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Dr. Konrád Adenauer oznámil ochotu p ř i j m o u t presidentský úřad Německé spolkové republiky, coz v Německu znamená, že odchází z aktivní politiky.
S Adenauerovým odchodem přišla chvíle, na niž jedni dlouho netrpělivě cekali a jíž se jiní úzkosdivě báli. Reakce bude v různých částech světa různá - překvapení ve Washingtonu, uspokojení v Londýně, úlek v Paříži a jásot v Moskvě.
Adenauer je jedněmi lidmi považován 2a největšího, ne-li jediného, státníka poválečné éry,
.druhými za tvrdohlavého a trucovitého starce. Je jisté, že je tvrdohlavý. Ale je obyčejně tvrdohlavý tam, kde to spíše potvrzuje než vyvrací názor první skupiny. Jeho tvrdohlavost byla v
mnoha směrech blahodárná. Položila- základy d emokratickdho Německa, posílila panevropskou
myšlenku, udělala z Německa pevného spojence Západu a postavila strmou překážku do cesty
komunistickému "Drang nach Westen".
mecka a celého světa. S o v ě t y . Adenauer je
Samozřejmě, kdo chce
odpůrcem
Dá se proto předpo- zarputilým
psa bít, najde si klacek
jakýchkoliv
ústupků
a
kládat,
že
je
alespoň
ura Adenauerovi odpůrci
stanovisko, že
čitá souvislost mezi Ade- zastává
jistě n a j d o u a patřičně
nauerovým
odchodem dohoda s komunisty nezdůrazní slabší místa jea událostmi kolem Ber- ní možná prostě proto,
ho politické činnosti. Oblína. Bylo-li Adenauero- že ji Sověty poruší, kdyjektivní pohled na jevo rozhodnutí ovlivněno koliv to budou považoho pobyt v bonnském
tlakem zevnitř a zven- vat za užitečné.
Adekancléřství však pravděčí, což je d o s t dobře nauer prostě zná komupodobně ukáže, že byl
možné, může být dobré nismus a proto mu nevěAdenauer jedním z nejsi položit otázku, proč ří.
větších vůdců (nikoliv
ten tlak vyvrcholil práV ů d c ů ) , jaké kdy NěJ e docela možné, že
mecko mělo. A ť už bu- mě otřásají těžkou krizí vě teď.
neodchází z bonnského
de jeho nástupcem pro- a kdy se schyluje k rozOdpověď na tu otázkancléřství pro své - stáfesor Erhardt nebo ně- hovorům se Sověty, jež ku není těžká, zopakuří, ale pro své názory.
kdo jiný, zaplnit místo, mohou mít dalekosáhlý jeme-li; si Adenauerův
které po sobě Adenauer vliv na budoucnost Ně- poměr k vyjednávání se (Pokračování na str. 2)
zanechal, nebude snadné.

Vláda Spojených států by měla dát jasně
najevo Sovětskému svazu, že nebude čekat na
to, až budeme napadeni, že nedovolíme, aby
se kterýkoliv národ připravoval k náhlému útcku na náš nebo kterýkoli jiný n á r o d . . . . .
. Jestliže se prokáže, že Sovětský svaz (nebo
kterákoli jiná země) se připravuje na takový
útok, měla by vláda Spojených států*: mobilisovat armádu a poslat ji do pozic proti útočníkovi, 2. oznámit útočícímu státu, že Spojené státy zaútočí v sebeobraně, nezanechá-li dotyčný stát válečných příprav, 3. nebude-li tato
výstraha vzata na vědomí, bude vláda Spojených států alespoň v takovém postavení, že
bude mít nejméně poloviční vyhlídky na vítězství.
W. D. Puicston

ODCHOD J. F. DULLESE

Resignací Johna Fostera Dullese neodchází jen
jeden z nejsilnějších ministrů zahraničí Spojených
států amerických. S Johnem F. Dullesem odchází
veíká postava dneška. Třeba se mýlíme, ale. zdá
se nám, že Dullešův nedobrovolný odchod známe,
ná tečkou za jednou epochou americké historie,
tečkou tak důležitou, jako byla némoc Woodrowa
Wilsona a nemoc Franklina D. Roosevelta. Woodrow Wilson měl svého Lansinga a Roosevelt měl
svého Cordella Hulla. John "Foster Dulles měl syého presidenta Eisenhowera. Možná že právě v tom
je ten rozdíl..
Kdykoli se naskytla příležitost, John Foster Dulles mluvil upřímně. Pomáhal ukončit "policejní
akci" na Koreji, a mnozí z nás mu toto kladli za
vinu. Právem nebo neprávem, ale J. F. D. se nikdy netajil přesvědčením, že armáda Spojených
států bojuje na Koreji v nepravý čas, na nepravém místě a s nepravým nepřítelem. Jako ministr zahraničí • se však dostal velmi brzy do kříž.
ku s pravým nepřítelem, a jakmile se do křížku
dostal, velmi nerad ustupoval.
Tím získal další nepřátele, kteří mu především
kladli za vinu, že se nedrží vyběhaných diplomatických kolejí a že hlavně "mísí politiku s principy morálními". Možná že i tito kritikově měli pravdu, ale nám se mnohdy zdálo, že americká zahraniční politika by potřebovala ne jednoho Dullese,
ale alespoň půl tuctů Dullesů.
Zahraniční ministr Dulles byl zkrátka z takového masa, z iiěhož vyrůstají Jeffersonové, ale
zřídka Washingtonové.
V době rozhodnutí zněl jeho hlas často silněji
Před novou čistkou v československém divadelnictví?
a
rozhodněji, než hlas Bílého domu. Ale tolik, by
V nevhodnou chvíli
mělo být řečeno ve prospěch psesidenta Eisenhowera : ať jeho doba úřadu bude označována jak.
Dr. Adenauer je 83
koli, nikdy neopustil svého zahraničního ministra,
let starý, což je věk, v
ať byla doba sebebouřlivější." V tomto bodě je
Výňatek
z
dopisu
československého
diváka
do
Austrálie
.
.
Budeš
asi
němž má každý nárok
Eisenhower pořád voják. Svěří-li velení, stojí za
na odpočinek.
Skuteč- překvapen, když ti napíši, že jKem už nebyl v divadle, ani nepamatuji, důsledky svého rozhodnutí. A John Foster Dulles
ností však zůstává, že kdy naposled. Je tomu tak ze dvou důvodů. Především jsou tu divadla, rozhodně nezneuctil vlajku Spojených států.
Nejhorší bouře v ministerském životě J. F. Dulstátníci jeho významu kam můžež jít kdykoli, dostaneš nejlepší lístky, sedíš jako nabob. Vše,
lese še snesla na jeho hlavu za jeho prohlášení,
co
potřebuješ
k
návštěvy
těchto
divadel,
jsou
pieníze
na
lístek
a
silné
a velikosti zpravidla neže politika Spojených států se pohybuje na "okraji
oznamují svůj odchod z nervy..."
války". Nebylo to vůbec nějaké senzační ohlášení.
praktické p o l i t i k y ve
Výňatek z jiného do. . Hrubínovu "Srpno- bez bezprostřední stra- Bylo to zjištění skutečností. Každý z nás to věděl.
chvíli, kdy se jejich ze- pisu na t o t é ž téma : vou neděli" jsem ještě nické kontroly) mají na Každý z nás také věděl, že sovětská expanse nedává americkému ministerstvu zahraničí jinou možneviděl. J e s svrchovaně vybranou :
nost. Nejhlasněji potírali Dullesovu upřímnost
Buďto budou státní pokrytci z Downing Streetu a z Quay d'Orsay, tiobtížné
dostat
lístky.
tíž pokrytci, kteří neváhali poslat expediční sboNáš divadelní reperto- divadla hrát to, co před- ry do Suezu ve chvíli, kdy byla v sázce svoboda
ár je nezvykle pestrý, pisuje s t r a n a , a pak půlky Evropy.
Nejlepší současný československý pianista Ru- současně hrají několik bude musit dosazovat
Za vedení Dullesova se opravdu pohybovala podolf Firkušný- je na zájezdu v Austrálii. Hudební
ze státních p e n ě z .na litika Spojených států na pokraji války. Nezaporok v Československu je jistě daleko bohatší než zajímavých hier. . . Ale
australská sezóna. Ale je jisté, že by posluchači v já nenávidím fronty na. fantastické schodky di- mínejme však, že to nebyl Dulles ani Eisenhower,
Československu dali nevím co za to, kdyby si mo- lístky. A když se vypra- vadel, nebo bude státní kdo poslali americké divise na obranu Koreánců.
Dean Acheson byl silným zastáncem politiky "zahli Firkušného poslechnout,
víš na něco zajímavého, dramaturgie nucena při- držení" komunistické expanse, politiky, která by]a
Jeho australská cesta je přeplněna koncerty. Po aniž bys měl lístek od nmuřbvat obě oči n a d označována střídavě za skvělou a zhoubnou. Neprogramu v Sydney a v Brisbane h r a j e 22., 24. a
se byla ani jedno ani druhé. Byla to prostě neslaná
28. dubna v Melbourne (v Assembly Hall), 23. du- závodní rady podniku, inscenacemi, které
nemastná politika,' a její smutné, dědictví bylo ú.
bna hraje v Geelongu. V Perthu bude hrát v Ca- kde pracuješ, nebo ne- příčí stranické linii, ale dělem Johna Fostera Dullese. Jeho osobnost, čas.
pitolu l.,2. a 5. května. V Adelaidě v Town Hallu stál frontu v předpro- přinášejí peníze do stát- to nemilovaná a ještě častiěji kritisovaná, dávala
7.,8-,9. a 12. května.
americké zahraniční politice pevnou páteř.
ní pokladny.
Jeho repertoár na australském turné z a h r n u j e : dejích, přijdeš k pokladBude potřebí opravdu velkého muže, který by
O d roku 1956 se těSearlattiho Tři sonáty, Schumannovu Fantasii v ně, kde štojí černé na
vyplnil
ieho střevíce. Jeho odchod bude velmi silC-dur, Smetanovy České tance, Debussyho Bergam- bíLém : Vyprodáno. . ." šila čs. divadla větší volně pociťován při kterékoli příští schůzce západskou suitu, Prokofjěvovu Toccatu č. 11, Beethovenosti ve výběru drama- ních státníků, protože John Foster Dulles byl danovu Sonátu v E-dur, Mozartových 9 variací na
Těžká volba
turgickém. Nyní se zdá, leko více mužem zásad než politiky. Jeho političmenuet, Chopinovu Sonátu v B-moll, Stravinského
Oba dopisy vystihují že je Komunistická stra- tí spojenci v Evropě mu to nikdy neodpustí. Ale
3 věty z Petrušky a Musorgského Obrázky z vývíme určitě, že se naide mnoho lidí v celém svostavy.
dokonale situaci česko- na Československa opět bodném světě, kteří právě na tuto jeho vlastnost
Rudolf Firkušný odešel z Československa v ro- slovenského divadelnic- připravena potlačit ten nikdy nezapomenou.
jun
ce 1939. Vrátil se tam jen jedn,ou, v roce 1946,
kdy se účastnil Pražského jara. J e jedním z před- tví. Komunisté, odpo- maličký kousek svobody,
ních exponentů české hudby na mezinárodním po- vědní za řízení a pros- kterou divadelní pracovPublished by
li. V Brisbane hrál 4. klavírní koncert Bohuslava peritu československých níci pracně urvali po
Fr- Váňa, 8 Moorhouse St., Richmond £. 1, Vic.
Martinů a v,,Melbourne málo hraný klavírní kon- divadel (pokud víme, je
sjezdu spisovatelů' v rocert Dvořákův. Jde teď o to, abychom mu pomoPrinters: Bussau & Co.,
hli vzbudit zájem o českou hudbu tím, že ukáže- jen divadlo ABC vede- ce 1956. .
6
Elizabeth St., N t h . Richmond, Vic.
me, že o ni máme zájem sami.
no
Janem
Werichem (Pokračování na str. 2)

