praže se konala konference zaměstnanců vnitřního obchodu. Očekává
se, že prý letos • zaplatí
zákazníci v restauracích,
kantinách a obchodech o
1.350 milionů víc za jídlo.

VE ZKRATCE

Na trh se prý dostane o
5.9% víc masa, o35% víc
drůbeže a o 16% víc ryb.
Trh bude zásoben konservovaným mlékem (zvýšení o 20%)- a sýrem (o
13%). '•—Ministerstvo , školství
oznámilo, že žactvo osmitřídních n á r o d n í c h
škol, které letos dokončuje školní
docházku,
nebude podrobeno žádným závěrečným zkouškám. Namísto nich, praví se ve zprávě, sejdou
se v pololetí rodiče žáků s učiteli, zástupcem
národního výboru a předsedou rodičovského sdružení, kteří "rozhodnou o
budoucnosti žáka".
—V Praze byla podepsána kulturní dohoda s
Mongolském. Dohoda sa
týká uměleckých a vědeickýčh styků. V roce 1959 - 1960 bude studovat na
československých universitách 111
mongolských studentů.
—American
Consultant
Bureau oznámilo, že bude pořizovat pravidelné
překlady z Československého časopisu pro fysiku. který je prý "důležitým pramenem pro
znalce v tomto oboru".
—Do Československa přijeli na několik dní známí američtí komunisté
Harry Bridges a William Glazier. Bridges je
presidentem Mezinárodní
unie dokařů a skladníků. Oba přjeli na pozvání Odborového svazu
zaměstnanců v dopravě
a shledali, že americká
propaganda "vypráví ve
světě nesmysly o životních podmínkách mladých lidí v Československu".

PROCESY A ROZSUDKY
—Na rumburském okresu byli zatčeni pro
protistátní činnost českoslovenští občané německé národnosti Edwin Hoffman, Oskar
Titsche a Gerda Hoffmanová. Byli obviněni
ze spolupráce na špionážní činnosti Erharda
Hoffmana, bratra jednoho ze zatčených, který prý v roce 1953 uprchl do Západního
Německa a byl tam "získán americkou špionáží". Erhard Hoffman sé prý vrátil do Československa jako vyzvědač.
—Z protistátní
činnosti byl obviněn
také
Ladislav Kalabis z Jičína.
— V Praze byla zatčena Hana Drůbková, která prodávala pašované hodinky. Dodával jí
je E. Messner. Drůbková také prý odevzdala
Messnerovi šperky, aby je propašoval sestře
Drábkové, která žije v Mnichově.
— V Plzni byli souzeni pro rozkrádání socialistického vlastnicvi zaměstnanci restaurací a
konsumů M. Schneider (8 let), J. Tušek (5 a
půl roku), E. Kopřiva(3 roky),
Hrabáčková
(2 roky) a V. Vraňata(l rok).
—Ke čtyžem rokům žaláře byl odsouzjen v
Olomouci kněz Alois Rygal z Branné u Šumperka. V kázáních útočil na komunisty a rozšiřoval podvratné letáky.
— V Praze byí odsouzen na 15 měsíců major
Veskrna, který prý ukradl cement, roury a
plech z vojenských skládů na stavbu své vily. Spolu byl souzen četař Mikuláš Roth
(dostal B rok), který kradl stany, slamníky,
matrace.
Č

DOMOVA

-3-

LETADLEM
DO PRAHY A Z PRAHY
"Druhé housle"
Československých
aerolinií

—Ve Školním roce 19591960 bude dáno do provozu dalších 215 mateřských škol. Jejich celPo ukončení druhé světové války propáslo Československo
několik
kový počet tím stoupne
na 6.660 a celkový po- jedinečných příležitostí. Marshallův plán, jáchymovský uran a peniciličet dětí na 286.000 (ve nová pomoc jsou snad hlavními body v tehdejším politickém tápání,
věků od tří do 6 let).
které skončilo komunistickým pučem v roce 1948. K nim se řadí další,
—Komunistická Světová
federace odborů, která již měně známý úsek — civilní letecká doprava.
má sídlo v Praze, proVálečně události zane- linie jsou dnes vybaveny ný letoun sovětské výrotestovala proti rozsudku
letou- by, Iljušin 14.
nad sudanskými odbo- chaly československá le- nejmodernějšími
ráři.
Doprava mezi satelittiště v poměrně dobrém ny, ale v mezinárodním
—Čs. velvyslanec v ko- stavu, zatím co většina letectví hrají pouze dru- ními státy je provozovámunistickém
Vietnamu leteckých
středisek
v hé housle. Domácí lin- na střídavě, za účasti ledr. Alexej Voltr odev- okolí ležela v troskách. ky obstarávají pravidel- teckých společností zúzdal "jménem československého lidu" vietnam- Československu se tak nou dopravu mezi Pra- častněných zemí. Létaskému ministerstvu zdra- naskytla jedinečná příle- hou, Brnem, Ostravou, jí vesměs letadla sovětvotnictví kompletně vyba- žitost převzít hlavní část Zlínem, Bratislavou, Sli- ské výroby jako Iljušin
venou nemocnici. Nemo- leteckého ruchu ve střed- ačí, Popradem, Prešo- 13 nebo 14. Jedině jugocnice stojí v Hajfongu.
slávský J A T
používá
—Počátkem února vyšlo ní Evropě, ať již šlo o vem, Lučencem a Košiletouny
západní
výroby.
v Praze druhé číslo mě- evropské nebo zámořské cemi. Jsou vybaveny lesíčníku "Otázky míru a linky. Tak americké le- touny DC-3. Doba letu Mezi Prahou a Bělehrasocialismu", který je ča- tecké společnosti chtěly mezi Prahou a Košicemi dem létá Convair 440
sopisem neoficielní Ko"Metropolitan", týž typ,
miníormy. Z českoslo- používat pražského letiš- je přes tři hodiny.
Novinkou
ČSA jsou který je zastoupen na
venských autorů v něm tě v Ruzyni jako dopravpíší Vladimír Kbujcký ní základny zejména pro tři nové proudnicové le- všech australských lin(Proti
reyizionistickým letecký transit
do vý touny sovětské výroby kách.
teoriím o státu a jeho úloSeverské země jsou
ze ve výstavbě socialis- chodní E v r o p y a na TU-104 (Tupalev), ktemu) a Pavel
Reiman Blízký i Dálný východ. ré jsou poprvé používá- napojeny na Prahu spo(40. výročí založení Ko- Tento plán, jako mno- ny jinou než sovětskou lečností SAS,- která je
munistické
inteirnacio- ho jiných, byl Českoslo- společností. Létají na l e t e c k o u
společností
nály).
venskem zamítnut. Hís- linkách Praha—Moskva Švédska, Norska a Dán—V československé armádě
byly
zahájeny dala se proto náhrada (2 hod., 15 min.), —Ka- ska. Nejživější linka na
londýnská.
kursy cizích řečí. Hlav- za Prahu. Byl nakonec hýra (3 hod.' 50 min.), Západ je
ní jazyky: ruština, an- vybrán Frankfurt v Zá- —Paříž (1 hod. 25 min.), Na úsecích
linky
se
gličtina, němčina. Časo- padním Německu, kde — Londýn
(1 hod. 30 podílí aspoň jednou týpis Obrana lidu k tomu
Nejdůležitějším ně některá z těchto sponoznamenává, že o kursy bylo vybudováno během min.).
je
samozřejmé lečností: ČSA, Air In-,
je takový
zájem, že několika měsíců jedno z cílem
"třeba do kursu něm- ne ¡modernějších
letišť M o s k v a . Linky tam dia International, BEA,
činy nemohli být všichni v Evropě. Od té doby vedou střídavé přes Ví- Air France,
TAROM,
žadatelé přijati".
se
musela
spokojit
česdeň
neb
Varšavu.
ProMALEV,
SABENA,.
—Čs. ministerstvo národní obrany vypsalo li- koslovenská civilní letec- voz vedou společněČSA, Swissair a KLM. Aus
terární soutěž pro bele- ká doprava pouze drob- sovětský Aeroflot a vý- tralské
čtenáře
bude
tristy, odborné a vědec- ty, • pokud jde o cizí chodoněmecká Deutsche zajímat, že zmíněná inké spisovatele, drama- letecké linky.
Lufthansa. Kromě typu dická
společnost
létá
tiky a autory filmových
Československé aero- TU-104 se používá i ji- (Pokračování na str. 4>
scénářů. Námět: boj čs.
lidu proti fašismu nebo mírový život naších
"Ideologický" rozbroj na stránkách Mladé fronty
ozbrojených sil.
—V roce 1958 odjelo do
zahraničí z Československa o 20% méně turistů než v roce předchoKocem ledna rozvířila se na stránkách pražského deníku Mladá fronzím. Statisticky stouply
jen návštěvy v zemích ta živá debata a rovnoprávnosti mužů a žen. Začala vlastně už v loni
"ideologicky příbuzných" dvěma dopisy čtenářů. Paní Jiřina T. si stěžovala, že jí manžel, který vyAlbánie 98%, Maďars- dělává tolik, že uživí ji i dvě děti, nechce dovolit dát děti do školy a pusko 150%, R u m u n s k o
33%. Celkem odjelo do tit jí do zaměstnání. ¡Dotyčný manžel prý zdůrazňuje, že péče o rodinu
zahraničí s Č e d o k e m a domov je jediným úkolem matky. Paní T. si zafňukala, že "Jsou okam88.642 československých žiky, kdy se chci vzbouřit proti tomu nudnému životu uvnitř čtyř stěn.
turistů. Do svobodného Ale co mám dělat? Rovnoprávnost pro mne neexistuje!"
světa
se jich
dostalo
jen 6.032.
Druhý dopis byl psán kupodivu zcela schválily má ženu, která je za—Světoznámý č e 1 i s t a ženou, která je zaměs- "reakcionářský"
názor městnána, ale která touPablo Casals byl jmeno- tnána, ale od níž její pana manžela čtenářky ží po
tom, aby
"se
ván čestným doktorem
Jiřiny T. Zdůraznily, že mohla věnovat nejkráshistorických v ě d
na manžel očekáv
úkolu
ženyoražské Karlově univer- de ťakéi obstarávat do- touha jít do zaměstná- nějšímu
sitě. Diplom mu odev- mácnost. Ta si stěžor ní 'je často "touhou po mateřství". A to
prý
zdal československý ce- vala: "Copak
společnosti a uvolněném rozhodně nijak neohronemám
lista Miloš Sádlo při zakončení
mezinárodního také právo na odpo- chování". Čtenářka Ale- žuje její rovnoprávnost.
festivalu v Mexiku.
činek a trochu vzdělá- na H . z Brna k tomu
Ale nakonec pan man—Do Československa při- ní?" Stěžovala si také, dodala:
'
žel popustil uzdu upříjela skupina 52 profesorů
"Ženy,
které
jdou mnosti a dodal rozhorprůmyslových škol Sjed- že jí sice manžel obnocené arabské republi- čas v domácnosti po- pracovat, aniž jsou k leně: "Zdůrazňuji, že
ky. Projdou roční praxi může, ale že je tak ne- tomu finančně nuceny, ženě ve všem pomáhám.
na čs. průmyslovkách a šikovný (možná schvál- se snaží udělat si svůj- Umývám nádobí, klepu
v závodech.
jejich
názoru- koberce, zatápím, drhnu
ně), že si raději udě- podle
—Československo uzavřelo obchodní dohodu s lá všechno sama.. To nerušný a nudný život- podlahu, dělám snídani
pojetí zajímavějším. Pak si naj- a dovedu uvařit oběd.
Irákem. Vyveze průmys- prý je pěkné
lové zařízení, stroje, tex- rovnoprávnosti.
dou milence a celá zá- A tak mám jen jednu
til a sklo, doveze bavlležitost končí u soudu". otázku: vztahuje se rovPrvní
se
ozvaly
ženu a zemědělské proV debatě
se ozval noprávnost taky na muny z jednotného zemědukty.
EE
FEP/PNL/Č dělského
družstva
a jen jeden manžel. Ten že?"

