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Z a "svatých", ale neúčinných protestů světa, pokračuje v tibetských horách čínský masakr. Desátý-tibetských "Lidic" byly srovnány se zemí, popravy, veřejná bičování a konfiskace posledních
potravin lemují pochod čínských "kulturtrégrů".
Jejich násilnictví se přeneslo i přes hranice sousedního Nepalu, který tak dostal "jemně" ochutnat tibetské medicíny.
Přes velkou vzdálenost a všechny možné rozdíly se srovnání s maďarskou revolucí přímo vnucuje. Jako v době maďarské revoluce, svět se dívá nečinně. Jako maďarská revoluce, i tibetská
je předem odsouzena k zániku. Ale - jako v maďarské, ani v tibetské revoluci neteče krev tak docela zbytečně.
blíže než Poznaň.
Ve- malému zázraku. Začí- ný štít. . ." Tytéž noviny
řejné mínění ho donu- ná se mluvit, třebas ješ- pak mluvily opatrně o
tilo zaujmout proribetské tě tlumeně, o obraně nutnosti "určitých nostanovisko a poskytnout proti Rudé Číně, posád- vých pout se SpojenýDalaj Lámovi ochranu. ky na hranicích jsou po- mi státy."
Jenom o krok za InNakonec byl nucen od- silovány. Ten zázrak se
dokonce i v dií v neutralitě a přátelpovídat přímo na čín- projevil
ská obvinění, že je Da- krotkém indickém tisku, ství k Rudé Číně byla
laj Láma držen v Indii v Indii neslýchaným ú- -Indonésie, která si, rovNeutralismus
proti své vůli. Byla to tokem na neutralismus. něž pěstuje svoji národprvní nelaskavá slova, Indián Express napsal : ní modlu. Je jí president
v rozpacích
která kdy Néhru našel "Pouhá neutralita mezi Sukarno, jehož egocenNejslepější ze všech pro své čínské "přátele". mocenskými
bloky už trismus a flirtování s
slepců byla, díky
své
vedlo
k
jihovýchodní komunismem
V nejneutrálnějším z národům
národní modle, Indie.
neutrálů tak d o š'1 o k Asie nestačí jako ochran- (Pokračování ha str. 2)
Neutralismus mezi ozbroj enými bloky, škodZprávy o čistkách v Československu pronikají do ciziny
livost obranného paktu
pro jihovýchodní Asii a
"přátelství s Rudou Čínou bylo kredem PanPo dlouhé době objevily znovu australské noviny československou Amedita Néhrü a krédo Pandita Néhru Bylo kredem riku. V Československu jsou lidé nespokojeni, komunistická policie znovu
Indie. New Delhi opa- zakročuje, to všechno puncováno cedulkou Australian Associated Pressu,
kovalo Americe do omr- který sbírá původní zprávy z Československa rovnou z Londýňá. Čtenáři H D ,
zení, že je její politika kteří trpí srdeční vadou, si tohleto zvěstování odbyli už koncem loňského
vůči Rudé Číně pošeti- roku. Pokud přežili dodnes, jsou bezpečni. To, co dnes platí za senzaci,
lá, že sě od čínských věděl každý z nás dlouhou dobu.
Tibetská
revoluce
prokázala Asii tutéž službu, již kdysi maďarská
revoluce prokázala. Evropě.
Ranění slepotou
začínají vidět, i k d y ž
někdy jenom na jedno
oko.

Skutečnost za nadpisy

V Montgomeryho slovech je určitá část pravdy, ale jaký to okamžik k útoku na presidenta Eisenhowera, který stále ještě není rozhodnut, co s konferencí hlav velmocí. Není divu,
že prý britský ministerský předseda Macmillan
spráskl ruce a s předstíraným zděšením zvolal : "Zachraňte mne před mými přáteli!'
Daily Sketch
Je vždycky snadné a někdy dokonce zábavné urážet ostatní národy. Jedním z nej horších
aspektů Montgomeryho výlevy je to, že ho
Američané budou brát vážněji, než si Montgomery zaslouží... Poznámky britského polní
ho maršála potěší Moskvu, zničí mnoho práce,
kterou nedávno Macmillan v Americe vykonal
a rozzuří běžného Američana.
News