Jezinky proti bezinkám

RUDOLF FIRKUŠNÝ V AUSTRÁLII
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Železný kancléř
(Pokračování se str. 1) když neomluvitelná, je
strachem, který mají AnAppeasement?
gličané z jaderné války.
Autorem těžko srozuN e j 1 £ p e jej ilustruje
mitelného termínu "pevMacmillanův rozhovor
ná pružnost", který teď
se senátními vůdci ve
přichází v západní diWashingtone, v němž,
plomacii do m ó d y , je
řekl : "Nemohu žádat
britský ministerský předkrálovnu o souhlas k
seda Macmillan, jemuž
evakuaci miliónů do daje však od moskevské
lekých m í s t Impéria,
návštěvy pružnost zřejdokud jsem nevyčerpal
mě bližší než pevnost.
všechny ostatní možnosŘekli jsme nedávno, ti." Proto tedy si chce
že při. Macmillanovýich Macmillan s e d n o u t s
rozhovorech s Chruščo- Chruščovem za konfevem bylo asi důležité renční stůl, proto s ním
"kdo koho . vlastně pře- chce jednat a proto se
svědčil." Všechno teď s ním chce dohodnout,
nasvědčuje t o m u , že třebas i za cenu "pružMacmillan spolkl Chruš- ných" ústupků.
čovovi stejné vnadidlo,
Adenauer tomu říká
jaké k d y s i Roosevelt
spolkl Stalinovi, totiž
to, že je strach z amerického útoku hlavním
důvodem sovětské agre- (Pokračování se str. 1)
sivnosti.
Standartní ukázku úTo., co teď Macmil- toku na vedení divadel
lan navrhuje k rozptý- uveřejňuje
"Českoslolení sovětských starostí, venský zpravodaj" z 2.
není vlastně nic jiného, dubna tr. Cituje z článnež u z n á n í nynějšího ku divadelního teoretis t a v u ve východní a ka Rudého práva Jarostřední Evropě.
slava Opavského pasáTaková politika, pří- že :.
ch a ze jící
od
člověka,
Jen 12 procent
který byl v Anglii jed". . . Převážnou
část
ním z m á l a odpůrců činoherního
repertoáru
Mnichova, jistě překva- pražských scén, které
puje.
Vysvětlitelná, i mají v našem divadel-

JEZINKY

Naše rovy
Ž I V É S L O V O VE V A Z B Ě
(Titulek v Literárních novinách)
— Mladá vesnická děvčata z našeho obrázku
nikdy závoj nenosila, neboť jsou mohamedánky.
Květy
—• Šla do kravína, aby ukázala ostatním, že lze
dobře a kulturně žít nejen ve městech, ale i
na vesnici.
Květy
— Jen práce člověka z betonu, ocele a vody
zrodí světlo našich měst a domovů.
Zemědělské noviny
— Další krysa do narkosy! Kolega Novák připravit!
Květy
— Malý bílý psík, kterého paní v koženém kabátě do opatrování odnesla z pošt. úř. v Italské ulici, nechť oznámí svoji adresu.
Mladá fronta
— Marunka si stále cucá a šmudlá o u š k o . . .
Květy
— A aby výčet byl úplný, bude tu i úschovna
zavazadel a potravin v chladničkách.
Mladá fronta
— Až se jednou rozjedeš do Polabí, navštiv
i rozsáhlý park ve Veltrusích.
Svět v obrazech
— V Carmen vchází průvod toreadorů do arény za zvuků hudby, vyžádané soudružkou X. Y.
7. Prahy.
Čs. rozhlas
Vybráno z rubriky "Přidali jsme jen titulky"
v Květech, Praha březen - duben 1959.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE

"appeasement" a názory na to, jak daleko je
pravdy, se asi budou
z n a č n ě rozcházet i v
řadách našeho e x i l u .
Nám se zdá pravděpodobnější, že dá budoucnost za pravdu
Adenaueřovi, jako dala kdýsi za pravdu Churchillovi.
Dá se těžko očekávat,
že by teď západní politika úplně přejala Macmillanovou linii. ' N a to
je de Gaulle příliš neústupný, Eisenhower příliš opatrný a Macmillan,
alespioň na
okamžik,
příliš nepopulární.
Je však pravděpodobné, že západní diploma-

PROTI

20.4. 1959

Vás

TANEČNÍ
kterou pořádá

". . . Všímáme si představení, která pokládáme .'4a. významná z toho či onoho důvodu, a
nakonec s nemilým překvapením
zjistíme, že
třeba v minulém roce
spatřilo daleko nejvíce
diváků -více než 90.000
americké "Jezinky a bezinky" (americkou fraškou "Arsenic A n d Old
Lace" ve Werichově divadle -pr.), hru společensky únikovou.
Anebo že v hledištích obou (! ! -pr.) pražských operetních divadel, jejichž repertoár není dobrý, bylo za rok
víc diváků (přes 550.000) než v Ústředním divadle čs. armády, Realistickém divadle Z d e ň k a
Nejedlého a Divadle S.
K. Neumanna dohromady. J e to také nejméně
dvakrát větší návštěva,
než jakou měly všechny
naše poválečné hry, zařazené v té době na repertoár. . .
Staromilci
Více než 60% z celkového počtu divadelních diváků vidělo loni
v Praze hry starší, napsané před rokem 1945.
Z toho daleko víc než
polovina těchto diváků

zve

na

ZÁBAVU

v sobotu

dne 2. května 1959

V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST., P R A H R A N
HUDBA

-

TANEC

-

LIKÉROVÁ LICENCE

Začátek v 8.30

Konec v 1.30

PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ : 94 6635 - FJ 3843

cie dozná po Adenauerově - a nyní také Duliesově - obchodu určité
změkčení. Do jaké míry. ukáže teprve doba.
Pro nás je vsaje. Adenauerúv odchoď v fcaždém případě událostí
nepříjemnou.
-kw-

BEZINKÁM

nictví zvláštní postaveni
i jako příklad ostatním,
by bylo možné hrát í za
buržoasní repubiíkv-"
Kritik Opavský pak
dodává, že "původní socialistické h r y " (neboli
komunistické a g i t k y)
shlédlo jen 12% divadelních návštěvníků, a
pokračuje •

srdečně

byla na hrách vytvořených nejméně před 50
až €0 lety. .
Jaroslav Opavský si
zejména stěžuje, že "ve
shodě ničím nerušené a
iepší věci hodné t a žije vedle sebe například
vynikající inscenace sovětské revoluční hry a
bezvýznamný
' 'Ideální
manžel" (Oscar Wilde
-pr.) čí tradičně pojatý
domácí klasik, naléhavě
závažné
představení
Brechtova "Galilea Galilei" vedle p r c h a v ě
módní hry italské, protiválečná australská hra
vedle Goetha, jehož podání má s dneškem málo společného (Australanka Dymphne Cussacková byla takto povýšena nad Goetha h r o u
"Ráj v Tichomoří" -pr.)
. . . americké
detektivní
parodie se senzační bulvární příchutí vedle revue, která kdysi byla bojovně politickým divadlem, ale z níž změnou
společenských podmínek
bojovnost vyprchala. . .''
Frašky proti kultuře
Věru je to zvláštní"
"změna
společenských
podmínek", při k t e r é
dřívější levicové divadlo
V & W hraje s náramným úpěchem americké
frašky, zatím co jiný exponent experimentálního
divadla spěje zvolna k
bankrotu.
Neboť i toto sděluje
kritik Jaroslav Opavský:
"Každému, kdo jen trochu pamatuje předválečné D 34 až 41 .(divadlo
E. F. Buriana -pr.) s je-

PŮJČKY PENĚZ
na auta, nábytek,
obchody a hypotéky
zařiznje
ADAM
SMITH
FTY. LTD.
3" Swanston St.
. MELBOUENE

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podolků,
Work. Compenaatloii,
aut, povinné ručeni,
ŽIVOTNI,
árazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2481

Kontinentální a australské
ŘEZNICTVÍ A VELKOUZENÁŘSTVÍ

PILSNER
92, Glenhuntly Rd., ELSTERNWICK, VIC.
(elektrikou č. 4, zastávka 43)
TeL L F 4365, po proď. době UM 2958
Vidy čerstvé jaternice a jelítka
Dodávky do domu
EMIL FUČÍK (dříve Lyons Smallgoods)

ZE

DNE

5.4.
Ve
Washingtonu
skončila třídenní konference rady NATO. Seve.
roaílantský pakt byl podeesán před deseti lety.
—V jižním Tibetu pokračují boje mezi partizány
a armádou komunistické
Číny.
4. Podle
egyptských
zpráv vypukly v severním Iráku opět boje mezi vládním vojskem a
povstalci.
—Zánadoněmecký
kancléř Adenauer se rozhodl
přijmout nominaci křesťansko — demokratické
strany na úřad presidenta.
8.4. Argentinská vláda
vyhostila 5 diplomatů z
komunistických zemí.
—Povstalci v Tibetu vyhlásili prozatímní vládu.
Podle zpráv, které docházejí do Indie, kontrolují
ho dnes již klasickými
inscenacemi,. . . je dnes
smutno při pohledu na
závěs, spuštěný v polovině přízemí, aby prázdnota míst tak nekřičela. Neděle večer-druhé
představení- a je poloprázdno. . ."
Čínské heslo o květu
sta květin (jehož se čs.
divadelníci zhusta dovolávali), se nějak neujalo.
Dokonce se zdá,
že ani chudým bezinkám
nebude už d o v o l e n o
kvést. Už se na ně chystají příslušné jezinky. .

NA

DEN

dosud tibetští povstalci
několik oblastí.
9.4.
Východoněmecký
ministerský p ř e d s e d a
Grotewohl navrhl západoněmecké vládě schůzku, která by se konala
p ř e d konferencí h l a v
mocností.
—Ministerský
předseda
Běloruské sovětské repu.
bliky Avchimovič
byl
propuštěn.
10. 4. Pákistánští letci sestřelili indické tryskové
letadlo, které prý fotografovalo pákistánské vojenské objekty.
13.4. Francouzský ministerský předseda Debre
přiletěl do Londýna k
p o r a d á m o konferenci
velmocí.
—-Podle zpráv uprchlíků
se nedávno vzbouřili ve
východním Rumunsku se.
dláci proti násilné kolektivisaci.
—V Ženevě byla po čtyřtýdenní přestávce o p ě t
z a h á j e n a mezinárodní
konference, která se zabývá problémem odzbrojení.
14.4. Sovětské stíhačky
donutily americké dopravní letadlo na cestě
ze Západního Berlína do
Západního Německa, aby
letělo níže. Američané i
Sovětský svaz protestovali proti incidentu.
15. 4. President Eisenhower oznámil resignaci J.
F. Dullese, jenž má těžkou rakovinu.
16. 4. Na Maltě vstoupila
v platnost nová prozatímní ústava.
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ČESKOSLOVENSKO
—Československá vláda
vydala s vládou polskou
spoie£&é prohlášení k 10.
výročí Severoatlantického obranného společenství, v němž na ně útočí
jako na nástroj "válečné
hysterie, příprav k útočné válce" a označuje je
za "původce nepřátelství
mezi národy 5 '.
—říaměstek ministra zahraničních věcí dr. Jiří
Hájek jednal s vyslanci
Velké Británie, Francie
a Spojených států o mož.
nosteeh přizváni Československa a Polska na
porady zahraničních ministrů.
—Národní podnik Tesla
v Karlině d o d a l
do
Egypta dvě kompletní zařízení rozhlasových sta.
nic pro vysílání na středních vlnách.
—Smetánka
Ústředního
výboru
Komunistické
s t r a n y Československa
bylá na zájezdu v Brně.
Stranická delegace : Ahtonín Novotný, Rudolf
B a r á k, V. Krutina, L.
Štrougal. V Brně je vítali oblastní sekretář KSČ J. Korčák a předseda
národního výboru J. Nedělka.
""
—V Praze-Motole má být
p'oetaveno
zdravotnické
"velkostředisko". Má za.
hrnovat: městskou nemocnici s 640 lůžek, dětskou nemocnici s 875 lůžek, vědecké a farmakologické ústavy.
—Na VI. sjezdu Jednotných zemědělských družstev měl hlavní projev
Antonín Novotný. Sjezd