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

Okno do Evropy
Dr. Rudolf
Václavík,
Londýn
V nedávných dnech uveřejnil londýnský "Times"
v souvislosti se sovětským návrhem na konferenci
o Berlíně a Německu článek, ze kterého citujeme:
"Je zřejmě nutno objasnit bonskou politiku, pokud jde o východní území. Nelze předpokládat, že
by' bylo možno změnit mapu Evropy bez použití násilí. Skutečnost, že z těch málo Němců, kteří zůstali za linií Odra-Nisa, měsíčně odchází deset tisíc,
ja:sně ukazuje, kde ie jejich zájem a budoucnost.
Jestliže se ale stále zdůrazňuje právo Němců na
jejich "domovinu", přechází se právě význam tohoto pochodu Němců na západ a živí se tak pochopitelně nedůvěra Poláků i Čechů.
Východoněmecká vláda již přijala linii Odra-Nisa
jako svou východní hranici. Západoněmecká vláda
by se měla formálně zřeknout alespoň nároku na
Sudety - a podívat se blíže na východní hranici s
Polskem. Od poslední války se Poláci posunuli na
západ. Západoněmecká vláda nemůže od Varšavy
požadovat, aby se zřekla území za Odrou - Nisou,
když východní část polských území se stala částí
Sovětského svazu.
Není paradoxem, že se Západní Německo vzdor
svým 4, 5 miliónům uprchlíků stalo prosperující zemí. J e spíše paradoxní, když různé irredentistické
organisace udržují naživu staré vzpomínky a zášti,
zatím co velká většina uprchlíků je nepokrytě spokojena, a když se západoněmecká vláda vzpírá uznat
tuto ' 'cenu porážky", a také uznat rozvíjející se kolos na východě".
Tolik "Times". Toto hodnocení skutečné situace
není ovšem ničím novým. Řadu let se již ozývají i
mnohé jiné hlasy.
V Paříži žijicí historik Georges Langord se ptá
v časopisu, "Neue politische Literatur": "Kdy se získává právo na domovinu?", a podotýká: "Postupimské ujednání z 2. srpna 1945 z chaosu versailleské
smlouvy a mnohých jiných smluv, které všechny
řešily otázky menšin, přijalo ad hoc konstrukci
"práva na domovinu". Pokusy toto právo na domovinu odvodit z různých ustanovení Charty o lidských právech nebo bezprostředně z práva o sebeurčení národů selhaly. Ovšem, pokud jde o německá
východní území, vázne na nich v dějinách trpká
hypotéka. Dříve, než byla germanisována a připojena k Říši, byla nepopiratelně části slovanských
území a ponejvíce náležela Polsku. Nepopiratelně
trval tento stav staletí, a trvá do doby přítomné.
A konečně také nepopiratelně žádná z jednajících
stran se ani během staletí nikdy svých práv nezřekla.
Kdy se však získává ú d a j n é "právo na domovinu?"
A získává se také bezprávím? J a k á ie promlčecí
doba tohoto nároku? Když na příklad Třetí říše
v rámci velkorysých plánů udělala z Polska "Generalgouvernament" a degradovala je na vedlejší říšské území, za jakou dobu by se získávaly historické právní nároky?"
Podobné úvahy jako "Times" napsala před nějakou dobou také anglická profesorka Wiskemanová
ve své knize "Němečtí východní sousedé", která
vyvolala v Německu bouři, při které bylo napadeno nejen stanovisko autorčino, ale i některých
německých realistů iako na př. dr. Greveho.
Stejného problému dotkl se již několikrát dřívější americký vyslanec v Moskvě a dnešní historik
na universitě v Princetonu prof. George Kennan.
To ovšem bylo v době, kdy se všeobecně mělo za
to, že Moskva nikdy nepředloží návrh na řešení.
Dnes se však tak stalo!
V Západním Německu se množí vážné hlasy, které upozorňují na soužití novoobčanů se staroobčany a vidí v tom velký úspěch své dosavadní politiky. Sice se ještě ptají: "Vzdor všemu, kdo může
lidem z Pomořan, ze Slezska nebo ze Sudet vyrvat
ze srdce jejich lásku k domovu?", ale hned podotýkají (a toto již je ' také úspěch): "Ovšem pojem
práva je mnohoznačný!" Dodávají pak dále: "Všechno chce svůj čas. Je již zázrakem, že se vůbec má
o východní hranici jednat. Ztráta německých východních území by mohla být zapsána na německém účtě jako nei těžší pasivní položka jen tehdy,
kdyby všeobecně
uznanou a závaznou
mírovou
smlouvou byla udělána konečná tečka za druhou
světovou válkou a za jejími následky." Tyto hlasy
jsou si ovšem vědomy těžkostí domácích i zahraničních, a také se dále ptají: "Je také důležité, jak
bude na vše reagovat veřejné mínění domácí i hlasující německý občan."
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Jak vypadají

zájezdy

do Rudé

Číriy

Poznávejte bratrskou Čínu
Profesor Richard L. Walker,- autor knihy "Čína za komunismu", uveřejnil nedávno v americkém odborářském časopisu N e w Leader zajímavou studii o návštěvnících ze svobodných zemí, kteří dostanou povolení
k zájezdu do Rudé Číny. Z Austrálie byla na takovém "kulturním" zájezdu trojice, skládající sé z profesora Clarka a spisovatelů W a t e n a a D e vaneye. Všichni neměli ne? slova obdivu a chvály pro Maoův režim, jež
potom rozšířily po světě komunistické Moscow News a po Austrálii melbournský T h e Age.
Z e záznamů a zkušeností mnoha západních návštěvníků Rudé Číny
sestavil profesor Walker jízdní řád takového zájezdu po čínské obdobě
potěmkinských přeludů..
Většina
návštěvníků
Rudé Číny jsou obětaví
souputníci, p ř e d e m připravení vidět vše (co se
k vidění p ř e d k l á d á ) , a
chválit vše. V posledních
letech se však dostalo
do Číny víc lidí, kteří
měli oči otevřeny, a kteří potom začali mluvit o
věcech, které na programu nebyly.