Chronicle

MENU A LA MEIN
"Eisenhower, Montgomery, ženou Němce - všemi
směry," zpíval satirický veršík Jaromíra Pleskota
brzo- po skončení druhé světové války. "Slavná Rudá armáda dala náckům na záda", pokračoval Pleskotův veršovací pokus. Slavná Rudá armáda dostala dnes neočekávaného spojence. Lord a maršál
Montgomery se zřejmě rozhodl,, že si musí vyřídit
soukromé účty předtím, než odlětí do Moskvy.
Za sebou zanechal poplašený svět.
Proč, to ví
sám Monty. Za války spasil mnoho. Dnes po sobě
zanechal mnoho nespaseno.
Nemůžeme se přít- o tom, zda byl britský polní
maršál lepší vojvůdee než americký generál. Z druhé" světové války se vynořil maršál Montgomery
pokryt prachem Alameinu a cvičáků. Jeho druhá
armáda pronikla na sever Evropy ostražitě, metodicky a pomalu. - Dnes už je těžko posoudit, kdo
šel budoucímu hrdinovi Sovětského, svazu víc na
nervy : jestli von Rundstedt, Bradley nebo Eisenhower. Montgomery' byl vždycky přvní, kdo připomínal americkou tragedii (a triumf) v Bastogne.
Málo se však hlásil k britskému fiasku u Arnhemu, ačkoli toto dobrodružství spadalo výhradně
pod jeho velení.

Dnešní dětinské (nebo stařecké) výpady lorda
Montgomeryho nemají nic společného s jeho válečnou kariérou. Jeho posupné řeči na televisi nezmění na světa běhu celkem nic.
Přeludy, jimž
se oddává přesloužilý maršál, sdílel kdysi president
Eisenhower.
I ten měl osobního přítele v generálním štábu Rudé armády (kde je dnes konec Žukovovi?). Lord z Alamainu si možná srdečně pohovořil se svým osobním přítelem, maršálem Sokolovským. Pohovořil si jistě neméně srdečně s diktátorem Sovětského svazu. Mimochodem, s jiným diktátorem se přátelský stýkal i . pouhý plukovník, a
ještě k tomu - pouhý Američan -jménoval- se Lindkomunistů není čeho oMilovník senzací si dnes může s chutí předčítat tučné titulky s neméně bergh. Nebo i pouhý bývalý britský král.
Diktá"bávat. Indie měla jenom tučným textem : "Policie potlačuje nepokoje - Čistka zamezuje českosloven- torovi to neuškodilo -snad naopak.
jediného nepřítele - Pá- skou zradu. "Nejvíce ho snad uspokojí zpráva anglického tradičně stupidníNaneštěstí smísil maršál Montgomery příliš miioho Daily Mailu : " . . . Československo je dnes ve stavu doutnající skoro - re- ho demagogie, nacionalismu, pokrytectví a zdravékistán.
'
voluce, která může vypuknout každým okamžikem, a stát se novým Maďar- ho- realismu do jednoho sáčku. Amerika byla opravTibetská revoluce to
du pomalá, když šlo o evropské války, ale dnes by
skem nebo Polskem..."
všechno postavila na hlapředevším tak vysoký důstojník, jako je bývalý veJedinou
novinkou z do žaláře k celkovému lové jsou v předních řa- litel N A T O měl vědět, že Amerika bude v první
vu. Néhru se sice snažil utlumit j e j í náraz na hrsti zpráv o potlačené počtu 163 let pro nezá- dách odboje proti reži- řadě příštího konfliktu (bude-li jaký), měl by si
'pamatovat, že na Koreji krváceli Američané dávno
Indii jak mohl, ale bez revoluci v Českosloven- konnou činnost. . . Byly mu. Protestují prý proti
předtím, než byl utvořen britský sbor. Věčnou chyúspěchu. Tibet je blíže sku je toto : ". . .Čtyři- z a b a v e n y desetitisíce omezením, která b y l a bou Američanů- (z britského hlediska) je, že spasiletáků a nedávno znovu uvalena li dvě války, obojí příliš pozdě.
než Maďarsko, Lhasa cet osob bylo odsouzeno podvratných
29 ilegálních tiskáren a na tvorbu a publikaci.
A hlavně a především : generál Montgomery se
rozmnožovacích
strojů
všemi šlechtickými přídomky by sí měl- uvědomit,
Poslední
věta
zprávy
že není pensista na odpočinku, který ši může dobylo zabaveno. . ."
Daily Mailu ~je ve své vblit. . . A co si pensista může dovolit? Všechno
Náměstek ministra zahraničí dr. Jiří Hájek dělal všecimo možné, aby splnil nemožný úkol co
prostotě
k l a s i c k á : to, co lord z Alamainu, jenomže jízdné si músí
Kdo hledá, najde
platit sám. Jenomže nedostane vstupní povolení do
nejmožněji.
Nikdo nikdy nezapochyboval o tom,
". . .Nepokoj panuje ta- zemí, do kterých jede s -velkou pompou britský polže. ani Polsko ani Československo nezasednou na
Čtenáři v š a k nesmí ké mezi zemědělci a prů- ní maršálek. Obyčejný pensista by taky. tolik škokonferenci ministrů zahraničí velmocí, jednající
o osudu obou částí Německa. . A přece obě země být zkrácení o další ob- myslovým dělnictvem..." dy nenadělal.
by měly platné důvody, proč by se měly konfe- jevy pilných anglických
Lord z Alamainu může vyprávět v Sovětském
rence o Německu zúčastnit.
Nemůžeme se přít s svazu o bitvách, které viděl. Rusové jsou zdvořilí
zpravodajců : na' státAle ani dr. Hájek nepochyboval o tom, že sklá- ních statcích a v jed- číslicemi anglických no- hostitel. Může si dokonce namlouvat, že jede na
dání diplomatickýc not je marné sázky snaha. Jak notných
zemědělských vin. Čtenáři H D mají spasitelskou túru. Zanechá-li za sebou popel a dým,
může být zcela spokojen. Staří vojáci prý nikdy
Československo tak Polsko je přímo ovlivněno ja- družstvech se vzmáhá
příležitost sledovat vše- neumírají. Stává se však často, že se sami spálí
koukoli změnou, která se stane v Německu - jak
nespokojenost.
V l i v chny uveřejněné rozsudjun
Východním, tak Západním.
Nezapomínejme, že jak Polsko tak Českosloven- funkcionářů K S Č je prý ky v příslušně rubrice.
sko nemohou mluvit za sebe, že jsou vázány hla- tam velmi slabý.
Byla-li opravdu znovu v
Published by
sem Sovětského svazu, hlasem hlavního viníka nyČeskoslovensku
nějaká
Fr. Váňa, 8 Moorhouse St., Richmond
1, Vic.
Zemědělská produkce
nější zápletky. Nikita Chruščov nedávno lapidárně
a jednomyslně vyjádřil názor sovětského bloku na pokulhává. Je prý nej čistka, nemáme prozaPrinters: Bussau 8i Co.,
otázku sjednocení Německa: " A vůbec, kdo chce méně o 22% za plánem. tím o ní žádné zprávy.
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
sjednocené Německo?
Nikdo!"
Kromě
Němců
ovšem.
—vnc— Spisovatelé a intelektuá- (Pokračování na str. 2)
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D Ů K A Z KRVÍ
(Pokračování se str. 1)
zhoubné občanské válce.
Tibetská revoluce měla
i tam značnou odezvu.
V zemi "řízené demokracie", kde Sporný článek úplně stačí k potlačení
časopisu, napsaly
jedny noviny.: " N e n í
pochyb o tom, že Peking drže lže. . . a dělá
z nás blázny. . , Rozhodně nemůžeme být potěšeni čínským znásilněním
Tibetu."
Československá