DOMOVA

VE ZKRATCE

se zavázal zvýšit do roku
1965 zemědělskou výrobu
o 4Q% a produktivitu
práce o dvě třetiny.
—Do Bratislavy přijel
n o v ý generální konsul
Východního N ě m e c k a
Schneidewind.
—Řád Klementa Gottwalda dostal od Antonína
Novotného člen Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska Pavol David.
—K 40. výročí pokusu o
založení bolševické republiky v Maďarsku odjela
do Budapešti československá vládní delegace
ve složení: V. Kopecký,
generál Čeněk Hruška,
J.Kříž a čs. vyslanec v
Budapešti ,dr. J . Viktory.
—V pražském p a l á c i
Adrie bude letos otevřen
"moderní dům kosmetiky". Jeho denní kapacita bude 400 zákaznic (jednotlivá oddělení: speciální kadeřnictví, manikúra, pedikúra, prodej
kosmetických přípravků,
blůz, bot, bižuterie, šperků).
—Byla podepsána obchodní dohoda mezi. Československem a Beneluxem.
ČSR vyveze slad a chmel,
chemikálie, strojírenské
výrobky, zemědělské výrobky, barevné kovy, doveze textilní suroviny a
polotovary.
—V mladoboleslavské automobilce byl dán do výroby nový typ osobního
automobilu - Škoda Octavia.
—Do Československa při-

PROCESY A ROZSUDKY
— Před lidovým soudem v Praze byl odsouzen učitel Miloš Blažek ke 4 a půl letům vězení pro "podvratnou činnost proti republice,
za reakční výchovu části mládeže, jíž se těžce
zpronevěřil svým povinnostem učitele, za organisování tajných skupin rozpuštěné organisace Junák. .. "Přitěžovalo mu, že se "netajil
náboženským přesvědčením" a že výletů skautů se účastnil i katolický kněz. .
— V Košicích byli (až dnes!) souzeni bývalí
funkcionáři maďarské strany "Šípových křížů" Darabos a Koeressy. Za války prý zavinili
smrt českoslovenkých občanů. Oba byli odsou-.
zeni k smrti, další tři obžalovaní dostali dlouholeté tresty.
.
— Za rozkrádání socialistické majetku byli v
Hradci Králové odsouzeni: dr. Jan Novák (10
let), Kotyza (8 et), Macek (7 let), Bíza (5 a
půl roku), Rulec. (3 roky), Sádovský (3 roky),
Tomáš Novák (2 a půl), Ščerbakov ( l a půl
roku).
— Pro odpor proti lidovědemokratickému zřízení byla odsouzena skupina kněží : v Olomouci provisor z Branné u Šumperka (4 roky), v Pardubicích farář z Vejvanovic A. Palouš (5 let) a Z. Mládek z pardubického arciděkanství (4 roky).
— Za krádeže kůží v obuvnickém závodě Arma v Počátkách byli odsouzeni kráječ František Smrž (9 let) a vedoucí závodu L. Cypra
(5 let).
— Za daňové zpronevěry ve výši 1,114.000 Kčs
byli v Čáslavi odsouzeni otec a syn Dvořákové na 4 a 3 roky žaláře.
FEP/Č

jela bulharská vládní delegace, vedená prvním
náměstkem předsedy Rady ministrů Damjanovem.
—Národní podnik Kniha
pořádal aukci starých rukopisů. Nejvyšší cena:
dvě s t r á n k y rukopisu
Viktora Dýka za 390Kčs.
—Za předsednictví Andreje Plávky zasedal ústřední výbor Svazu slovenských spisovatelů.
—Od 1. června začne jezdit na trati Berlín-Lipsko-Karlovy Vary-Praha
"lázeňský rychlík Karlex". Souprava je složena ze čtyř vozů maďarské výroby.
—Podle vyhlášky miniBteirsitva zemědělství a
lesního hospodářství budou letos připuštěni k lovu jen ti střelci, kteří
"prokáží patřičné znalosti
marx - leninismu". Zkušebními komisaři pro po.
litickou výchovu "bude
moci být jmenován myslivec, osvědčený politický pracovník s vyšším
politickým školením".
—V Praze byla podepsána dohoda o výměně zboží mezi Československem
a Beneluxem ve výši 400
milionů Kčs.
t—Ke frvým šedejsátinám
dostal Řád práce komunistický spisovatel a novinář Karel Konrád.
—Antonín Novotný oznámil v jednom ze svých
projevů, že prý "do roku 1965 vzroste československá průmyslová výroba o 90-95% a že se životní ú r o v e ň zvýší o
40 %".
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Praho město přísně tajné
Honba za plánem, který

nebyl

naplánován

. Nevymysleli jsme si hořejší titul sami. Našli jsme jej k volnému použití
v československém čtrnáctideníku Nová Praha, který vydává ústřední národní výbor hlavního města Prahy. Horlivý čtenář tohoto časopisu se sice musí nejprve prokousat lákavými články s tučnými nadpisy jako např.
Sovětský lid buduje svá města, Plody iniciativy pracujících, Budou omítat i v zimě, ale tu a tam narazí na nefalšovanou perličku z Prahy, jako
je doleji citovaný článeček Bedřicha Pangráce:
Zkusil jsem si opatřit p l á n e k hlavního
města Prahy. Malý, obyčejný, do kapsy. Jen
aby na něm byly hranice městských obvodů
a alespoň všechny důležitější ulice, náměstí,
velké bloky domů, sady,
nádraží, tedy takový plánek obecně orientační.
Turistický úsměv
Po marných dotazech
v prodejnách n. p. Narpa, Kniha, v novinových
stáncích a v nádražních
kioscích jsem zašel do
representačních kanceláří n. p. Turista na rohu
Vodičkovy ulice a Václavského náměstí.

žil jsem se ještě jedné
otázky. "Nikde, protože
všude jsou plánky vyprodány. Můžeme vám
však- posloužit u nás takovým plánkem. . ."
Tak jsem se dověděl,
že n. p. Turista má na
skladě
v dostatečném
množství propagační publikaci o Praze v jazyce
ruském, a v té knížce
že je vzadu vlepen plánek Prahy s českým textem. Celý ruský průvodce stojí Kčs 15.60.
Protože potřebuji' jen
plánek, poděkoval jsem
a dalším pátráním přišel na adresu prodejny
m a p . Oblastní správy
gíedézie a kartografie v
Karlině, Šaldova 24.
Plánů Prahy tam mají dost, i když nejmenší
formát je 100x 90 cm,
tedy meně příhodný a
značně velký pro kapacitu kapsy normálního
kabátu. Zato cena byla
přiměřená : Kčs 6.80.

N a osvědčení
Jenomže zase je tu
kámen úrazu : Plány se
prodávají pouze na jakési "Osvědčení", jež
může dostat jen podnik,
nikoliv soukromník.
Kdybych byl zaměstnancem například některé pražské domovní správy, kdybych byl alespoň
deratizátorem čili hubitelem krys v Technických službách hlavního
města Prahy, už by se.
snadno našla záminka,
jak na svém podniku
vymámit objednávku, s
objednávkou "Osvědčení" a s "Osvědčením"
plánek.

Potom, kdyby v pod"Nemáme" —řekli mi
niku uznali, že bez pláns turistickým úsměvem
ku mi nelze úspěšně prau okýnka. "A v dohledcovat ani na povrchu
né době není další vyani v podzemí Prahy,
dání naplánováno" —
bych plánek dokonce
—63 studujících práv pro. - dodali jen tak.
dostal o těch 6.80 Kčs
střednictvím "dálkových
kursů" dokončilo studium
"A kde jinde, bych
levněji, protože by jej
na Karlově universitě v se měl zeptat?" —odvázaplatil
podnik.
Praze. Děkanem právnická fakulty je dr. Valerián Fábry.
3 0. d u b n a
otevíráme
—17,1 % školního žactva
MODERNÍ ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
na základních školách
má vyučování na směny.
—Národní podnik Úklid
dodává do domácností
326 H i g h Street, K e w , Vic.
pračky i s pradlenami.
Telefon : WM 7178, po prod. době 85 5122
Jednu pracovní hodinu
Elektrika £. 40, 41 a 48, zastávka 38.
účtuje 10.50 Kčs.
Kvalitní maso
—Na s j e z d sovětských
odborů odjela delegace
prvotřídní uzeniny
jaternice, jelítka
Revolučního odborového
hnutí, vedená F. Zupkou
drůbež
a V.Poláškem.
Naše heslo : dobrá služba zákazníkům '
—Režisér Karel Zeman
Přsvědčtese!
(tvůrce filmu "Vynález
Srdečně zvou
H. & J . K o p e c k ý c h
zkázy") připravuje natáčení filmu "Baron Prášil". P o d o b n ě jako u
PLAŤTE LASKAVĚ PŘEDPLATNÉ
"Vynálezu zkázy" použi- —Na Bukové hoře v dě. BEZ UPOMÍNÁNl
je i tentokrát za obrazo- čínském okresu bude povou předlohu
obrázky staven nový televisní vyfrancouzského
m a l í ř e sílač Severní Čechy o
Gustava Doréa.
výkonu 100 KW.
Jeho
ZLOBÍ VÁS OČI?
—74. narozenin se dožil věž bude 185 metrů vyBolí Vás hlava?
J. M. Gottlieb, t v ů r c e soká.
mnoha divadelních výNoste brýle od O P T A !
prav pro pražské Národ- —Vincenc Makovský je
autorem pomníku Aloise
ní divadlo.
Jiráska, který bude od—¡Loděnice v Komárně halen v Litomyšlí při obudují nový typ doprav- slaváeh 700. výročí poních člunů, opatřených výšení Litomyšle do měs- Capitol House, 109 Swanston St.
diesHovými elektrickými tského stavu.
MELBOURNE (vedle kina. Capitol)
motory. Člun má 70 čleTelefon: 63 3231
nů posádky, 3 paluby a —Generální t a j e m n í k
DODÁME l é k y v š e c h d r u h ů
p o j m e 415 cestujících. Spojených národů Dag
Jméno : Říjnová revoluce. Hammarskjoeld se zastaVašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
—Členové Janáčkovy o- vil při letu z A s i e na
v nutných případech telegraficky
pery v Brně provedli v někblik hodin, v Praze.
Nejlepší dánské POTRAVINOVÉ BALÍKY
pražské Městské knihov- Uvítal ho náměstek mifirmy
PLUMROSE dodáme rychle a spolehlivě
ně operu Bohuslava Mar- níistra zahraničí dr. HáObstaráme za Vás placení cla
tinů "Ženitba".
jek. .
Č/FEF

KEW

CONTINENTAL

BUTCHERS

O P T O

HLAS

-4-

20. 4. 1959

DOMOVA
Z D O P I S Ů NAVRÁTILCE Ž AUSTRÁLIE II.