dět i kus západní. Číny
(Sian, Laričau, olejářské
Středisko v j u r i i o n u ) .
N a zpáteční cestě zastavují se delegace v Čunkinu, Š a n h a j i a H a n g čau. Největší sezóna- n a
cizí turisty v y p u k á o
slavných výročích R u d é
Číny (1. květen, l . s r p e n svátek Rudé armády a
1. Bíjen-výročí
založení
Rudé Číny).

litických; vězňů budovatelskou prací.
Korespondent londýnského News Chronicle
James Cameron zaznamenává tento d o j e m z
n á v š t ě v y "budovatelských středisek": "Člověk potkal n á h o d o u obyčejného venkovana, a
ten byl n á h o d o u velmi
d o b ř e i n f o r m o v á n a náh o d o u znal všechny odpovědi na mé otázky. A
n á h o d o u se člověk ocitl
v obyčejné vesnici, a ta
vesnice byla
náhodou
vzorně čistá a její ulice
byly n á h o d o u h l a d c e
udusány
botami předchozích cizích návštěvníků". A n á h o d o u si mohli členové různých skupin pohovořit o výhodách komunismu s týmž
úderníkem.
Zapovězená
území

Jízdní řád
Vzorné
vězení
Návštěvníci ze svobodného světa jsou vždy doZ historických pamáprovázeni státními prů- tek je
nejpřitažlivější
vodci, kteří .se od nich pověstná Čínská zeď, od
na krok nehnou. T u r n é níž nedaleko leží "vzortrvá obyčejně dvacet dní. n á " vesnice T a j p i n . ProCesta začíná v H o n g - jeví-li některý z . turistů
kongu, kde návštěvníky přání vidět čínské vězevítají na hranicích R u d é ní, je Zaveden do "vzorČíny zástupci komunis- n é " věznice blízko PekiProfesor
Walker
tickáho
" m í r o v é h o nu.
zdůrazňuje, že tito zvěh n u t í".
Cestovní plán pak za- daví turisté vidí v ž d y
h r n u j e cestu vlakem do t o t é ž vězení, jsou jím
N ě k d y se však přihoKantonu, z K a n t o n u do prováděni týmž. úředníH a n k a u a do Pekinu. kem a vyslechnou tutéž dí, že některý podnikavý
Jestliže některá skupina ..přednášku o-reformě po- turista požádá Ú s t ř e d n í
turistů do Číny přiletí, i
cestuje zpátky vlakem,
aby o nic nepřišla.

cestovní kancelář,
aby
mu umožnila vidět míso»,
které si sám výbere. V
tom " p ř í p a d ě dostane se
mu zdvořilé
odpovědi,
že se čínský Čedok vynasnaží cestu zařídit. Nevyhnutelně však :k takovému výletu n e d o j d e . 'Návštěvní visum vyprší vždycky dřív, než d o j d e odpověď cestovní kanceláře-.
Švýcarský n o v i n á ř
Schmid k tomu poznamenává ironicky ^'Ústřední
cestovní
kancelář
p r a c u j e bezvadně, p o k u d
se návštěvník přesně drží předepsaného směru.
Jakmile tu a tam odbočí, organisace se úplně
zhroutí."
Srovnáním líčení západních návštěvníků došel profesor W a l k e r k
těmto závěrům'Ž á d n é m u turistovi nebylo dosud povoleno pustit se na samostatnou
cestu venkovem. J s o u
části Číny, do nichž je
návštěvníkům vstup zakázán: ty z a h r n u j í Tibet,
menšinová
území, pohraniční okresy, pobřežní provincie, území vyhrazená armádě, tábory
nucených prací a k r a j e ,
které jsou postihovány
záplavami a hladomory.
vm

LETADLEM DO PRAHY A Z PRAHY

Asi třetinu zájezdu zabere pobyt v Pekinu, k d e
jsou turisté středem pozornosti různých "kult u r n í c h " a "mírových"
delegací z průmyslových
závodů a kolchozů.
Strýček na

směny

Oblíbenou atrakcí je
návštěva rodiště Maocetuna, k d e si návštěvníci
m o h o u pohovořit s jeho
strýčkem (jeden z návštěvníků se dokonce zmiň u j e o několika "strýčcích", kteří prý tam pracují na směny).
Z Pekinu jsou turisté
odvezeni do Mandžuska, průmyslového střediska Rudé Číny. N ě k teré skupiny m o h o u vi-

K L M létá přes
Prahu
(Pokračování se str. 3.) na Blízký východ
do
přes P r a h u na trati Lon- Bagdadu a T e h e r á n u .
dýn:— Sydney
j e d n o u N a trati Praha—Brusel
týdně. L e to u n, který operují střídavě ČSA s
belgickou
SABENA.
opouští Sydney v pátek
Nejstálejší tratí je Pravečer, přistává v Praze
ha — Curych — Ženeva,
v neděli odpoledne.
na níž se střídá ČSA se
D o Paříže se dá ces- se Swissairem.
tovat
čtyřikrát
týdně , Cestujícími na většině
letadlem
Air France, těchto
leteckých
tratí
která u d r ž u j e spojení jsou oficielní návštěvnírriezi Paříži a Moskvou ci. Z e Spojených států
přes P r a h u . H o l a n d s k á odjíždí na návštěvu ČesČESKÉ

OCHOTNICKÉ
dovoluje

koslovenska dosti častc
starousedlíci a to hlavně holandskou
KLM.
N a evropských a amerických leteckých
linkách' jsou tři třídy a
rozdíl v cenách letenek
je velmi značný. T a k na
příklad 1. třída z New
Y o r k u do P r a h y
stoji
509 dolarů,
turistická
třída 380 dolarů a tak
zvaná "úsporná t ř í d a "
jen 317 dolarů.
-mk-

D I V A D L O V MELBOURNE

si V i s

pozvati

na

V I N O B R A N Í
které pořádá v sobotu 21. března 1959 v 8 hod. večer

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení,
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemoeenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 24! 1

V ST. M I C H A E L H A L L , B R O U G H A M ST., N O R T H M E L B O U R N E
hudba, —

tanec —

pestrá

Reservování
SPOJENÍ':

vložka —

občerstvení . — likérová

stolů — B M 5618

elektrikou z Elizabeth St.
zastávka č.

licence

(Vozábal).

číslo 49, 50, 51,;52, 54, 55, 58, a 59
19.
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FIRKUŠNÝ A ČESKÁ FILHARMONIE D O AUSTRÁLIE

INVASE ČESKÉ HUDBY
. Lidé, kteří mají rádi českou hudbu, na tom konec konců nejsou v Austrálii tak špatně. Hostující dirigenti všech národností zařazují do svých programů vytrvale Dvořákovy známé symfonie, tu a tam se ozvě n^co ze Smetany a v poslední době i z Janáčka. Dvořákovu 7. symfonii nápř., již označil nedávno komentátor ABC za "téměř neznámou", bylo lže slyseti v
Austrálii,!' v rychléím sledi* pod taktovkami! W. Susskinda, E. Jordy,
H . Schmidta — Isserstedts a R. Kubelíka.
Příspěvky hostujících dirigentů, by však pravému náruživci samy o sobě
nestačily. N a štěstí máme v Brisbane Rudolfa Pekárka, jehož práce pro
propagaci české hudby byla již několikráte zdůrazněna, a potom ovšem
poměrně častě zájezdy našich umělců ze všech části světa, v poslední
době i z Československa.
.. .
.. . .
, Rafael Kubelík byl v
Austrálii již několikrát,
Walter Susskind působil
dva roky v Melbourne
a zájezd S m e t a n o v a
kvarteta byl událostí, na
niž se těžko zapomíná.
Letošní
rok slibuje
československým hudebním nadšencům v Austrálii ještě více než léta
minulá. Prvním, nedočkavě očekávaným příchozím, bude náš nejlepší soudobý pianista Rudolf Firkušný, který ovšem nežije v Československu.
V patách za
ním přijde invase z Prahy v podobě stočlenné
České filharmonie, již
bude dirigovat
Karel
Ančerl. Jako sólista s
nimi přijede houslista
Suk, vnuk komponisty
Josefa Suka. Návštěva
České
filharmonie v
Austrálii je částí dlouhého zájezdu, který začíná festivalem v Edinburku a vede Asií a