lekce

Jako
se vnucovalo
srovnání Tibetu s Maďarskem, tak' se také
vnucuje srovnání Indie
s Československem z let
1945-48, protože tehdejší československá politika měla mnoho společného s dosavadní politikou indickou. Byla stej-

ně krátkozraká a stejně
pokrytecká. Československo chtělo být tenkrát
mostem mezi Východem
a Západem, hlásalo do
světa evoluci
ruského
komunismu k demokracii, vedlo prosovětskou
zahraniční politiku a věřilo, že zachrání s v o u
svobodu
nemravným
přátelstvím ke komunistickému násilníku. Svou
amorálnost posvětilo obhajobou, že není jině
cesty.

4. 5. 1959

PŘEKLADY
všeho druhu,
i vědecké a techníéké
SCIENCE
TRANSLATION
SERVICE
HUGHESDALE, VIC.
7, Callander St.
tel. UM 5730

Československá
lekce
byla poučná, ale svět se
z ní zřejmě mnoho nenaučil. Jinak by nebyl
možný neutralismus, nebyla by mdržná politika
dnešní anglické vlády a
dnešní anglické oposice,
neexistovali by advokáti
přijetí Rudé Číny do
Spojených národů a vítěz od El Alamainu by
se nejezdil vymluvit do
Moskvy.

ve své zpohodlnělé tuposti jenom jeden důkaz
- důkaz krve, tak jak jej
kdysi provedli Maďaři
a jak jej nyní provádí
Tibet. Není ovšem zvláště povzbuzující, že lidi
musí umírat, aby si tuUdálosti dokázaly, že pci uvědomili, že jde
svobodný svět
uznává také o jejich krky. -n-

S K U T E Č N O S T Z A NADPISY
(Pokračování se str.