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

Optical Service návky také pačtou

V Československu to nedrží
V minulém čísle H D jsme uveřejnili první část odyseje anonymního
navrátilce z Austrálie, která obsahovala jeho dojmy z měsíců února až
března 1957. Její stručný obsah : navrátilec zprvu pracoval půl roku v
kanceláři, pak (po vyhození) na stavbě v městečku A. Tam se mu nelíbilo a snažil se dostat místo v Praze a v Plzni. V obou městech byl přijat na stavbu, ale aniž začal pracovat, rozjel se na brigádu do Ostravy.
Mottem jeho dopisů bylo zjištění, že "mu to všude leze na nervy".

Jsem již doma. Sbalil jsem si kufry a jsem
doma, doma, doma! Zítra jedu do Prahy. Mám
toho až po krk. D o Ostravy se už nevrátím. Jedině snad pro razítko o
propuštění.
Druhá douška :
Jsem již v Praze. J e
za deset minut dvanáct
a píši tento dovětek ha
Masarykově nádraží. Odpoledne jdu na vnitro.
Dopis posílám předem.

'tklíčového
průmyslu".
Ale tam se dostanu stejně, jestli budu nadále
pracovat za těch podmínek jako nyní. Z n á š mě.
Pouštím si hubu na špacír příliš často. Mlčet
K nemalému zděšení našich vlastenců bylo mnoneumím. Taky nesmím
hokráte konstatováno, že prý jsme my Češi "germoc přemýšlet, to bych Dopis z 29. října 1957 :
mánští Slovani". S ohledem na vlastní zkušenosti,
se určitě zbláznil.
které se dokonale kryjí s výrokem mladšího MasaPosílám ti tento doryka o Slovanech a Dánech, se domnívám, že vlastPokud jde o J., to se pis přes J., mám dojem,
ně k zděšení není důvodu.
teprv ukáže, jak se mu
Zaúpěl by Kollár a zasténal by Čelakovský, ale
To ovšem znamená tu bude líbit po návratu že se mi dopisy na pošo tom dost naše noviny.
nemohu si pomoci - nepovažuji to nařčení za uráž.
tě v Brně ztrácejí. • Poi většinu knih vydržet
vaše ú-to potom chvíli t ¡z ciziny. Mě to tu taky
ku, spíše naopak. Proč bychom se měli cítit urazítří nastupuji na dva
ženi, má-li někdo dojem, že jsme načichli němec- řadv zabaví, včtené Čap- bez .práce, protože pokud bavilo prvních šest měroky na vojnu. T o je
kou kulturou? Podezření z němécké kultury str- ka, N e r u d y a Němcově. nemáš v občance- razítsíců, dokud jsem seděl peklo, cd?
pím s nadšením, a jenom člověk překypující škoko, že jsi propuštěn, tak v kanceláři za 1.200 Kčs
M r z í mne, že jsem
dolibostí by nás mohl podezírat z německého miliNevím ještě, kam mne
tě nikam nevezmou. A měsíčně. Oni ho nechali
tarismu.
prodal to rádio, poněpošlou,^
ale jistě do něs
těmihle
darebáky
se
Ostatně, čím více se rozhlížím kolem sebe, tím vadž tím jsem byl alesdoma. protože spadá pod
více zjišťuji, že předním znakem člověka je stádmusíš nějaký ten měsíc zemědělství, a to je dnes jaké zastrčené díry, Řekhost. Začínám , věřit, že vlády a režimy, mají-li pří- poň spojen se světem a hádat, než tě pustí.
li mi, že p u j d u k pras hornictvím nejdůležiležitost a dostatečný čas, mohou hnísti celé národy mohl jsem poslouchat
Jedu teď taky do Pra- tější odbor našeho hos- covní četě, děUt někam
jako měkký včelařský vosk. Hodně toho bylo na- anglicky mluvící stanice.
na stavbu nebo do dovykládáno o národních charakterech, jež nelze změ- Tady v Ostravě sice rá- hy. Ž á d a l jsem minis- podářství.
Kdyby měl
nit, o ukrutnosti národa jednoho a mírumilovnosti
terstvo vnitra o pas (po- dělat někde ve fabrice lů, tam dávají všechny
národa druhého. Jak taková tvrzení obstojí kon- dio máme, ale je to stanespolehlivé lidi.
frontována s tím, co jsme všichni zažili a denně rý křáp. Chytíme na to volení k odchodu d o ci- nebo na stavbě, tak by
Výhodu mám v tom,
zažíváme?
j e n Ostravu, Brno a ziny) . Doposud mě ne- určitě moc spokojen neže
si můžeš vydělat něŽe
bych byl.
Slyšeli jsme často, že nikdo nemůže být tak kru- Prahu II. Viděl jsem odpověděli.
jaké
prachy, je to totiž
tý a nemilosrdný jako Hunové Evropy - Němci, nej- anglický film " M ě s t o dostal pas, to nečekám. Douška dopisu. (14. dubplacené. Dnes jsem přiméně ze všech dobrosrdečný národ ruský. Ale koS
p
í
š
mě
pošlou
do
na 1957) :
munistický režim si i v té ruské dobrosrdečnosti jako Alice" a "Dobytí
jel do Prahy, kde jsem
našel popravčí pacholky, kteří k smrti vyhladověli Everestu". V květnu má
se byl rozloučit se známilióny ukrajinských sedláků a další milióny hna- být
POVOLENÁ
DOVOLENÁ
uveden
americký
mými. Měl jsem tam tali na Sibiř, za mříže a pod šibenice.
film "Malý uprchlík".
"Exulant" František Čáslavský, o jehož činStejně často jsme četli i slyšeli, že nikdo nemůže Mám d o j e m , že naše nosti v Austrálii, přemlouvání uprchlíků k ná- ky sraz s J . Přijel s ním
ještě nějaký kluk, který
být barbarštější než Němci Asie - Japonci, nejméobecen- vratu do Československa, vyprávěl čs. uprchlík
ně ze všech klidný a pokojný národ Číňanů. Ale maloměšťácké
tě taky zná z Austrálie.
komunismus si našel i v tom pokojném
národě stvo jím bude zklamáno. v reportáži "Na čs. konsulátu v Melbourne",
J. jsem opustil včera v
dost hrdlořezů, kteří dokázali "likvidovat" ' milio( H D Č. 21. ze 17. října 1955), je právě "na
Zdejší publikum chce
šest večer v kavárně Pany bezbranných "kulaků" ranou do týla a kteří nytotiž od amerického fil- dovolené" v Praze. Čáslavský přijal australské sáž, zrovna když tam
ní vyhlazují Tibeťany se zemského povrchu.
státní občanství, avšak brzy po uveřejnění zmíLidé, kteří vládnou, dělají z lidí,, jimž vládnou, mu něco jiného než reabalil dobrou děvku. Muzabijáky, a ukrutníky nebo beránci humanisty pod- litu. Ani se tomu nedi- něného článku Austrálii opustil a usadil se v sel jsem totiž na vlak do
le toho, na jakou str nnu lidské povahy hrají a co vím. Po c e 1 é té době, Anglii. Tam se prý hodlá příští měsíc z ČSR
Brna.
tím v člověku dokáží probudit.
kdy přicházeli z kina víc opět vrátit.
(Pokračování na str. 6)
Ukrutní Japonci a militarističtí Němci nejsou nebezpeční, pokud do nich jejich vlády soukají demokracii. Nebezpeční jsou "mírumilovní" Číňané a
"dobrosrdeční" Rusové, do nichž vlády nalévají nenávist.
Chruščov p.oužívá německého militarismu jako
O nejméně známé části světa Tibetu, čili střeše proroctví najiti cestu v nastávajících nesnázích.
klacku, jímž se snaží držet na uzdě, nebo alespoň
ovlivňovat národy, které měly v historii s Němec- světa bylo napsáno několi« knížek. Málokterá však Odpovědi proroka byly dosti nejasné a nepomohly
kem špatné zkušenosti. Polsko má být přikováno vysvětluje tak dokonale události kolem Dalaj Lá- povznést morálku obyvatelstva. Odpověď obyčejně
ke komunistickému bloku strachem, aby neztratilo my a hlavního města Lhasy, jako kniha Rakušana zněla "Mocný nepřítel ohrožuje naši svatou zemi
svá území na západě, jimiž byla po válce kompen- Harrera, nazvaná "Sedm let v Tibetu". Autor, kte- na severu a na východě" nebo "Naše náboženství
sována sovětská krádež na východě. Československo rý byl internován za války v Indii, uteíil z inter- je v nebezpečí".
se má chvět hrůzou, aby si "militarista" Adenauer načního tábora se svým přítelem Aufsneiterem a naVšechny předpovědi se držely -v tajnosti. Obyšli útulek v neutrálním Tibetu. Harrer, povoláním
nepřišel v holínkách znovu pro Sudety.
profesor zeměpisu a tělocviku, ztrávil pak značnou čejně však část zpráv proklouzla na veřejnost a
kolovala Lhasou, až nabyla neobyčejných rozměrů.
"Jedině síla Sovětského svazu vás může zachránit část svého pobytu jako učitel Dalaj Lámy.
Z nepřátelské vojenské jednotky o 100 mužích' se '
před germánským militarismem," říká Cbruščov a
*
*
během noci stala armáda, čítající několik tisíc. Názní to asi tak upřímně, jako když Hitler fikal ¡"JeMůj
pobyt
v
Lhase
se
za
posledních
několik
měrodní shromáždění bylo však jiného názoru. Bylo
dině Třetí říše vás může zachránit před barbarským komunismem." Rozdíl je v tom, že barbar- síců značně zpříjemnil. Necítil jsem se již nespo- zřejmo, že isolacionalism, který byl po staletí traství komunismu bylo faktem tenkrát i dnes, zatím kojen a můj život dostal, jakousi náplň. Byl jsem diční tibetskou politikou, patří minulosti. Byl nejco pruský militarismus dříme v půdě tzv. Němec- pověřen shromažďovat zprávy z cizích novin a snad vyšší čas zahájit diplomatické styky s cizinou a
řící celému světu, že Tibet chce být samostatným
ké demokratické republiky, oficielního spojence So- úkol daleko důležitější - kreslit mapy.
Byl jsem nadále vítaným návštěvníkem, učitelem státem.
větů.
a společníkem Dalaj Lámy. Hodiny společně stráPekingská propaganda začala vyhlašovat do svě• Celý ten napumpovaný strašák je beze vší logi- vené
Dalaj Lámou byly užitečné nejen mému žá- ta, že Tibet byl odjakživa součástí Číny. Na tyto
ky a člověk se musí .divit jeho nepopiratelné účin. kovi s nýbrž
i
mně.
Dověděl
jsem
se
hodně
o
útoky reagoval Tibet záporně. Snažíc se setrvat ve
nos ti. Je-li dům v plamenech, oheň, je naší první historii Tibetu a budhismu.
své posici neutrála, Lhasa považovala dosti dlouho
starostí a nestaráme se o to, že snad řeka, která
Naše přátelství začalo býti brzy ovlivňováno po- vyvracení podobných zpráv za porušení státní neuteče kolem, protrhne břehy za pět let, jako je prolitickou situací. Relace pekingského rozhlasu (po trality. Nebezpečí komunistické propagandy bylo
trhla před lety deseti.
Jde zkrátka o to, abychom se my (a hlavně liďé vyklizení Číny Čankajškem) se staly velmi arogan- však brzo rozeznáno a tibetský rozhlas začal vytní. Národní shromáždění Tibetu zasedalo několikrá- sílat každý den stanovisko Lhasy k současným adormía) nedali vodit za nos, aby hrůzy zašlé minu- te v týdnu. Formovala se armáda a vojenské pře- tázkám v tibetštině, čínštině a angličtině. Speciellosti nezastřely hrůzy živé přítomnosti. Neboť tako hlídky byly na denním pořadu.
ní mise byly pověřeny navštívit Peking, Delhi, Wavá. je živá přítomnost: rozpadlo se Rakousko - UV důležitějších otázkách byl často dotazován stát- shington a Londýn. Skládaly se z mladých mnichů - lámů. Každý z nich mluvil anglicky. Bohužel
hersko, zašel hákový kříž a na krku nám pro změ- ní prorok. Zejrnéna nyní snažila se vláda pomocí
nu sedí "velký slovanský bratr".
_
-kw-