Austrálii na Nový Zíaland.
Překvapilo by, kdyby
nějaká malá česká dušička nepřišla na "brilantní" nápad, že by se
měla
"'komunistická"
Česká filharmonie ignorovat, nebo dokonce, že
by se proti ní mělo demonstrovat.
Při jejím
zá jezdu do Německa se
jeden exilní časopis pohoršil nad tím, že byl do
programu zařazen "Janáčkův východně orientovaný Taras Bulba".
Jak slabomyslně jsou ta-

AŤ CESTUJETE
KAMKOLI
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
* VE VIKTORU * DO OSTATNÍCH STÁTŮ AUSTRÁLIE * DO ZAMOŘÍ *
naše cestovní kancelář zajistí Vín» nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

GREYHOUND

TOURIST

BUREAU

(SOUTHERN ABLINES TRAVEL SERVICES PTY. LTD )
138, E L I Z A B E T H STR„ MELBOURNE - CITY
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825

Zavádíme cestování na
deposit. Informujte se.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
Vyřízení každého příkazu věnujeme zvláštní pozornost

O č i p iv né
( Zpověď

kové nápady snad není
třeba zdůrazňovat.
Je
přirozené, že sem s Českou filharmonií přijedou také "filharmoničtí"
hlídači. V Sydney došlo
již k předběžnému incidentu, když pražský "vyslanec" trval tvrdošíjně
na tom, že celá výprava
musí být ubytována v
jednom hotelu. Ten případ svědčí sám o sobě
o tom, jak komunistická
je "komunistická" Česská filharmonie a jaké
důvěře se její členové
těší mezi komunisty v

Praze.
Udělejme dělící čáru
mezi
československými
muzikanty a jejich hlídači. První jsou vítání,1
druzí jsou nevítané, tře-,
bas nutné zlo.
/
Návštěvy Firkušného;
i České filharmonie jsou
pro nás v každém případě hudebním svátkem'
protože česká muzika nezačíná Dvořákovou No-,
vosvětskou a n e k o n č í
ani jeho koncertem pro
čelo a orchestr, ani Smetanovou Prodanou nevěstou. Překvapilo by
nás, kdyby nám tyto návštěvy nedaly příležitost
slyšet v Austrálii téměř
neznámého
Bohuslava
Martinů a celou řadu
dalších, m é n ě populárních
československých
kompomistů. "Janáčkův
východně
orientovaný
Taras Bulba" by byl pro
nás vítaným zpestřením
repertoiru.
-guw-

optimisty )

S příchodem nového roku jsem udělal několik
vážných rozhodnutí. Za to nejdůležitější povazuji
definitivní rozlůučení se svobodou.
A tak prvního ledna jsem vstával proti svému
dobrému zvyku již v šest hodin ráno. Celou mou
duší a celou bytostí pronikla taková strašně vazna
nálada. Snad víte, co to znamená, když na starého
mládence sednou Vážné myšlenky! Rozbíral jsem a
ze všech stran převracel svůj dosavadní život. Proč
jsem na tom hříšném světě? Jištěné proto, abych
prohrával peníze na dostizích, vysedával celé noci
u známých, hrál mizerně maryáš a vůbec vedl tak
docela neužitečný život.
v. , .
Dospěl jsem k přesvědčení, že musím najít nejaky
účel života. Konečnou výslednicí mého filosofovaní
byla lidská bytost ženského pohlaví. Ano, musím se
oženit! Budu žít pro svoji milovanou ženu, budu jí
oporou a záštitou, a ona mi bude vařit dobré švestkové knedlíky a dobrou svíčkovou! Budu žít pro
naše děti-budu řádným manželem a pečlivým tatínkem.
. .
Tolik krásných myšlenek mi vínlo hlavou! ze
jsem na to již nepřišel dávno! Kde už jsem mohl
dnes být? Kolik set dobrých švestkových knedlíku
jsem už mohl zbaštit! Musím teď žít rychleji, abych
všechno promeškané dohonil.
Na místních spolkových zábavách a večírcích
jsem až moc dobře znám, a jelikož jsem neměl u
krajanek za posledních devět let štěstí, rozhodl
jsem se zkusit lov jinde, prakticky využít všech
prajazyků světa, jimž jsem se touláním po zemské
kouli naučil.
Začal jsem podle abecedy: angličtina. B ě h e m m e síce ledna jsem protancoval čtyři večery týdně.

Mohu dnes klidně odpřisáhnout, že znám kdejaký
taneční lokál v Melbourne. Přiznávám, že jsem se
za ten měsíc mnohému naučil a přiučil. Proč jsem
však dostával tak často košem, mi prozradil po jedné probdělé noci řádný pohled do zrcadla. Stárneš,
hochu. Není divu. Rázem jsem se rozhodl změnit
taktiku.
Můj domácí, kterému platím tři libry týdně za
pramizerný pokoj, mi poradil, abych vešel ve styk.
s kanceláří, zprostředkující známosti. Na dotaz v
krajanských novinách, zda nevědí o nějaké zprostředkovatelně, mne upozornili na inzerát s titulkem
"Hledáte přítele?"
Ještě ten večer jsem napsal sydneyské kanceláři
o svých tužbách a úmyslech a přidal své pohlaví a vyznání. Jak mé srdce jásalo, když již po
třech dnech došla odpověď. S rozechvěním jsem
otevřel dopis: místo fotografie usměvavé slečny
však na mne zíral růžový dotazník s nadpisem
DŮVĚRNÉ!
Byl jsem dotazován na různé soukromé záležitosti
jako kdysi u IRO v Regensburku, jenže tentokráte
se mne dotazovali na barvu mých očí a vlasů á ne
na barvu mé politické legitimace. Jaký je váš koniček? Odpovídám: fotbal (a v závorce jsem poznamenal "soccer". To proto, aby to nepletli s tou austalskou kopanou). — Máte auto ? — Nemám. Jste
majitelem domu ? — Nejsem. Máte jachtu ? — Nemám. Kolik je vám let? (Chvilku jsem váhal. Ale,
ať vědí pravdu) — Třicet šest. Mluvíte cizí řečí ?
Tady jsem se vytáhl. Ani rubrika mi nestačila. Ve
zbytku dotazníku bylo dalších 24 otázek.
Je to skoro měsíc, co jsem vyplněný dotazník
odeslal. Nedostal jsem ještě žádné růžové psaníčko.
Přišel prostě další dopis, v němž se představená zprostředkovatelny známostí dotazovala na bod číslo 8.
Zda mluvím všechny uvedené jazyky slovem a písmem. Odpověděl jsem: dozajistě! Tím ten pokus

POUTNICKÁ HŮL
István

Simon

Nůž ani soustruh ji ncvyřezával,
aniž jí na svých cestách poutník mával.
Však pamatuji se, že s každou zimou
v zahradě viděl jsem ji, černou, přímou.
Hůl větší než má biskup! Ba snad ani
nešla by s každým, kdo ji sevře dlaní.
Na ledných pláních Evropy v dny vlčí
v dálce já viděl ji, jak v sněhu trčí.
V dřevácích mlčky s kmeny jsme se dřeli,
shrbeni. Vtom - co oči uviděly?
Pod Elbrusem, tam v zajatecké dřině
poutničkou hůl jsem spatřil na mýtině.
Pak v Meklenburku - každý lán byl zavát zahnutou hůl jsem viděl v sněhu mávat.
A nad zamrzlým Labem v temném vlaku
dotkla se pojednou mých zraků.
A sotva jsem jí řekl: Sbohem, holi!
už zase čněla ze stříbřitých polí,
z bříz jižních Čech. A blízko Minsku jednou
nad běloruskou stepí nedohlednou,
z letadla viděl jsem ji ve vánici
v poprašcích sněhu čekat - slunečnici.
Stvol slunečnice byl tou poutní holí,
však nějaký vždy trčí nad okolí
i nad bílý sníh, zavěje-li pláně,
jako teď, když mě domů vezou sáně,
a klenba z jíní nad hlavou se třpytí.
Tu myslím na svou hůl a stesk mě chytí.
A sním, jok poutníci jdou v světě širém,
v rukou tu hůl, a srdce štědrá mírem.
Bez samopalů, pádů do kaluží,
jen na návštěvu, bratrem jsa muž muži.
A jen to v duchu řeknu, při tom slově
spatřím hůl na pahorku na hřbitově.
Stojí tam, v sněhu zabodnutá známě,
jako by tajně napřed předběhla mě
a vítá mě:. .Už čekám tě, můj pane.
A visí na hvězdě, jež nocí plane.
Z maďarštiny přeložili Kamil Bednář a
Ladislav Hradský.