1)

Barákův projev
Víme však tolik, že
se bezpečnostní (správně
řečeno policejní) opatření .silně zostřila od o-

ROZMNOŽOVÁNÍ
VŠECH DRUHŮ TISKOPISŮ
provádíme spolehlivě a levně
BRAYBROOK D U P L I C A T I O N S
5 O R A N G E ST., B R A Y B R O O K (Melbourne)
Na požádání ochotně zašleme ceníky

Naše rovy
Čechobrazilián o
Čechoslovácích
ČESKA FÓJAK TAPFER FÓJAK
Opakuji : dajú, aj dajú a ještě pridajú páni
komunisté, a -to, co zapomínáte už po druhé
napsat - nejen Němcům ze Sudet, ale všem, také nacionalistům a lidem slovenským, moravským, maďarským, jistě také českým, atd. H u sitští lapkové neradi vraceli svoji krvavou kořist, až se našel Jiří z Poděbrad a lapky bez
milosti vyhladil.
Franz Jarosch (S. Paulo)
NESKORO SOM
DOŠIEL
Je pravda, že dobré padne prečítať si občas i niekolko riadkov v bratskej češtine, ale
oběžník nevidí sa mi čistokrvný Čecho - BraziIián. Myslím, že by sa skor dosiahol vytýčený
ciel - bojovat' proti komunismu -keby Čecho Brazilián bol vedený pre Čechov a Slovákov
v Brazílii...
Nepozdává sa vám protirečiece
si : Čecho - Brazilián, oběžník aňtikom.
Čechoslováků. ..?
Anton Paterek, farár, Curitiba, Paraná
A PŘECE
SE T O Č Í
V kotli vesmíru víří žhavý kotouč, nazývaný svět. N a tomto kotouči zaujímá velmi nepatrný prostor světadíl se jménem Evropa a
téměř mikroskopický flíček tohoto prostoru je
zván Československo - ať se to bratřím Slovákům líbí nebo ne.
Soňa Ryšavá
Čechobrazilián, leden 1959, č. 9, Sao Paulo,
Brazílie.

kamžíku, kdy
ministr
vnitra Rudolf Barák pronesl svojí pověstnou paličskou řeč proti "revanšistům" (míněn
nepřítel zvenčí) a "revisionistům" (míněn
nepřítel
zevnitř).
Československé ministerstvo vnitra
nevynechalo jedinou příležitost,
kdy mohlo předvést československé
veřejnosti
"zrádce a diversanty" ze
zahraničí, zatím co ješ.tě pilněji pronásledovalo "sabotéry" a "rozkradače národního majetku" na domácí půdě.
Celkově se dá říci, že
špioni byli víc v kursu
před dvěma lety, když
se ještě československá
vláda natolik nezavázala
k zvyšování životní úrovně.
Protože dnes musí nějak hmatatelně dokázat,
že neviditelné zvyšování životní úrovně není
vinou komunistické správy, pořádají se pravidelné honičky na "spekulanty a byvší lidi".
Třídní
Klasický
vé štvanice
zpravod

dubna tr.), v němž cituje reportáž pražského
rozhlasu
o domovních
prohlídkách
v bytech
bývalých živnostníků.
Slovo má pražský rozhlas : ". . .Vcházíme do
přízemní
místnosti
v
domku pří vile. . .Tady
vidíte čistící dvířka a
tam se nachází krabice
ze zinkového plechu asi
20x30 cm, ve které jsou
různé zlatě předměty. . .
I když nemáme přesný
odhad,.
bude to činit
víc .jak 150.000 K č s . . . "

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

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

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

Nádhernou dovolenou ztrávíte
na australské Rivieře . na "Zlatém pobřežP
v Queenslanin 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
Kontin. i australská kuchyně
*
Kabaret
Sezóna po celý rok
*
Mírně ceny
Pište česky neb slovensky