Živá přítomnost

z 12. dubna 1957: udření než z práce, mají nárok na únik z šediPrávě jsem obdržel vé skutečnosti.
tvůj dopis. Už několiV Ostravě dlouho nekrát jsem ti chtěl poslat dopis s výstřižky, ale zůstanu. J d u na fluktubyl jsem na tom tak ační komisi, aby mě prob í d n ě s prachama, že pustili. Oni mě asi nejsem neměl na poštovné. propustí, poněvadž jsem
Časopisy nemá smysl tu na brigádě, ale v tom
k vám posílat, poněvadž případě jim zahnu, jak
to nedostaneš. Psaly teď to tu dělá většina lidí.
Dopis

SEDM LET

V

TIBETU

20.4. 1959

HLAS

DOMOVA
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Romain Gary : Kořeny nebes (The Roots of Heaven), M. Joseph, Londýn

O S l o n e c ha l i d e c h
Někdy v roce 1946 překvapilo státní nakladatelství československé čtenáře vydáním prvního "socialistického" rodókapsu. Jmenoval se "Zosja
vyzvědačka" a byl to zpustošený román Romaina Garyho "Evropská výchova", s nímž velmi barbarsky naložil redaktor Jan Pilař, dnešní velké
eso komunistické literatury. "Evropská výchova" qebyla dosud anglicky
vydána. Romain Gary je znám anglicky mluvícím čtenářům romány "Společnost mužů* a "Barvy dne", napsanými před "Kořeny nebies" (Garyho
nejnovějlí román : "Madame L.", který prozatím vyšel jen v Americe).
Hrdinou "Kořenů nebes" je bývalý koncentráčník francouzské národnosti Morel. Čtenář se nikdy nedozví jeho křestní jméno, ale to je stejný zbytečné jako vědět příjmení strýčka Toma z chaloupky, která pomáhala Abrahamu Lincolnovi v křížové výpravě proti otrokářství na americkém Jihu.
Líčení krvavých krás
Morel poznal na vlas- gické válce (jeho provitní kůži, kam vede dneš- nění : příliš důvěřoval afrických safari přenení technologická civili- poctivosti 250 "vědců", chává Gary krvelačnějsace, prolezlá diktatura- kteří zfalšovali důkazy ším spisovatelům. Ujišmi těla i ducha. Z a jed- o americkém barbarství), ťuji však, že duchovní
né z bezesných nocí v britský důstojník ve výs- dobrodružství Morelovy
koncentráku snil o obra- lužbě ("Nakonec jsem výpravy proti nelidskosti
zu absolutní svobody.
zjistil, že se Morel po- člověka k člověku a k
zaručuje
mu
Jeho snění vyústilo v kouší o něco, k čemu přírodě
obraz stáda slonů, pádí- nemůže gentleman ne- trvalejší místo v srdcích
cího pralesem, v obraz činně přihlížet"), starý čtenářů než sebelepší papřírodozpytec, sáže z Cloeteho, Ruarka
majestátní síly a maje- dánský
státní nespoutanosti. O d který miluje lidi jen o nebo Hemingwaye.
tohoto okamžiku byl Mo- trochu méně než příroVždyť nakonec to, oč
relův osud zpečetěn. Při- du, Berlíňačka, k t e r á Garyho hrdina bojuje,
šel do Afriky, aby za- prožila sovětské osvobo- je velmi jednoduché :
chránil slony před vy- zení a "prostě cítila, že ". . . Vždyť nechci všechubením, které jim hro- u toho, co Morel pod- ko, jen kousíček, jen ozilo (a hrozí a b u d e niká, by měl být taky kraj, na kterém b u d e
hrozit) od lovců "bí- někdo z Berlína", arab- všem a každému jednolých, černých, žlutých a ský loupežník, nemající tlivě možno svobodně
kam jít, africký nacio- žít. . ." A jinde :".. .Nejfialových".
Svoji křížovou výpra- nalista, doufající, že bu- de o to, s kým mne spovu začal přípisy k mezi- de. moci využít Morelo- jují. J d e o slony. J d e o
národním tělesům. Při- va dobrodružství k po- bezpříkladné barbarství,
rozeně se mu každý vys- litickým účelům, jesuita, které ovládlo celý svět.
mál. Ale tábor jeho spo- který doufá, že n a u č í J d e o slony. Jde o krujenců začal
p o m a l u Morela adresovat petice tost. Jde o svobodu. . ."
"na patřičné místo", a
vzrůstat.
Morel a jeho spoluV zapomenutém kou- americký fotograf (ne- bojovníci jsou obviňovátě Francouzské rovníko- věrecký Ž i d , shánějící ni z anarchismu, nikdo
vé Afriky mu porozu- novinářské senzace až jím nehodlá věřit, že jeměli : americký letec, do okamžiku, kdy si" u- jich boj je doopravdy
který na Koreji v zajetí vědomí, že jeho celá ro- veden na obranu nejpodepsal
komunistický dina byla zplynována v větší němé táře na světě.
protest proti bakteriolo- Osvěnčimi).
však nerozhodnost tibetské vlády a nezájem cizích
mocností způsobily, že tyto mise se nedostaly dále
než do Indie.
Mladý Dalaj Láma si byl vědom těžkostí, které
nastolení komunistického režimu v Číně přineslo;
přesto však věřil v mírové řešení. Během svých
návštěv jsem zjistil, že Dalaj Láma se neobyčejně
zabývá budoucími problémy své země. Setkávali
jsme se obyčejně v jeho privátním kině, které
jsem mu před časem "vystavěl. Někdy mi i vyšel
vstříc -a již z dálky mne vítal s. usměvavou tváři.
I když nesčetrtěkráte mi naznačil, že j.sem jeho
přítel, nikdy jsem této situace nezneužil a vždy
jsem jej respektoval jako budoucího vladaře Tibetu.
Byl neobyčejně nadaný na cizí jazyky, jako snad
všichni Tibeťané. Znalost cizích řečí jako mongolštiny, číngtiny, nepalštiny a hindustánštiny jsou
běžné u vyšších vrstev a hlavně u obchodníků.
Stalo se málokdy, že bychom byli vyrušeni během, našich schůzek. Pamatuji se, že jednou mnich,
člen osobní stráže Dalaj Lámy, přinesl mu důležitý dopis. Obrovitý muž se třikrát uklonil, přestal
dýchat jak dvorní etiketa kázala, a předal mu dopis. Opět se uklonil a kráčel pozpátku ke dveřím,
které tiše zavřel. V tom okamžiku jsem sl byl vědom, jak často porušuji zdejší protokol. Dopis, o
kterém jsem se právě zmínil, pocházel od nejstar. šího • bratra Dalaj Lámy, který byl představeným
-kláštera v čínské provincii Chinghai. Čínští komunisté, kteří již ovládli Čínu, snažili se ovlivnit Dalaj Lámu skrze jeho bratra Tagstel Rimpoehe.
Toho času zastupoval nezletilého Dalaj Lámu regent a podle všeobecného mínění lid si.přál, aby

I kněz se zprvu domnívá, že Morél je nepřítelem lidské spólečnosti, že j e h o boj za
svobodu slonů je výsměchem lidské důstojnosti
a urážkou Boha. Ale nakonec je to on, který
dá přístřeší Morelově
hrstce štvanců, když je
jim nejhůř.
A tak Morelovi a jeho přáteúm přijde účinná p o m o c z nečekané
strany. Africký jesuita
netrvá t o l i k na liteře
Písma, neboť zná jeho
neklamný smysl :"Ovšem
že je Morel hříšně pyšný rouhač, který by měl
SDÍŠ
ookleknout než se
ohánět pěstmi. Ale to
není docela jeho vina.
Má příliš velké srdce,
takže nedospělo, protože
je příliš těžké. A tak se
Morel zastavil u slonů.
Ale je mozne, ze potřebuje jen pořádně kopnout do zadnice, aby
doběhl. A rozhodně nechci, aby ho zabili na
půli cesty. . . Jen se nestarejte, já už ho naučím, aby zvedl oči trochu výš, aby nepřestal
na slonech. . ."
Klobouk d o l ů před
Romainem Garym : věřím s ním, že M o r e l
nezmizel Xr africkém pralese navěky, že se znovu
objeví někde jinde, aby
znovu začal svoji gaskoňádu. Co víc : zakouřený pokojíček v Meibourne se náhle zdál docela vhodným p přirozeným východiskem nejdůležitější safari našeho
věku.
-jun-

Dalajovi, kterému bylo právě 14 let, byla předána
vladařská práva. Jeho největší obavou prozatím bylo, zda v Evropě svými znalostmi bude na úrovni
tamnějších studentů, anebo bude.li .považován za
zaostalého Tibeťana. Tento pocit méněcennosti nebyl charakteristický pouze pro Dalaj Lámu. Často
jsem slyšel lamentování i od jiných, kteří říkali
"My Tibeťané nevímé ale vůbec nic!"
S příchodem podzimu byla naše setkání mnohokráte přerušena. Politická situace se stále zhoršovala, zejména když prošla na veřejnost zpráva, že
čínská pěchota a jezdectvo se začínají shromažďovat na východní hranici. Tibetské jednotky bylý
vyslány na východ, avšak brzy bylo jasno, že budou pohou kapkou v moři proti čínskému přívalu.
Delegace vyslané do ciziny uvázly v Indii a tak
Tibet se nemohl spolehnout na pomoc z věnčí. Případ Koreje dokázal, že i podpora. Spojených národů by byla nejistá v případě útoku rudých hord.
Pocit poraženectví ovládl Tibet. Sedmého října
1950 Číňané napadli Tibet na šesti místech. Lhasa
dostala první zprávy o útoku až deset dní poté.
Zatím co první, Tibeťané umírali pro svobodu své
země, lid ve Lhase čekal na zázrak. Jakmile další
zprávy nabyly nepříznivých rozměrů, tázala se vlá^
da Tibetu o poradu proroků z jednotlivých klášterů. , Odpovědi, docházely odevšad stejné : "Prohlašte
nezletilého Dalaj Lámu panovníkem!"
Čínské jednotky vnikly mezitím hluboko do vnitrozemí Tibetu. Tibetské národní shromáždění žádalo o pomoc Spojené národy. Celému světu bylo
známo, že Tibet byl samostatnou zemí bez jakéhokoliv cizího vlivu. Prosba byla Spojenými náro-