zatím skončil.
Jak jsem se už zmínil, kopaná je můj koníček,
a tak neděli co neděli zasvěcuji kultu kulatého míče - ať už je Billy Graham proti nedělnímu sportu
nebo ne. Na posledním nedělním utkání Slavie jsem
si koupil burské oříšky, a protržený sáček byl obalen novinovým papírem. Šlo o stránku novin, vydávaných v bratrském jazyku polském. Vlastně to byla jen polovina jedné strany. Můj pohled utkvěl na
inzerátu: "Panna, lat 37, 167 cm, ciemnoblondynka,
oczy niebieske.." Konec inzerátu chyběl. Rozběhl
jsem se za prodavačem oříšků, avšak ten už neměl
žádný protržený pytlík, který by byl obalen zbytkem stránky.
Předplatil jsem si polské noviny. Hned při čtení
prvního čísla mé srdce zajásalo:
"Panna, lat 30, vzorst 158 cm, waga 58 kg, brunetka, oczy piwne. Kulturalna, bardzo ladnej powierzchownosci, chetnie naviaze kontakt z kulturalnym
panem dobrze sytuowanym v odpowiednim wieku.
Manželstvo nie wykluczone."
Samozřejmě že jsem odpověděl. Předtím jsem si
koupil ten nejdražší dopisní papír a známku jsem
přilepil kolínskou vodou. Jsem přesvědčen, že
tentokrát najdu, co hled,ám, a že nebudu muset čekat na odpověď celý měsíc.
Svěřil jsem se se svými nadějemi panu domácímu, který však - zřejmě z obavy, že se od něho po
svatbě odstěhuji, čímž ztratí tři libry nájemného .
mi teď stále připomíná rčení Honzy Masaryka "Čím
víc poznávám Slovani, tím mám radši Dánové!" Co
dokáže udělat krajan krajanu kvůli bidným třem
librám! Vždyť já žádnou vhodnou Dánku ani neznám!
Říkejte si, so chcete, ale je začátek března a
mám tedy stále ještě deset měsíců k splnění svého
předsevzetí.
—cg—
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Choroby vnitřní, ženské a dětské
Dr. FELICIA B R U N T O N O V Á
M U D r . (Československo), M.B.B.S. (Melb.)
ordinuje
222 Barkly S t r . , ST. K I L D A , V I C .
• Telefon XJ 1872

Advokání

kancelář

J. & S . S H A T I N

Solicitors

oznamuje změnu adresy:
10. poschodí, A. N. Z. Bank Chambers
224 QUEEN STREET (roh Lonsdale St.)
M E L B O U R N E . C. 1
Telefon: 67 9191, 67 9192, 67 9193

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

OPTO

Capitol House, 109 SwanstonSt.
M E L B O U R N E (proti Melbourae Town H a l í )
Telefon: 63 2231
Mluvíme česky i slovensky
Zachraňte děti svých příbuzných před obrnou!
(po1io)
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského
předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
Zastupujeme firmu
PLUMROSE,
nejlepší dánské potravinové balíky
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
Vyžádejte si podrobný ceník

SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE
33, William Str.,

MELBOURNE

Teleíon MB 2040 a MB 3094
Dnes, víc než jindy!
budou Vám Vaši milí vděčni za náš balíček
s vysocehodnotným švédským ibofím.
Máme specielní balíč-ky podléhající nízkému clo.
Ceník na požádání.

KRÁTCE Z EXILU
—V Kanadě zahynul 14.
února
cestou na svou
chatu v polích u Apsley,
Ontario, 36 letý bývalý
studující práv z Prahy
Milan šinkora. Úředně
bylo oznámeno, že padl
vysílením a zmrzl. V to.
rer.íském krematoriu se
se : zesnulým
rozloučil
Rev. J. Novák a jménem
přátel J. Petříček,
—V Perú vyšel soubor písní,. Edy Ingriše "II. Ingrišpvo . album z Perú".
Jednotlivé ' názvy písni:
"Návrat", "Na pražském
mostě", "Pochod emigrantu", . "Unás doma" a j.
—Před cestou do Moskvy
byl doručen
min.
předsedovi Macmillaftovi plakát s reprodukcí
karikatury finského malíře
Suomalaina,
znázorňující osud podmaněných států střední a
východní Evropy. Plakát
vydalo londýskě "Neodvislě informační středisko", jež spolupracuje s
agenturou FCI.
—Výkonný výbor RSČ
se usnesl, aby na čin-

nost Rady přispívali její
členové 20 dolarů ročně
a členově
zastupitelstva
5 dolarů měsíčně. Rada
se též bude ucházet o
půjčku.
—V Londýně zemřel legionářský pracovník
B.
Sirotek. Se zesnulým se
nad lirobem rozloučili
plk. Lízálek, B. Vilím,
dr. J. S t r á n s k ý a dp.
Lang.
—"Rencontres'" v Paříži
vydaly další číslo o čs.
hudebnících ve svobodném světě. Jsou v něm
články o Š. Heydovi, J.
Šeídivkovi, K. Janovickém, O. Morawetzovi, J.
Novotné, R. Pekárkovi, J.
Rubešovi, W. Suesskíndóvi a J. Svobodovi.
—Dvořákova
"Rusalka"
měla premiéru v londýnském
divadle
Sadler's
Wells. Dirigoval Vilém
Tauský. •
—V Londýně zemřel český průmyslník
Arnošt
Lederer ve věku 65 let.
—Houslista
Mikuláš
Grosz měl koncert v
Salle Gaveau v Paříži.

(Pokračování)
Před odjezdem do švédska, kam později onen
nešťastný student vyemigroval, žádal .svého kamaráda, aby mu poslal iednu lahvičku letecky.'-"Moc
rád bych věděl", povídal,. "co jsem si to vlastně
kupoval a strašně by mě mrzelo,, jestli. ; jsem si
huntoval obličej ňákým svinstvem. Tady máš marku a jdi s tím rovnou na poštu, jinak to v životě
neuvidím".
Pamatuji se, jak pan primátor vyčuchal půl lahvičky kolínské,, kterou si přinesl z domova onen
chemik, který tak vyváděl s kytarou v kapitoie
"Nepřátel se nelekejte". Pan primátor', duse útlá.
respektoval její zvláštní cenu, bylať- nesena přes
kořeny, a nechtěl se. kýžené, tekutiny ani , dotknout.
Student, překonán zbožnou pokorou, trval, ua svém.
Pan primátor se tedy dal. po dlouhém zdráháni
obměkčit a vyžunkl podávanou obětinu, -pokřikuje
při tom labužnicky: "Oj, oj! Jaké ríto!" Onen-student - jeho jméno bylo Gandi - byl pak panem
primátorem na místě pasován na druhého radního.
Zmiňuji sé o tom případě jenom proto, abych- ukázal, že velkodušnost pana primátora neznala mezí
a že dovedl ocenit i odměnit obětavost jiných. Svému lidu vládl moudře a spravedlivě, berně nevidiral, chuďasů neutiskoval. Jenom tu a tam v něm
propukly potlačené sklony, .neboť, jako Mařánkův
Záviš z Falkenštejna, i on byl .srdce královského,
:
ale duše dobrodružně.
Jednou se vypravil sám, bez jediného panoše,.do.
Lucembursko, aby se poklonil zemi,, z níž' pocházel
Jan Lucemburský, a také proto, že tam IRO vyplácelo uprchlíkům značnou: podporu". Přes
nástrahy
nehostinných krajů se pak vrátil do rodných Čimic
zdráv, obut v přepychové semišký, které si pořídil
za obdrženou podporu.
Od té doby setrvával na svém. hradě čimičkách.
a jenom v noci vycházel mezi prosté farníky, hledaje. co by se kde dalo vypítŽel. jako každý bohatýr i on měl svou slabinu.
Jako ten germánký rytíř Siegfried, který vykoupavše v krvi divé saně, získal krunýř, na tehdejší dobu
n e p r o r a z i t e l n ý . Jenom jedno místo zůstalo nechráněno, protože na ně •'spadl lístek s javoru pod nímž
dračí krev nezaschla. Právě v tom místě ho pak
chudáka propícb zvrhlík, jenž se, tuším, jmenoval
Hagen.
Konečně- jak známo, i sám Achilles měl patálie
se svou patou. Každý hrdina má tedy nějakou slabinu s - jenom nerad to říkám - měl ji i primátor
čiinick3".
Pan primátor se nebál tygra, ani radioaktivního odpadu, krkolomnému nebezpečí se šklebil do tváře /viz cesta co Lucemburska/,devadesátiprocentní alkohol jej nejvýše rozesmál- Ale bál
se slimáků.'
Jedna mikulášská zábava . v Ajrzeriálu musila
být přerušena jenom proto, že neznámý
pachatel
posadil na primátorský buben vypaseného slimáka.
Čimická kapela byla tím činem úplně disorganisována a pořádek byl obnoven až po půlhodinovém
snažení těch čimičanů,
kteří se náhodou, nebáli
slimáků.
Říkám vám, že mohla. být čimická vojska, která
—V heraldické
společr
nosti "Adler" ve Vídni
přednášel dr. K. Schwarzenberg o vývoji českého královského a stát.
ního znaku.
—Bohumil Hrdlička, který byl režisérem v Ostravě a v Národním divadle v Praze, je režisérem
opery v "Theater
am
Rhein" v Duesseldorfu.
—Dary na fond "Milion