ZE DNE NA DEN

19. 4. Tibetský Dalaj Láma vydal v Indii prohlášení. ve kterém obviňuje čínské komunisty z
vměšování do tibetských
záležitosti, ničení chrámů a vraždění. 'Ministerský 'předseda komunisT o bylo u kožéšníka tické Číny opakoval tvrzení, že Dalaj Láma byl
Kaňkury v Roztokách u do Indie zavlečen.
Prahy. U Václava Podhradského v Uhříněvsi 20.4. Malajská vláda oznámila, že ' komunističtí
"bylo jen místo skrýše banditi ve státě Perak
jiné", ale podle lidově- byli zlikvidování.
demokratického
infor- 21.4. Panamská policie
mátora rozhlasu to dě- zatkla britskou balerínu
Fonteynovou pro podezlalo "takovejch dvě stě
ření z účasti na protitisíc". Josef Opočenský státním spiknutí. Fonteyz Prahy (odsouzený k nová byla později propuš7 .letům vězení), skrý- těna.

nie skončí pokusy s atomovými zbraněmi, dbstane-li se Labour Party
k m o c i v příštích volbách.
—Liu Šao-či se stal Mao
Ce-tungovým nástupcem
ve funkci předsedy "Čínské lidové
republiky".
Mao zůstává předsedou
čínské komunistické strany.
—V Argentině byla komunistická strana postavena mimo zákon.
28. 4. Britský polní maršál Montgomery,' jenž je
na cestě do Moskvy, prohlásil před odjezdem, že
svobodný svět trpí slabostí vedoucích amerických politiků.

val "400 dolarů, h r s t —President
Eisenhower
zlatých mincí a jiné cen- navrhl Chruščovovi, aby
byla podepsána dohoda o
nosti".
zákazu zkoušení jaderN a potlačenou revo- ných zbraní do výše 30
mil nad zemským povrluci to prostě nevypadá. chem.
A l e nemůže být pochyb —Apierický senát schváštvanice
o tom, že třídní boj zu- lil jmenování Christiana
příklad tako- ří dnes v Českosloven- Hertera ministrem zahraničních věcí.
uveřejnil Čs. sku se zvětšenou prud22.4.
Indonéský presikostí.
aj
(č.240-9.
dent Sukarno, jenž odjíždí na cestu kolem světa,
navrhl ve sněmovně návrat k revoluční ústavě
DARUJTE
z r ; 1945, která by mu
dala větší moc.

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Víc.
Telefon

JA

6 97 3

byt:

JA

g7 01

29.4. V Paříži se sešli
zahraniční ministři Spojených států (Christian
Herter), Velké Británie
(Selwyn Lloyd), Francie
(Couve de Murville) a
Západního Německa (von
Brentano), aby se dohodli na společném postoji
na ženevské konferenci
v jednání se Sovětským
svazem.
—Pančen Láma odmítl
pozvání indického ministerského předsedy Néhrú, aby se setkal s Dalaj Lámou nja indické
půdě. Pančen Láma, jenž
kolaboruje g komunisty,
26.4.
Chruščov
zamítl prohlašuje, že byl Dalaj
Eisenhowerův návrh na Láma do Indie odvlečen.
omezení zkoušení jader30.4. Indický ministerných zbraní.
ský předseda Néhru kon27. 4. Aneurin B e v a n feroval s nepalským kráprohlásil v britském par- lem Mahendrou o situalamentě, že Velká Britá- ci v Tibetě.
INSERTNÍ
SLUŽBA
—Hlasu domova—
Vám zařídí inzerování v australských neb
cizojazyčných novinách
Volejte
W F 9359

HLAS
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DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
-—Předseda
slovenského
Státního' úřadu" statistického Marcelly byl odvolán z úřadu. Jeho nástupcem se stal bývalý
náměstek pověřenee pro
zemědělství F. Tupko.
—Do Varšavy odjela československá vládní delegace, vedená ministrem
potravinářského průmyslu J. Reitmajerem. Delegace má jednat o "užší
hospodářskou spolupráci".
— V komárenských loděnicích. slavili příležitost
sté dodávky lodi do SovětskéHo svazu. Ředitel
loděnic poděkoval Sovětskému svazu za pomoc,
kterou
SSSR
"poskytl
při osvojování si výroby."
—Koncem dubna v y j e li
českoslovenští
cestovatelé
Hanzeíka a Zikmund na novou c e s t u.
U r a z í přes 62.000 mil
Středním východem, Asií,
Tichomořím a východní
Evropou. Výprava pojede
na dvou nákladních Tatrách. Hanzelku a Zikmunda budou doprovázet lékař a mechanik;
-—Slovenský filharmonický orchestr se vrátil ze
zájezdu v Belgii.
Jeho
dirigent : Ludovít Reiter
a Ladislav Slovák.
— V Nizze se konalo zasedání Mezinárodní meziparlamentární unie. Československá delegace byla. vedena předsedou ústavně-právraího
výboru
Národního
shromáždění
dr. J. Kroftou.
—Na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes (ZAČAL 30. dubna) bude Československo zastoupeno těmito filmy : loutkovým
filmem
Jiřího
Trnky "Sen noci svatojánské", filmem režiséra
Vojtěcha Jasného "Touha" a krátkým filmem
Miro Bernáta " K d e nelátají motýli" ( f i l m inspirovaný dětskými kresbami z terezínského ghetta).
— " Z a mimořádné zásluhy-při zvyšování laranné
schopnosti
českosloven-