RANĚNÝ
Otakar Fischer
Když belhám se o své holi
a zásluhou je každý krok,
riechť rána pálí a bolí —
šeptám si monolog.
Šeptám jej sněhu i plesu
žbožně a vzpurně tak.
Svou trýzeň do hor nesu
jako svůj druhý zrak.
Dívám se v srdce lidí
a v smutek vývratí.
Zdráhá se všechno a stydí
svá muka přiznatL
Kdo vzdorují, strádám s nimi.
Výslech jsem zpověď žen.
Cítím s porobenými.
Zní mi neslyšný sten.
Mrtvými šel jsem lesy,
pověrou neblahých míst,
živlů jsem tušil běsy,
zřel dravců nenávist,
vztek bystřin rozpěněných
i hrdost mlčících skal,
jež vichrů nárazům dračím
svá čela vzepjaly.
Dívám se. Šeptám si. Kráčím.
Má rána. již nepálí.
Kdo bolest máš, v bolest větší
prahnoucí zraky noř.
Když hoře tě nevyléčí,
r mraky se dohovoř
o skalách, bouřích a lidech,
o hře i uskoku vln,
a bude každý tvůj výdech
strázně a něhy pln,
a poznáš : Křeče přešly,
zaschly krůpěje ran.
Bud' kliden : miluješ - li,
co na tom, zdas milován!
Mlhy s hor štítů sešly
a vítr nese tě výš.
Buď chrabrý. Jen miluješ - li,
co na tom, že krvácíš?
Jdi, stoupej. Buď strhán, sešlý,
přec nezlomen a hrd.
Jsi vítěz. Neb miluješ - li,
tvá láska přečká smrt.
dy zamítnuta. Tibetu bylo doporučeno dohodnout
se s Čínou, čili přijmout podmínky silnějšího.
Od toho okamžiku bylo každému jasné, že obsazení Tibetu je pouze otázkou času. Tibetská vláda se rozhodovala o osudu Dalaj Lámy. Má opustit
Tibet? Jako vždy, tak i v tomto případě poslední
slovo měli bohové. A tak v přítomnosti Dalaj Lámy a regenta byly uváleny dvě kuličky z těsta o
stejné váze a vloženy do zlaté' misky. V jedné z
nich bylo na kousku papíru napsáno "ano" a v
druhém "ne". Státní prorok byl zhypnotisován a
miska byla vložena do ieho rukou. Prorok pak točil miskou tak dlouho, až iedna z dvou kuliček vy.
padla. Když byla kulička otevřena, Tibeťané zjistili, že obsahuje papírek s nápisem "ano". - A tak
tedy bylo rozhodnuto, že Dalai Láma opustí Tibet.
Aufsneiter a já jsme věděli, že naše hodina nadešla, a že obsazováním Tibetu Číňany jsme ztratili 'nás druhý domov. Tibet nás zahrnul neobyčejným pohostinstvím, a čas ztrávený s Dalaj Lámou patří mezi nejšťastněiší chvíle mého života.
Po rozloučení s Dalai Lámou jsme opustili Lhasu
v polovině listopadu 1950 a ubírali jsme se na jih
k indickým hranicím. Cestou nás zastihla zpráva,
že Dalaj Láma byl prohlášen za plnoletého a stal
se tak panovníkem země.
Osud mi dopřál vidět, Dalai Lámu ieště jednou,
a to když přecházel hranice do Indie.
Zamyslel
jsem se nad prastarou předpovědí, o které se mi
lidé ve Lhase tak často zmiňovali. Podle tohoto
tvrzení třináctý Dalaj Láma bude prý posledním
lámou svého druhu. A nynější Dalaj Láma je třináctý! Zdá se, že pravěké proroctví se vyplňuje.
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SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE
33, William Str.,

MELBOURNE

Telefon MB 2040 a MB 3094
Dnes, víc než jindy!
budou Vám VaSl mílí vděčni za náš balíček
s vysocehodnotným Švédským zbožím.
Máme specielní balíčky podléhající nízkému clu.
Ceník na požádání.

VÝTEČNÁ
V «S A N

ČESKÁ

KUCHYŇ

RE MO" NA

ST. KILDĚ

354, Beaconf ield Parade,. ST. KILDA
Telefon XJ 3372
Večeře denně od 6. hod.
V neděli též
obědy od 12.30 hod.
Každou neděli vepřová s knedlíkem a se zelím

V ČSR to nedrží
(Pokračování se str. 4) jsem ji, o čem se s těmi
Ten vlak ale přijel do cizinci b a v í , a zjistil
Brna až po půlnoci, tak jsem, že má stejně blbé
jsem nemohl dál. Zapa- řeči jako mívala v Syddl jsem do SlováckS bú- ney.
dy. Chodí tam jen sviTaké jsem byl na reně. A hádej, kdo tam
byl. S t a r á
známá z kreaci v Krkonoších v
Crossu - Jeptiška. Nech- Jánských Lázních. Hroztěl jsem věřit svým o- ně to tam drželo. Chodil jsem tam s jednou
čím.
mladou žábou. Byla to
Vypadá hodně vylepveliká láska, ovšem dnes
šená, solidně oblečená,
je to za námi.
rozhodně mnohem l i p
Drželo to tam však i
než v Sydney. Byla tam
s nějakými cizinci, asi jinak. Měli jsme dobrou
Rakušáky, těch sem jez- partu a u ž i l i jsme si.
Jídlo bylo jako v předí hodně.
pychovém
hotelu a bylo
Ačkoli jsem stál vedtoho
hodně.
le ní, nedala najevo, že
mne

zná.

«Poslouchal

KRÁTCE
—Český exilový k n ě z
Horáček, ředitel Colle.
gium Russicum v Římě,
přednášel o situaci ortodoxní církve v Sovětském svazu.
—Na valné hromadě Čs.
obce legionářské v exilu,
která se konala v Londýně, byl zvolen předsedou opět gen. A. {Liška.
Noví . členové výboru :
Kašpar, Pohl, Skoumal,
Král. Byli přítomni též
delegáti z Paříže a Leamingtonu.
—Koordinační výbor, kte.
rý sdružuje čs. demokratické exulantské organisace v Chicagu, zvolil opět předsedou A. L. Nehasila.
—"Valná hromada odbočky kanadského Čs. národního sdružení v Ottawě
zvolila
předsedkyní S.
Kalinovou, místopředsedou dr. F. Mizerovského,
jednatelem D. Lubo, pokladnicí V. Martinovou.
—V Kanadě zemřel bývalý "Zápaďák" • A. Doubal. Je pohřben v Trentonu.
—Bývalý ředitel ONP v
Prešově J. červeň osla-

(Dokončení

Z

příště)

EXILU

vil v Chicagu šedesátku.
—V Torontu zemřel národní pracovník Jan Slezák.
—27. dubna bude ř í d i t
Rudolf Pekárek slavnostní koncert queenslandského symfonického orchestru u příležitosti otevření n o v é koncertní
síně ("Festival Hall") v
Brisbane. Síň bude mít
přes 5.000 sedadel. Dle
zpráv místního tisku bylo postaveno podium pro
120 členný orchestr podle
návrhů Rudolfa Pekárka.
—"St. Louis
Globe - Democrat" uveřejnil reportáž s historií "Čimické
obce" v Ludwigsburku 'a
fotografie B. Troupa a
R. K. Jánského současně
s článkem o čs. exilu.
Dramatický soubor pozůstalých z "Čimic" sehrál
divadelní představení ve
Virginia Theatre- v St.
Louis.
—Lyžařský z á v o d n í k
František šiktanc přesedlal na jiný sport: byl
zvolen předsedou šermířského k l u b u na melbournské universitě.
&/Sk/N.

kdekoliv jinde cestoval někdo na "trevlík" z domovského lágru do Mnichova a tam pak prodal buben Armády spásy, jak to učinili dva obyvatelé
Arzenálu, ale buben v té příhodě hraje větší roli
než cestování, pročež považuji tento krátký záznam
za dostačující.
Dvěma hořejším případům jsem věnoval více
místa proto, že je považuji za unikáty cestopisného
průzkumu. Marco Polo, Byrd a Amundsen, Stanley i Livingston měli za sebou bankovní konta a
někdy i celou státní mašinérii. Pro své cesty koupili a zaplatili koráby, letadla, vzducholodě, karavany a safari.
Studenti z Arzenálu neměli ani
"findu", přesto však probádali nové kraje, navázali. nové mezinárodní styky (to, prosím, především)
a vybílili nejedno místo na mapě.
To všechno s pomocí malé anglické cedulky v
celofánu, volné jízdenky na americký autobus, který jezdil několikrát denně z Ludwigsburgu do
(Pokračování)
Stuttgartu.
V žádném případě však nemůže být pochyb o
K A P I T O L A ,9.
tom, že šlo o recesi a recesi pouze. Dva studenty,
o nichž bude řeč v následující stati, nezahnala do
NOČNÍ
ŠPLECHTY
podobné situace touha po recesi, nýbrž nouze a
Život
studentů
v
Arzenálu,
navzdory dojmům z
Richard Wagner.
předcházejících kapitol* nebyl jenom pití, závody
Richard Wagner, aby bylo jasno, nebyl z Arze- na motorech a cesty do Stuttgartu a zpátky. Stánálu.
Do dějin se zapsal především tím, že psal valo se dost často, že se na některé světnici sešly
opery, jimž se hlučností a hlavně dálkou jen tak dva tucty i více insolventních studentů,- kteří si
něco nevyrovná. Naši studenti málem doplatili na krátili dlouhé noční hodiny vyprávěním o domově
tu délku.
a studiu, o slečnách prodejných, ctnostných i méně
Jednoho večera se vypravili pofeojně do stuttgart- ctnostných, ale nejčastěji se mluvilo o jídle, protoské opery, což mimochodem dokazuje, že nejen ví- že když vám kručí v žaludku a na stole je šlichta
nem a koňakem živ je student. Dávali tam právě z fazolí, láska i věda ustupují do pozadí.
nej delší z děl Richardových, ale oba vzdělání chtiObyčejně zahájil někdo gastronomickou disputaci
ví nadšenci vydrželi s mírným sebezapřením až dó tím, že praštil zhnufeeně lžicí a prohlásil, že "už
samého konce.
se to prostě nedá žrát, i kdyby měl člověk hladem
Z opery vyšli ve slastném rozpoložení, ale Wag- chcípnout."
nerovy fanfáry jim přestaly hrát nitrem, když zjis"Takhle vepřovej bůček nebo hovězí žebírko, to
tili, že jim kvůli Kriemhildám a Lohengrinům ujel by bodlo," ozvalo se z kavalce u okna.
poslední autobus. Vlaků sice jezdilo dost, ale za"Což vo to, mládeži, vona by taková svíčková ha
tím co na autobus měli volňáska, na vlak bylo tře- smetaně taky neškodila," přidal se další hlas.
ba marek. Marek nebylo, neboť padly za oběť
"Já nejsem zmlsanej, mně by stačil gulášek. Ale
kulturnímu vrtochu. Oba tenkrát zatratili velikého muselo by v něm beit hodně cibule. Kolik masa,.
komponistu na věčné časy, ujistili jeden druhého, tolik cibule, to bejvalo moje", děl zasmušile svalže už je Wagner neuvidí, a těžkým krokem zamí- natý student mediciny, který seděl sklesle na kufřili k nádraží.
ru.
Portýr u vehodu na peron musil být z podezří"S knedlíčkem, co? Gulášek s knedlíčkem by nevavějšího těsta než přednosta v Ludwigsburgu, ne- byl špatnej, to máš, Pepíku, recht," vrátil se do
bo snad naši pobloudile! nevystupovali s dostatečnou debaty student s vrozenou nechutí k fazolím.
energií,
nemajíce vypůjčených
montgpmeráků.
"Co sem vám říkal, hošani," vykřikl tlustý právMísto aby nechal oba hudební nadšence projít bez ník od dveří. "Komerčáci byli dycky pitomci. Kdo
úhony, chopil se zrádné jízdenky a dal se s důle- slyšel v životě takový rouhání? Hubu má plnou
žitým výrazem v beznadějný zápol s jazykem An- fazolí, ale guláš by nám zmařil knedlíkem. Ke guglosasů.
lášku musí bejt rejžička a nikdy žádnej knedlík!"
Situace začala vyhlížet opravdu kriticky.
U ,"Já měl rád s gulášem nočky," pravil zasněně povchodu na peron stáli nervosní Wágnerovi ctitelé bledlý filosof u stolu a polkl namáhavě další sous portýrem, který třímal zavile jejich jízdenku, jíz- sto fazolí. "Maďaři prej ke guláši nic jinýho nedenku na americký autobus. Vypadalo to hodně dělaj a Maďaři musí vědět, co patří do guláše."
bledě, když tu, jenom Pán Bůh ví, co z toho ten
"Maďaři sou volové a ty seš taky vůl," podpořil
německý "ajznpoňák" vyčetl, jeho obličej nabyl diskusi fousatý lesní inženýr, který se na to posabarvy tlustého od pražské šunky. Třesoucí se ru- dil na kavalci. "Každej inteligent ví, že ke guláši
kou vrátil záhadný dokument a zašeptal ve zbož- nepatří žádnej knedlík, rejže, nebo noky, ale prachném úděsu : "óóó, Polizei!"
obyčejnej slaňák. Na noky s gulášem může přijít
Tak se oba muzikální studenti vrátili přece je- tak akorát Maďar nebo filosof, ale slaňákem, to
nom bez úhony do otevřené náruče "almy mater" se to, pane, vymazávalo."
v Ludvíkově.
Na opery jezdili dál — Verdi, Mo"Jenomže slaňák v guláži potvrzuje jenom jedno,"
zart, Gluck, Smetana, všechno jim to bylo jedno - prohlásil resolutně jednou již zmíněný medik. "Kdy-jenom Wagner, jak se kdysi zapřisáhli, už je ne- by se blbost rozhodla študovat, tak by se zapsala
uviděl.
na lesní inženýrství, nechodila by na přednášky,
Mohl bych přirozeně psát do nekonečna o ces- nešprkala by a udělala by to za půldrúhýho roku
tách, které umožnily
arzenálským akademikům s vyznamenáním. Ve volným čase by vyštjidovala
mírně poopravené "travel ordery". Nebudu vás komerčinu, která nám cpe do guláše knedlíky. Do
tím unavovat, protože na tuto vymoženost cestova- guláše patří, jak říkal támdle Venca, rejže a když
li osazenci všech IRO táborů v Německu a většina není rejže, tak se nejvejš snese pár brambůrků."
z vás ji tudíž dobře zná. Pochybuji sice, že by byl
Pokračování příště
OLEK BULKA
český advckátní
konciDient
PŘEKLÁDÁ
při různých právních
jednáních, provádí smlouvy o koupi a prodeji nemovitostí, sepisuje poslední vůle atd.
Adresa : 15, Newstead St.
'Maribyrnomg, Víc.
Kancelář (Footscray) :
telefon MW 4181
MW 5287