centů pro : svobodu", u
Čs. národní rady americké překročily koncem ledna. tr. 400.000 centů.
—Na valné, romadě Ethnic Press Cíub of Toronto,
který ' sdružuje
přes 25. cizojazyčných
listů, byl zvolen zástupce "Nového
Domova"
Mirko Janeček jedním z
ředitelů. klubu.
Č/V/ND
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bojovala jenom s milovaným primátorem y čele.
hravě zahnána ha útěk strategickým nasazením několika slimáků. Naštěstí bylo tajemství primátorské slabiny pečlivě střeženo, takže k Moravškéma
poli nedošlo.
•..-., .-.Dodnes však lituji, že někoho nenapadlo, postavit
šlimáka mezi pana prímatora a láhev Šteinhoegra.
Jenom tak.-by bylo Jjýv.alb možno zjistit, a-příštím
generacím zachovat přesný poměr odpudivé .síly
slimáků k přitažlivé síle Šteinhoegra.
•-Pověst praví, že byl na život-Pénicílínův podniknut. ještě jeden atentát,- když mu nepřátelští agenti podvrhli sklenku čisté pramenité yodý pod záminkou, že. * jde o báňskobystrickou slivovici. .Bezelstný primátor upadl nadšeně do nastražené l£čkv
a jal se svíjeti v smrtelných křečích' po podlaze.
Za svůj život prý vděčí jenom tomu, že jeho. žaludek nevydržel naráz neznámé mu tekutiny, takže
celou zhoubnou dávku . ještě včas, vyvrhl.
^Za pravost
této historky
však neručím, neboť
všichni, slaVní mužové jsou dříve, nebo později
opředeni bohatým bájeslovím.
O primátoru čimickém by mohli být napsány celé knihy. Nemáme bohužel dostatek místa,, a vyhmátnout výstižně pln,ou (charakterovou
bohatost
jého bohatýrského nitra je stejně nad mé skromné
schopnosti.
*
.
Udělal, jsem tedy alespoň tolik, co jsem udělati
mohl. Spolu s Čapkovým učeným mlokem,
který
nezapomněl pozdravovat primátora" Baxú, vzdál
jsem poctu velikému muži. Primátor
čimický fe
jedinou postavou'našeho vyprávění, která dostála
kapitolu sama pro sebe. Ujišťuji vás, že si ji zar
slouží, protože primátor Penicilin kapitola sama
pro sebe opravdu . byl.
' ' '•
KAPITOLA
7.
JAK DLOUHO JEŠTÉ CATELINO?
Na jiném místě již bylo řečeno, že jsou studenti
budoucností národa. Proč? Protože z jejich řad se
rekrutují jeho političtí vůdcové. Je pravda, že komunisté udělali presidenty i z harmonikářů. My
však mluvíme o společnosti civilisované, .a kdosi
chce kazit náladu hovorem, o komunistech'
K. věci. tedy. -Co přirozenějšího, než že se budoucí poslanci, ministři a presidenti zakousli s chutí
do politiky tam, kde ji přerušil únorový puč v
Československu.
. V Arzenálu se to politickými kluby jenom hemžilo. K národním socialistům, lidovcům a pěti sociálním
demokratům přibyly dva. kluby agrární,
levý a pravý a hrstka světem zrazených "prchá,
lovců". Nejsem si tak docela jist, existoval-li také
klub akademiků živnostenských, ale je pravděpodobné, že i on nalezl své zástupce mezi posluchači." Vysokého
učení komerčního",
v kterémžto
případě byl rozdělen do dvou frakcí, levé a pravé. Národní demokraté, pokud mi pámět slouží,
vyskytoval; se ve sboru profesorském, a}e nevím,
měli-li :jaké stoupence mezi studenty.
Jestliže
ano. jejích klub byl rozhodně rozdělen do dvou
frakcí, levé a pravé.
Politické
zápletky
byly na denním
pořádku,
místo, se hemžilo Cicerony a Catiliny. Na politické příslušnosti záleželo, kdo se komu jevil jako
Cicero a kdo jako Catilina.
Studenští
státníci
trávili čas v tajných konferencích, lidovci podezírali národní socialisty, agrárníci
agrárníky a
prchalovci vůbec každého. K hutnosti politické
atmosféry přispěl nemalou měrou . jeden velitel
tábora, jenž byl přesvědčen, že je Arzenál zamořen komunistickými špehy á vnoci kvůli tomu
nespal, kuje důmyslné plány, jak je odhalit a „polapit.
Zdravá většina studentstva to všechno se zájmem pozorovala a měla z toho náramné povyražení.
Rád bych vám pověděl o případě, kdy se ňárh
pro tzv. "suchou stravu" málem rozpadlá republika. (Suchou, stravu, ti. poživatiny ve stavu surovém, k okamžitému použití nezpůsobilém, fasovali ti podivíni, kteří pracovali mimo arzenálskou kolej.)
Pokračování příště

VEŠKERÉ TRUHLÁŘSKÉ

A

TESAŘSKÉ

PRÁCE
provádím rychle a levně
Volejte po 6. hod. večer 5 0 1 4 5 0
nebo pište na
10 J O R D Á N ST., MALVERN, VIC.
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AUSTRÁLIE

HOBART: Dne 24. února zemřel po delší nemoci Josef Féderman ve věku 60 let. Po příjezdu
do Austrálie stal se prvním • starostou sokolský
• jednoty v SydSney, předsedou) Čs. národního sdružení v Sydney, později předsedou
hobartskéht
sdružení, členem RSČ atd. Jeho pohřbu se zúčastnila většina krajanů, kteří žijí na Tasmanii
zástupce sydíieyských organisací atd. Nad hrobem
se s ním rozloučil člen zastupitelstva RSČ Hugo Rauš.
SYDNEY: T. J. Sokol v Sydney je čtvrtou největší exilovou jednotou (největší je londýnská,
která má o 25 členů více).-Fond na postavení
sokolovny stále roste.—Cvičí se každý pátek v
Boys High School, Moore Park, odbíjená a košíková se hrají každé pondělí v Girls High School,
Fort St.~V čs. doplňovací škole vyučují manželé
Mestekovi.
MELBOURNE: Oslava T. G. M., kterou pořádalo
Čs, národní sdružení v malém sále melbournské
konservatoře, měla pořad příliš nenáročný a zúčastnilo se jí příliš málo lidí.
ADELAIDE: Po koncertním turné v Indii a Japonsku přijel 30 letý čs. houslista Ladislav Jásek
do Adelaide, kde bude vyučovat na konservatoři.
Současně bude
vedoucím členem
smyčcového
kvarteta (spolu s B. Vočadlem). Svůj první houslový koncert bude mít 23. března k zahájení
sezony universitní hudební společnosti.
JEDNOTLIVÉ

VÝTISKY

HD

obržíte

v ADELAIDE : Myer
Emporium,
City
v SYDNEY : Porter & Co.,, prodejna
Castlereagh & Bathurst St., City
a v dříve oznámených prodejnách
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Máte zájem o koupi domu, pozemku nebo obchodul
Obraťte se s důvěrou na
B- G O M M E
& CO.
Reai Estate & Business Agents
83 WHloughby Rd., CROWS NEST, Sydney
Tel. JF 6074, JF 6231, JF 6234, po hod. JF 1666
Mluvíme
česky,
máme k disposici českého advokáta

SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str
Wynyard Stn-, Sydney
Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
__
Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
Zprostředkujemi za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční ceam. Vyžádejte si ceník

Konttn. a australská
jídla
BOHEMIA
RESTAUKANT
majitel L. T o t h
11 Klnj-g Cros» Rd.
ÍINGS CROSS, NSW.
FA 1387

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

nyní též:
Rundle St.,
novin, roh

ROZMNOŽOVÁNI
VŠECH DRUHŮ TISKOPISŮ
provádíme spolehlivě a levně
BRAYBROOK D U P L I C A T I O N S
5 ORANGE ST., BRAYBROOK (Melbourne)
Na požádání ochotně zašleme ceníky

Dodávky masa, uzenin a delikatesmho zboží
vyřídí k plné spokojenosti

CONTI - GOOD
136 Cathedral St., EAST S Y D N E Y

Nejlépe se najíte v prvotřídní
kontinentální restauraci

B

A

L

A

T

O

N

551 Malvern Rd., TOORAK, Víc.
/blíže Williams Rd./
Telefon BJ 5794
Přesvědčte se!
Navštivte nás!

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong: Ranges,
30 mil od Melbourne, strávíte v
YOSEMITE T O U R I S T

HOUSE

Barbers Rd., KALORAMA,
Dobré ubytování, česká i austr,
K delšímu pobytu neb jen na
Informujte se na tel. Kalorama 98

VIC.
kuchyně.
víkendy
nebo v HD

Ve v e l & é m i v m a l é m
Žádejte výrobky "Conti - Good"
ve svém delikatesním obchodu!
D o d á v k k y do d o m u
po celé Sydney.
Volejte: FA 9129

Nejchutnější jídla v
Specialista nervových
SI e l b o u r n e
chorob
Dr, J. MACKIEWICZ R E A C H O V A
RESTAURACE
se vrátil z dovolené
103 Cottunercial Rd.,
25 Balston St.,
Sth. Yarra - tel. BM 5724
ST. KILDA, Vic
Večeře denně
Telefon LB 408«
v neděli též obědy

MÁTE V Y R O V N Á N O PŘEDPLATNÉ H D ?

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

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

Rada svob. Československa
DO DALŠÍCH
DVOU LET ČINNOSTI.
Ježto uplynulo dvouleté funkční období všech
orgánů RSČ, provedla Rada . v uplynulých dvou
měsících svou reorganisaci a statutární
volby
svých orgánů rozhodováním a hlasováním členů
jejich zastupitelstva, kteří jsou roztroušeni po
celém svobodném světě. Nejdříve byla konána
začátkem prosince mr. schůze zastupitelstva
v
New Yorku a to za mimořádně veliké účastí amerických a kanadských členů, která pak měla své
pokračování v písemném rozhodování a hlasování
členů tohoto zastupitelstva ve všech
ostatních
kontinentech světa. Výsledkem tohoto rozhodování bylo schválení změn stanov RSČ a mimo jiné zvolení jejích orgánů. Zvoleni byli: předsedou zastupitelstva Josef Lettrich, místopředsedy
zastupitelstva Emil Ransdorf, František Němec a
Gabriel Sarkanič a členy výkonného výboru, mimo uvedené, tyto osoby: Samuel Belluš,
Josef
Černý, Rudolf Fraštacký, Jan Chomutovský, Matěj
Josko, Emil Klíma, Adolf Klimek, Radomír Luža.
Václav Majer,
Otakar Machotka,
Ján Papánek,
Mojmír Povolný, J u r a j Slávik, Josef Ševčík, Petr
Zenkl a Jaroslav Zich. (Volba dalšího slovenského člena do počtu 21 stanovami předepsaného bude provedena dodatečně písemným
hlasováním.)
Členy dozorčí rady jsou Josef Horváth, Alois Lysý
a Jiří Tovtin;
zapisovatelkou
zvolena
Jarmila
Uhlířová.
V ustavující schůzi pak ve dnech 14. a 15. února ve Washingtonu byl zvolen předsedou výkonného výboru RSČ Petr Zenkl
a místopředsedou
J u r a j Slávik.
Na této schůzi byi také schválen program činnosti (politické, kulturní, sociální, organisační a
informační). Mimo jiné byly stanoveny členské
příspěvky k provádění
této činností, jejíž rozsah bude arci záviset na výši prostředků finančních. Bylo také usneseno vydávati měsíční tištěný bulletin a anglický přehled činností odsunutých Němců. —Na schůzi byla podána zpráva
o situaci v Československu a usneseno provésti
řadu politických zákroků ve věci obnovy
československé svobody. Znovu bude zakročeno ve
věcí vydání poštovních známek s obrazem presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Výkonný výbor vzpoměl s úctou a vděčností 70. narozenin
statečného a věrného syna národa
arcibiskupa
dr. J. Berana. Rada uspořádá vzpomínkový večer
o 109. narozeninách T. G. Masaryka a o čtyřicátém výročí tragické smrti
gen. M. R. štefánika.
Bylo usneseno
připravovati
účast na chystané
mezinárodní výstavě knihy exposicí literární a
umělecké tvorby čs. exilu. Byly provedeny některé změny v čsl. delegaci do Shromáždění evrop. porobených národů. Byli také jmenováni členové dvou komisí RSČ a to zahraničně-politické
a informační.
Usneseno usilovati o to, aby se
spolupráce mezi RSČ a přisl. organisacemi exilovými a krajanskými
do nejúspěšněji
vyvíjela.
Čsl. krajanský a exilový tisk bude požádán o
soustavnou spolupráci a pomoc a čsl. veřejnost o
podporu Rady a jejích podniků, které se dějí v
zájmu obnovy čsl. nezávislosti, která je jedním
z předpokladů evropského míru a bezpečnosti.
RSČ/Dr. JOSKO

LACINOVA
V

ČESKÁ

"ORÁNU"

KUCHYŇ

N A ST. KILDÉ

189 Barkly St., ST. KILDA, tel. XJ 3810
Levná chutná jídla, české buchty a koláče
Otevřeno denně od 13 do 5 hodin ráno
Srdečně zve L A C I N A

S P O R T O V N Í KLUB SLAV I A PORT MELBOURNE
Vás s r d e č n ě zve na

TANEČNÍ
kterou

ZÁBAVU

pořádá na Bílou sobotu, 28. března 1959
"BAMBALINA"
119 Wattletree Rd. (roh Glenferrie Rd.) MALVERN
HUDBA
TANEC
LIKÉROVÁ LICENCE
Začátek v 8.30
Konec v 1.30
PŘEDPRODEJ L Í S T K Ů : 94 6635 - FJ 3843
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DOMOVA

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Obhájí kanadští representanti světový

Mnichov

i

primát v hokeji?

PŘED HOKEJOVÝM MISTROVSTVÍM
Již od hokejového mistrovství světa v Praze v r. 1933, kdy američtí representanti jako první
zlomili nadvládu Kanady, se každoročně před světovým mistrovstvím diskutuje téma í- Jsoa letošní representanti javorového listu tak dobří, aby mohli obhájit titul mistra š^gíí-^ete^lťraj
cený primát znovu získat zemi kolébky ledního hokeje, Kanadě? Odpověď na tuto otázku se
.zdá být rok od roku složitější, neboť evropský lední hokej zaznamenal v posledních letech bezpochyby velký vzestup.
Krátce po příjezdu Kanaďanů do Evropy prohlásil jejich hrající cbaffifeMikef Hildebřaad-iji
"Naše mužstvo bude v Praze zase dobře a obhájí titul mistra světa. Muší se však jěsté dostatečně sehrát, a to nějakou dobu potrvá."
Po mezistátním utkání kanadských hokejistů
v Garmisch-Partenkirchenu 22. února, ve kterém
Kanaďané porazili zápodoněmecké národní mužstvo 7-0, jsem však měl dojem, že souhra není vše, co letošnímu representantu Kanady chybí. Podle mého soudu zůstává mužstvo Bellevile McFarlands daleko za výkonem, který předvedli v Oslo Whitby Dunlops. Whitby Dunlops byli třída sama pro sebe. Bylo požitkem
sledovat bleskurychlé nájezdy jejich útočníků
Àttersleyho, McKenzieho, Smitha, Burnse a jiných. Neviděli jsme také u obránců jediné zbytečné kličky jako u obrany mužstva Bellevilie
• McFarlands, ale každý se snažil rychle roze-