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

GREYHOUND

TOURIST

BUREAU

(SOUTHERN ARLINES TRAVEL SERVICES PTY. LTD.)
138, ELIZABETH 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
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SPORT V AUSTRÁLII

HROMADA

Na valné hromadě Čs.
národního sdružení v e
Vicíorii, která se konala
v Melbourne, byli zvoleni na další období: předseda J . Viola, místopř. dr.
I. Schwetz, jednatel F.
Chaloupék (26 Moore St.,
•Sth. Yarra, Vic.,tel. BM
5618), poklad. A. Švihla,
členové výboru : B. Cha.
latroková',
O: Mikulčák,

DOMOVA

F, Vozábal,
F. Horáček,
Á. Zamxazilová,
E. Svoboda a J. Kubešová. -Val
ná hromada zvolila zvláští komisi, která se bude
snažit získávat prostřed
ky k zakoupení národní
ho domu v Melbourne
K r a j a n é budou požádáni
aby přispěli do f o n d u ,
který bude za tím účelem zřízen.
J- V

P O D Ě K O V Á N Í
Děkujeme upřímně všem přátelům
' -a známým, kteří doprovodili naši drahou • manželku a- maminku
pani B O Ž E N U
BÁDALOVOU

KOPANÁ V SYDNEY
.Sezona byla zahájena o velikonocích. Dosavadní
výsledky Prahy : Praha—Granville 2:1,
Praha—
—Budapest 3:1, Praha—Balgownie 7:0, Praha—
Bankstown 11:0, Praha-—Sydney Austral 3:1. Po
při poslední cestě na hřbitov ve Fáwkneru, za
pěti kolech vede tedy Praha mistrovskou tabulku
všechny květinové dary a za projevy soustrasti,
s 10- body a brankovým poměrem 26:3. V ý k o n
kterými se snažili zmírnit náš zármutek.
mužstva -je znamenitý. K loňským příchozím z RaKarel Bádaí, -manžel
kouska, Jarošovi a Baumgartnerovi, přibyli tři noví hráči : W. Tomandl, Schwarz a Sagi, všichni do. . .
Barbora. Bádalová, dcerabří fotbalisté. Docílené výsledky proto ani nepřeMelbourne,
duben
1959
kvapují. .
"Federace" byla přijata za člena Australské fot-'
bálové asociace a tím se stala jediným oficielním návací branku vstřelil Reah po volném kopu v
orgánem, který kontroluje kopanou v NSW.
F. D.
trestném území. Druhou branku Slavie dal v druhém poločase Bell.
KOPANÁ V MELBOURNE
SLAVIA—GEORGE CROSS 1 : 1 (1:0)
SLAVIA — GEELONG 2 : 2 (1:1)
poločase měla Slavia- převahu a ujaSedm minut před koncem měla S 1 a v i a zápas .la Vse prvním
krásnou brankou -Poilocka. Po přesprakticky vyhraný : za stavu 2:1 pro Slavii soudce távce vedení
mužstvo úplně odpadlo a zápas sě odenařídil penaltu proti Geelongu, ale Cook ji "zaho- hrával však
před brankou Slavie. Ve 34. minutě - Barodil". Minutu nato Geelong vyrovnal brankou vý- tajs vyrazil
penaitu, ale George Cross konečně vyborného levého křídla Juhasze.
rovnal dvě minuty před koncem. Poslední půlhoSlavia zahájila zápas chybou v obraně, která u- dinu hrála Slavia prakticky o 10 lidech, když zramožnila Geelongu skórovat v první minutě. Vyrov- něný Brincau statoval na levém křídle. Nejhorší
zápas, jaký jsme dosud letos viděli.
DOPORUČTE
Příští zápasy Slavie : 2. 5. v Hawthornu~ s WiiBez příplatku dodáváme až do domu
— V Í N O — LIKÉRY —
helminou, 9. 5. na Slavii s Box Hillem.
HLAS DOMOVA
— JUGOSLÁVSKOU A MORAVSKOU SLIVOVICI — PIVO —
dovezené z Evropy
jakož i všechny druhy vyrobené v Austrálii
KVALITNÍ
MASO
—
VÝBORNÉ
U Z E N I N Y
Přesvědčte se osobně!
Navštivte

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

obdržíte vždy u firmy

Prago
ST.

CONTINENTAL BUTCHERS

KILDA

MARKET,

Telefon

Frank's Continental
Delicatessen
195 O x f o r d S t . , Taylor Square, Sydney
(přímo proti soudní budově)
opět pod krajanským
vedením
ve znovuzřízených místnostech
má pro Vás připraven b o h a t ě zásobený
sklad všech místních i dovážených lahůdek
a uzenin.
Tel. FA 2836

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

a zajistěte si tak příjemný
poslech
krásné
hudby své vlastí.
Pište si o podrobný
katalog (zdarma).
"CARINIA"
18 Rawson Pl., Sydney,
NSW.
tel. : BA 3193, MA 3234

B

A

L

A

T

O

N

551 Malvern Rd., T O O R A K , Vic.
/blíže Williams Rd./
Telefon B J 5794
Přesvědčte se!
..Navštivte nás!

Kontin. a australská
jídla
BOHEMIA
RESTAURANT
majitel L. T o t h
11 Kings Cross Rd.
.ÍINGS CROSS, NSW.
FA 1387

JAN

VLACH,

instalatér

69 West St., G L E N R O Y, W . 9, Vic.
Na požádání Vás navštívím a sdělím rozpočet

DOLEJŠÍ

VÝPRODEJ
ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH

DLOUHOHRAJÍCÍCH

GRAMOFONOVÝCH DESEK SUPRAPHON
HUBIČKA

( S m e t a n a ) , celá opera, 3 desky
(Smetana),

KRÚTŇAVA

(Suchoň),

S E R E N Á D A V E-DVR
JARO

celá opera,

VÝBĚR

celá opera,

£ 5 /-—./—

3 desky

£

4/—/Z—/19/6

(10 inch.)

Z FIBICHOVÝCH
A JINÉ

3 desky

5/—/-

(Dvořák), (10 inch.)

(Fibich) -op. 13

MOŘENA

£

OPER

SLOVENSKÉ

£—/19/6
(10 inch.)
PÍSNĚ

£ — /19./6

..

£—/19/6

S U K O V A S Y M F O N I E V C - M O L (dvě 10 inch. desky) . £

Zařizování bytů
a
obchodů

M. PETRÁŠ
188 Princes st.,
Nth. Carlton, Vic.
Tel. : F J 4571

H.

ROZANER

26 Snowden Ave.
CAULFIELD, VIC.
Volejte předem
LF 5351.
Spojení:
el. č. 64 - zast. 51,
el. č. 4 - zast. 50.

1/19/-

D V O Ř Á K Ú V Č E L O V Ý K O N C E R T V B-MOL pro čelo
a orchestr,
. SLOVANSKÉ
(dvě

op. 104 (dvě 10 inch desky)
TANCE

10 inch.

-DVOŘÁK

op. 46

H L A H O L S K Á MŠE

(Janáček),

(dvě 10 inch desky)

D V O Ř Á K O V A S Y M F O N I E Č. 6 (dvě 10 inch. desky)
. SYMFONIE

£

1/19/-

£

1/19/-

desky)

Č. 5 (Glazunov),

(10 inch)

. £

1/19/-

. £

£—/19/6

Z a poštovné se připočítává s 3 / - za zásilku..

THE RECORD
7 Adelaide Arcade,
Telefon

MAN

A D E L A I D E, S. A.
W 6796

1/19/-

£—/19/6

T A N E Č N Í H U D B A (orch. divadla Varieté), (10 inch.)
Evropský odborník
KOŽNÍCH NEMOCÍ