Ve zkratce
:—Do

1. československé hokejové ligi postoupili
vítězové 2. ligy Litvínov a Opava ; z ligy sestoupila mužstva Č. Budějovic a Kr. Pole.
--Švýcarskou první ligu vyhrál poprvé v historii HB Bern před HC Arosa, které nezachránili
ani staří internacionálové jako Trepp, Ubi Poltera aj.
—Ve Švédsku vyhrál nejvyšší hokejovou ligu stockholmský Djurgarden. Na 2. místě skončil Leksand
3. Grums, 4. Geavle.
-—Československý: fotbalový mistr Dukla - Praha
dosáhl v posledním zápase jihoamerického zájezdu v Mexiko City pěkného úspěchu, když v turnaji o zlatý pohár zvítězil nad mužstvem Santos
Sao Paolo (je považováno za nejlepší fotbalový
celek ná světě) 4:3.
—Do semifinále poháru evropských mistrů v kopané postoupilo jako první mužstvo Stade Remeš,
které sice v Lutychu prohrálo s domácím Standartem 0:2, dovedlo však doma. zvítězit 3:0. V
mužstvu Francouzů nastoupil poprvé po dlouhé
době nejlepší střelec mistrovství světa ve švédsku Just Fontain.
—Titul absolutního světa v rychlobruslení mužů
-získal na Bislett-stadiónu. v Oslo Fin Járvinen.
'—Mistrovství světa ve čtyřsedadlových bobech ve
:Sv. Mořici vyhráli Američané přd Italy a Západním Německem.
^Vytrvalostní běh na lyžích (v mistrovství repu'bliky) na 50 km vyhrál již po třinácté Jaroslav
Cardal ze Špindlerova Mlýna časem 3:10,52 hod.
.v—Československo se letos nezúčastní Davisova
poháru, protože nemá druhého hráče do teamu.
Javorský a Pužejová pojedou na mistrovství Francie a do Wimbledonu a zúčastní se i několika
•dalších turnajů.
—Mezinárodní fotbalový turnaj juniorů ve Viareggio (Itálie) vyhrál AC Milán, který zvítězil
ve finále nad Partizánem Bělehrad 2:1.
Mistrovství světa v jízdě na saních
probíhalo poblíže francouzského městečka Villard
de Lans, a skončilo velkým úspěchem Rakušanů.
V soutěži mužů stál na. stupních vítězů Herbert
Thaler, v . soutěži žen, - kde obsadily Rakušanky
všechna tři první místa, - zvítězila Elly Lieberová.

hrát kotouč útočníkům. Jeden presne vedel o
druhém, takže jejich strojová kombinace byla
téměř hrou na slepo. ; Obdivuhodná střelecká
pohotovost, střelba nejen tVfda,- ale hlavně pohotová, střely mistrně umístěné.. _z..... .jakékoliv
vzdálenosti. V t o m , myslím, letošní representanti Kanady zůstávají skutečně
za' muzsťýpm
Whitby Dunlops.
"'
Přípravné

zápasy, na. mistrovství

světa

V přípravě na mistrovství světa sehráli českoslovenští representanti řadu, 'zápasů, ve kterých zvítězili nad všemi soupeři. Porazili juniorské mužstvo ČSR 11—1 a 4—0, v. P^QŠÍřvě vybrané mužstvo SSSR neočekávaně 2—1, výběr
města Leningradu 2—1 a v Moskvě
Dynamo
3:1. Doma pak vyhráli Čechoslováci nad třetím nejlepším klubem švédské í. ligy IK Grums
přesvědčivě 9—0 a &—1.
Kanadské národní-, mužstvo ¿vítězilo nad Švédy ve Stockholmu 4—2 a 4— 1-j / n a d , Finskem' y
Helsinkách 3—1 a nad Západním ; Německém
v Ga-Pa 7—0.
Representanti U S A vyhráli náa Finskem 5—3,
ale prohráli- se Švédy ve .--Stockholmu 1—3 -a
v odvetě v Geoteborgu 3—-5.

Mistrovství světa v kosíkové
V hlavním městě Čile, Santiagu, probíhalo Ve
dnech 16. - 31. ledna třetí_mistrovství světa v košíkové mužů, kterého se zúčastnilo 13 mužstev. Ti?tul mistra světa v košíkové získali - brazilští bas-t
ketbalisté. -.kteří v rozhodujícím, - utkání •; zvítězilí
nad USA přesvědčivě 81:67. O dalším ¡pořadí muž^
stev rozhodlo zvláštní zasedání, .mezinárodního bas-;
ketbalového "svazu, které - ha " ná-faií'' §'enerálníiicj
sekretáře Angličana Williamse Jonese diskvalifikovalo - -pěti hlasy ptoti j e d n o m u . v ,závěrečný den
mistrovství SSSR i Bulharsko. ?ž ťuxriaiel Všechna
utkání-; -obou .itáchto represéíltačníčhs'"k:(íšíkářškých
celků, které nenastoupily k '39Ěpas&> •preH--"Ifiirodní
Číně,.¿/.'která prý nikoho "nezastupuje", - ' b y l i anulována. (SSSR vyhrál všechna utkání -ve "finálové
skupině a porazil". USA rozdílem 25 -bodů v pomědí
ru 62:37)'. Na 2: místo' v soutěži še 'tak dostála ŮŠÁ,
3. Čile, 4. Portoriko a na --pátém": m í s t ě f i n á l o v é
skupiny skončili- representanti-Národní^; ěínyr 1
:;
11. mistrovství Evropy v košíkové
lirazů
iě
%ůd<l
konat v druhé polovině května ':v- 'Istanbulu.
'•''
Československé basketbalové družstvo mužů •'zvítězilo v mezistátním utkání v Praze nad Belgií
79:68 b., ženy vyhrály r.ad Belgičankami v Praze
97:45 a v Liberci 75:45* '
Všechny licencovanépráce instalatérské
Zavádění a opravy vodovodů, horké vody, plynovodů, střech, žlabů, okapových roiíř,; ^ámaiisaeé
/ JAN

VLACH,

instalatér

69 West St., G L F . Ň R O Y , W. 9 , V i c .
Ná' požádáni Vás navštívím' á sdělím rozpočet

HLEDAJÍ:

pudovíía Poliačka nar. 1932 okr. Kys. Nové" Mecío;1 Ýiachfníra Svačinu z Holešova,' Miroslava Tomáše z Nuslí,- Jana Novotného' z Táborská nar. 19X1,
•itíg: -Tregtrbova (Již: Amerika?),
Jiřího Košťál•
(dopis v redakci) a Zdeňka Schindlera z Ostravy.
. 2:us.tíme-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

CHOROBY
KOŽNÍ A VLASŮ
vlepí ;,se úspěšnou metodou Cu-Ex-Ma na mo. děrní kožní klinice
NATIONAL
SKIN I N S T I T U T E
16 5 C o i l i n s St.,
MELBOURNE
(vedle kina Metro),
Telefon MF 1272
Porady
idarma
ZkouSené ošetřovatelky
Efecema - Dětské ekzema - Akrie - Kožní
íáněty - Záněty koiníeh
ilax - Lupy *- Fadání
vlasů - Alopecie - Pso' iasis - Křečově vředy
Další kožní kliniky:
ADELAIDE:
25 Gresham Street,
tel. LA 4270.
NEWCASTLE:
69 Hunter St., t. B 3784
BRISBANE:
293 Queen St., FA 1445
TOOIVOÓMBA. 31. L.
C. Chambers, 164-168
Margaret;-St., tel. 7005

ZPRÁVY

OSOBNI

Dne 18. března tr. še dožívá sedmdesáti let pí.
Anna
ZAMRAZILOVÁ
Do dalších let p ř e j e
mnoho zdraví, spokojenosti a božího požehnání
vděčné obecenstvo divadelních
představení
Melbourne, březen 1959

Listárna
A. L. . Chicago . 23 :
Vzkaz vyřízen. - M. J.
Toronto : Díky za zprávy, a výstř. - J. V. Eglin, Flo. : Dopis došel,
B. upozorněn. Díky. K. P. Cooma :Díky za
adr. Příjemnou cestu.
- F. Š. Russ. Bay : Díky
za.výstřižky. - M. H .
Hobart : Díky. za zprávu. - Anon. Adelaide :
Díky ža výstř.
HD

Nádhernou dovolenou ztrávíte
na australské Rivieře - na "Zlatém pobřeží"
- v; v Q u e e n s l a n d u v •

SURf RIDERS PRIVÁTE HOTEL
. -

Main Beach,

Southport,

Qld.

Telefon: Southport B 2006
Vlastní velký bazén se sladkou vodou.
Sprchy a toilety u každého pokoje
Koritin. i Australská kuchyně
*
Kabaret
Sezona po čilý rok
*
Mírně ceny
Pište česky neb slovensky
" "
' STALA
INSERCE"
JE PODMÍNKOU ÚSPĚŠNÉHO PODNIKÁNÍ;

TRUHIÁŘSTVÍ
Zařizování bytů
a ' ' obchodů
'-'

M.PETRÁŠ
188. -princes .st.,
- :-,N'th. Carlton.. Vic.
4572

DOPORUČTE
HLAS D O M O V A

HLEDÁTE PŘÍTELE?
Představíme Vás korespondentům v Au-,
strálii i v zámoří, kteří
hledají nové přátele
moderní cestou, písemně. .Máme v. záznamu
lidí různých národností,- vyznání, zaměstnání, starší i mladé. Pišt e nezávazně na:
MILTON'S Dpt. L 40,
BOX 2871, G.P.O. Sydney a udejte stáří, pohlaví, národnost. Pošleme Vám ZDARMA'
brožurku.

. -'••
HLAS
DUMOVA
vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
• ' ^ Adresa: Hlas domova,
8 Moorkouse St., Richmond, E.- 1, Vic.
Telefon J A 3380 / j e n mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rok s 37/-, na i roku s 19/na*'7"'"cíšél s'10/-, jednotlivá s 1/6.