Všechny licencované práce instalatérské
Zavádění a opravy vodovodů, horké vody, plynovodů, střech, žlabů, okapových rour, kanalisace
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Mistrovství světa ve stolním tenisu
Ve Westíálské sportovní hale v Dortmundu probíhalo ve dnech 27.3-5.4. jubilejní 25. mistrovství světa ve stolním tenisu, kterého se zúčastnil rekordní počet 400 předních světových tableteriistů že 43 zemí. Největšího úspěchu tu dosáhli japonští representanti, kteří získali šest z celkového počtu sedmi titulů, když ke dvěma vítčzst\ím v soutěži družstev mužů o tak zvaný Swaythling Cup (vyhráli ve finále nad Maďarskem 5 : 1 ) a v soutěži žen o Corbillonův pohár (porazí!; Koreu 3 : 2 ) , připojili i 4 tituly v soutěžích jednotlivců.
Jak bojovali čs. representanti?: V soutěži mužů
Závěrečná utkání v Dortmundu, která měla velmi dobrou úroveň, byla v neděli 5. dubna zaháje- o Swaythling Cup se ČSR nedostalo tentokráte ani
na finálovým zápasem dámské dvouliry, ve které do závěrečných b$jů, rileboť skpnlčilo ve skupině,
získala titul mistryně světa 20-letá japonská stu- až na druhém místě, když po osmi vítězných zádentka Matzuzakiová, která porazila svou krajanku pasech (nad španělskem 5:0, Libanonem 5:0 Waa obhájkyni titulu Eguchiovou za necelých 21 mi- lesem 5:0, Maltou 5:0, Řeckem 5:0, Anglií 5:2,
nut ve čtyřech setech 21:13, 21:7, 18:21 a 21:18. V Francií 5:1, Iránem 5:2) prohrálo v rozhodujícím
druhém finálovém boji nastoupili pak muži Japon- utkání s representanty Vietnamu 1:5. Jediný bod
ska a ČSR k rozhodujícímu utkání o titul mistrů získal Štípek.
světa ve čtyřhře.-- Čechoslovákům Štípkovi a VyRovněž čs. ženy skončily až na druhém místě,
hnanovskému se však již nepodařilo - opakovat ú- když porazily neočekávaně exmistryně světa Ruspěch ze čtvrtfinále, kde zvítězili nad japonskou munky 3:2, dále pak Wales 3:0, Polsko 3:2, Irsko
dvojicí Narita - Hošino, a podlehli v tomto důleži- 3:0, itecko 3:0, Norsko 3:0, ale prohrály s Koreántém zápase japonskému páru Ogimura - Murakami kami 2:3.
po pětisadovém dramatickém boji 21:17, 21:19, 19:
V soutěži jednotlivců byl L. Štípek vyřazen již
21, 19:21, 14:21.—Závěrečné utkání dámské čtyřhry ve 3. kole 18-letým americkým studentem Cooperbylo zcela japonskou záležitostí. Světový titul zís- manem z Los Angeles 1:3, J. Posejpal prohrál rovkala dvojice Nanbová - Yamaizumiová, která zvítě- něž již ve 3. kole soutěže se švédem Erikssonem
zila nad oběma finalistkami dvouhry Eguchiovou - 2:3, a Vyhnanovský podlehl v boji o postup mezi
- Matzuzakiovou hladce ve třech setech 21:12, 21:15, posledních osm Japonci Ogimurovi 1:3.
a 21:14. Šestý titul získal Japonsku pár Eguchiová Kroupová byla vyřazena ve 2. kole Angličankou
- Ogimura, který obhájil světové prvenství ve smí- Bestovou 0:3, Rabasová prohrála ve 3. kole s mišené. čtyřhře, když ve finále porazil své krajany stryní světa Japonkou Matzuzakiovou 0:3 a GráfMurakjami - Matzuzakiová hladce ve třech setech ková podlehla ve 3. kole Koreánce Kjong Ja-čoe21:14, 21:17 a 21:14.
-ové rovněž hladce 0:3.—V dámské čtyřhře prohrál
A konečně i sedmý titul mistrů světa putuje do čs. pár Kroupová - GráiEková ve čtvrtfinále s miAsie, neboť vítězem pánské dvouhry se stal Číňan stryněmi světa Japonkami Nanbovou - YamaizumiJung Kuo Tuan, který v závěrečném utkání zvítě- ovou 0:3, a ve smíšené čtyřhře byla vyřazena česzil nad jedinou nadějí Evropy, Maďarem Feren- koslovenská dvojice Posejpal - Rabasová rovněž až
cem Sido, ve čtyřech setech 19:21, 21:12, 21:15 a ve čtvrtfinále japonskými representanty Murakami-21:14. '
- Matzuzakiová 0:3.

K O P A N Á
ARGENTINA PO 12. MISTREM
JIŽNÍ AMERIKY
V sobotu 4. dubna bylo v hlavním městě Argentiny — v Buenos Aires — zakončeno finálovým zápasem Argentiny s Brazilií 20. jihoamerické mistrovství v kopané, které mělo velmi dobrou úroveň a zúčastnilo se ho sedm representačních teamů.
Závěrečné utkání obou těchto fotbalových velmocí
skončilo 1:1, a tento nerozhodný výsledek stačil representantům Argentiny k obhájení titulu mistra
Jižní Ameriky. Utkání, které sledovalo více než
120.000 diváků, mělo úroveň finále mistrovství
světa. Obě mužstva předvedla skvělou kopanou, ukázala úžasnou sehranost a fotbalový vtip. Argentinští fotbalisté, kteří vyhráli jihoamerické mistrovství naprosto zaslouženě a získali 11 z 12 možných
bodů, se tak částečně rehabilitovali za velký neú-

K zajištění budoucnosti —
ŽIVOTNÍ

POJIŠTĚNÍ!

Nejvýhodnější investice —
KOUPĚ S T A V E B N Í

PARCELY !

Okamžitá nabídka : výhodná koupě stavebních
parcel v okolí Melbourne, v Dandenong Ranges.
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L A M A Č

99, Dublin Rd., East Ringwood, Vic.
Telefon WU 7528
Dále odstřihněte a kupon zašlete na hořejší
adresu. Sdělím Vám nezávazně podrobné
> informace.
Jméno :
Adresa :
Telefon : -

HLEDAJÍ:

Ottu Holubce nar. 1920 (v roce 1949 byl ve Švédsku),— Františka Ostrého - vzkaz,— FrantISka Karela Juráka, Ladislava Oravce z Bratisl. (dopis v
red.)— ing. Vlasáka z Prahy a Alexandra Kaana
(Khana) -oba za války v táboře u Bystřice.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adrety
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

ZPRÁVY OSOBNÍ
Malý

oznamovat«!:

Poplatek za 1 řádku 1 /tučnou 1/6.
2. POKOJE dvěma svob.
mužům
pronajmeme,
přípt'.. s celým zaopatřením. 770, Brunswick St.,
North Fitzroy, Vic. Inf.
na tel. LA 7895.
PRONAJMEME pokoje :
dva jednolůžk. a dvoulůžkový. Kuchyň a přísluš. k používání.
East
Malvern. Dobré spojení
s Gity. Tel.(Melb.) 503859.

Listárna

CHOROBY
KOŽNÍ A VLASŮ
léčí se úspěšnou metodou Cu-Ex-Ma na moderní kožní klinice

NATIONAL
SKIN INSTITUTE
1 6 5 C o i l i n a St.,
MELBOURNE
(vedle kina Metro),
Telefon MF 12T*
Porady
»iirmt
Zkoušené ošetřovatelky
Ekiema - Dětské ekiema - Akne - Koiní
ifaiěty - Záněty koiníeh
íIm - Lupy - Padiní
rlasft - Alopeeie - Pseíasis - Křečové vředy
Další kožní kliniky:
ADELAIDE:
25 Gresham Street,
tel. LA 4270.
NEWCASTLE:
59 Hunter St- t. B 1784
BRISBANE:
293 Queen St., FA 1445
TOOWOOMBA. M. L.
C. Chambers, 164-168
Margaret St., tel. 7005

V. K. New Lynn : Díky zá "Toulky lesem a
polem".—M. R. Chicago :
Díky za výstřižky a adresy. Vzkaz jsme vyřídili.—K. J. Chicago : Díky za "Fortune". — S. H.
Ptí., Moresby:' Vydavatelem je Ackermann-Gemeinďe, M n i c h o v 23, č. 3. str. 3. Přesto diky.
Beichstr. 1.—F. Š. More- V.B. Bell.Hill: Díky za
land : Díky za adresy.
HD
spěch na loňském mistrovství světa, kde byli vy- —M. K. Paddington : Viz adresy.
řazeni již ve skupině, když prohráli se Záp. Německem 1:3 a s ČSR dokonce 1:6. Dnešní argenV čele 2. ligy oddělení A je po 14. kole Hradec
tinské mužstvo nemá ve svém středu tolik tak zva- Králové se 26 body (score 52:10) před Kladnem,
ných hvězd jako na mistrovství světa ve Švédsku, které má pouze 17 bodů (!).
kde bylo sice individuálně na vysoké úrovni, ale
Skupinu B vede Zlín s 19 body před čtyřmi mužnemělo naprosto smysl pro souhru. Dnešní representanti se snaží o kolektivní pojetí hry.—Další po- stvy, která mají o dva body méně, a o jejich pořadí : 2. Brazílie. 10 bodů, 3. Paraquay 6 b . , 4. Pe- řadí rozhoduje jen lepší brankový poměr : Prostěru 5 b. , 5. Čile 5 b . , 6. Uruquay 4 b . , 7. Bolívie jov, Vítkovice, Trenčín a Nitra.
1 bod.
ČESKOSLOVENSKO — SVOBODNÉ IRSKO 0 : 2
K tomuto 1. zápasu poháru evropských národů v
kopané muselo československé národní mužstvo nastoupit bez několika svých nejlepších hráčů (kapitána Nováka, který má poruchu
"meziobratlové
plotýnky", Hledíka, který byl nachlazen, Masopust
zraněn), jejichž - neúčast bylo citelně znát. V prvních 45 minutách boje byli domácí na hřišti suverénními pány, a dosáhli již ve 22 minutě levým
křídelním útočníkem Tuchym první branky. Rozhodnutí padlo ve 42. minutě, když střední záložník mužstva Popluhár (jinak byl nejlepším hráčem
ČSR) zahrál v trestném území rukou (když byl
právě mimo hrací plochu ošetřován obránce Mráz),
a rozhodčí nařídil pokutový kop, který obránce Caltwelt proměnil v druhou brankou domácích. Druhý
poločas patřil sice Čechoslovákům, kteří však nemohu projít tvrdou obranou Irů.
Č S R hrálo v sestavě
Stacho,—Tichý, Mráz,
—Pluskal, Popluhár, Buberník,—Brumovský, Moravčík, Kačány, Molnár, Kraus. —43.000 diváků.
ČESKOSLOVENSKA FOTBALOVÁ LIGA
Zahájila jarní polovinu soutěže 22. března. Po 15.
kole (druhém jarním) je v čele Rudá hvězda Bratislava s 22 body a scorem 33:18 před Duklou Praha (20 b.) a Prešovem (rovněž 20 b.).
Střeleckou tabulku vede po 15. kole prešovský
Pavlovic se 14 brankami; následují : Wiecek (Ostrava) 12 branek, Obert (RH Brno) 10 branek.
14. kolo (1. jarní): Slavia Praha—Sparta Praha
2:1 (!), Trnava—RH Brno 3:1, Prešov—SI. Bratislava 2:1, Dukla Praha—Žilinfe 1:0, Ústí—Bohemiany
1:2, Pardubice—Ostrava 1:2, RH Bratislava—Košice 4:1.
15. kolo : Ostrava—RH Bratislava 1:1, Sparta Praha—Ústí n.L. 1:1, Košice—Slávie Praha 1:0, RH Brno—Pardubice 1:0, Žilina—Prešov 1:1, Slovan Bratislava—Trnava 4:1, Bohemians—Dukla Praha 0:0.

Ve zkratce

—V Basileji zvítězili západoněmečtí rohovničtí representanti v mezistátním utkání nad švýcarskem
11:9 b.
—K amatérskému rohovnickému mistrovství Evropy, které se bude konat v květnu ve švýcarském
Lucernu, se přihlásilo 213 boxerů z 28 zemí. ČSR
bude zastupováno pětj representanty.
—Přespolní běh L' Humanitě v Paříži vyhrál Polák
Chromyk.
—V Praze zvítězili českoslovenští košíkáři v mezistátním utkání nad tureckým družstvem 80:51 b.
—Na lehkoatletických návodech v Austinu ve státě
Texasu zaběhli američtí sprinteři - trojnásobný o-_
lympijský vítěz Bobby Morrow i držitel světového
rekordu na stovku Ira Murchison 100 m za 10,2 vt.
- Pěkného úspěchu tu dosáhl i oštěpař Billy Halley,
který hodil 82,33 m., což ie 7. nejlepší výkon všech
dob.
—V San Barbara v Kalifornii vyrovnal americký
koulař Dallas Long světový rekord svého krajana
a olympijského vítěze Parry O'Briena, když vrhl
19,25 m. Druhý v tomto souboji" skončil Američan
Nieder (19,12) a teprve třetí byl Parry O'Brien s
18,90 m.
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DOMOVA
vychází čtrnáctidenní
Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Telefon J A 3380 / j e n mimo pracovní d o b u /
Předplatné: na rok s 37/-, na | roku s 19/na 7 čísel s 10/-, jednotliví s 1/6.