ska" byl vyznamenán Řádem Klementa Gottwalda bývalý ministr národ-,
ní obrany gen. Ludvík
Svoboda.

—Kulturní atašé indonéského
velvyslanectví
v
Praže odevzdal pražskému primátorovi Adolfu
Svobodovi darem starobylý gong z! Djakarty.

—V Krásném u Pardubic byL dán do Zkušeb- — V Bagdadu byla uzavního provozu
televlsnl řena
obchodní
dohoda,
vysílač Východní Ceehy. podle níž Československo
—Rudé právo oznámilo,, dodá do Iráku zařízení
že se od 1, dubna rozši- továrny na obuv (kapařuje letecký provoz o 22 cita : milión párů ročnových .spojů : 6 nových ně). československo taletů je na lince Praha - ké dodá letos sedmkrát
Brno, 4 na lince Praha - tolik , strojírenského zaBratislava. N o v é jsou lin- řízení p r o t i loňskému
ky Bratislava - Košice a roku.
Bratislava - Banská Bys- — V heslech, které připratrica. Na těchto linkách vil ústřední výbor K S Č
létají sovětské
Iljušiny pro májové oslavy, se
14. Loni přepravily čs. poprvé objevují hesla:
aerolinie 313.754 cestují- " A ť žije h r d i n n ý lid
cích.
irácké republiky, úspěš— V československu byl
na návštěvě francouzský
radiolog
G.Mathé. V
Praze přednášel v Ústavu pro výzkum atomové
energie.
—Náměstek
p ř e d sedy
vlády
Václav
Kopecký
přijal delegaci italských
poslanců, kteří zastupují
"Hnutí pro obrodu italského jihu". Tlumočil jim
pozdravy Antonína Novotného a čs. vlády.

ně bojující za' upevnění
své nezávislosti!", podobný pozdrav Kubáncům a
standardy,
vyjadřující
"solidaritu s biojem národů Afriky, Asie a L a tinské Ameriky".

—Mezi československem
a Rudou Čínou byla uzavřena úmluva o spolupráci ve vědeckém bádání. šest československých
a patnáct čínských institucí bude společně pra—Novými vysokoškolský- covat na dvanácti vědecmi profesory byli jmeno- kých projektech.
váni : na vysoké báň—Československo se zaské v O s t r a v ě ing. K .
vázalo postavit ve SpoŠ t ě p á n , na Janáčkově
jené arabské
republice
akademii muzických umětři mlékárny s celkovou
ní v Brně A. Kurš a B.
denní kapacitou 90.000
Soběský, na lékařské falitrů.
kultě v Plzni dr. J. Švejda, na vysoké škole che- — V
galerii
nakladatelmicko - technologické v ství Čs. spisovatel se koPraze dr : J. Bílek, na vy- nala .výstava obrazů a
soké škole železniční v hudebních a básnických
Piraze dr. ing- F. Drastljk rukopisů zemřelého Vía dr. ing. R. Drechsler, na tězslava Nezvala.
vysoké škole technické v
Priaze dr. ing. J- Špůrek. —Na konferenci "silničních. pracovníků" v Brdostavil
ministr
—Nový "lidovědemokra- ně se
tický" m o d e r n í tanec dopravy dr. F. V 1 a s á k.
"LÍDSÍ"
(vytvořený
v e V e třetí pětiletce bude
vybudováno. 41.700
Východním Německu)byl prý
na ukázku předváděn v km "bezprašných silnic".
Praze. Lipsi střídá šestiosminový a čtyřčtvrteč- —Akademici Zdeněk Nea Oldřich Chlup
ní takt.
Jinak posledně jedlý
hlášená taneční novinka byli vyznamenáni sovětz pražského Mánesu : an- skou "Medailí Ušinskéč/FEP/PNL
glicky zpívaná
"Žárli- ho".
*
*
vost".

PROCESY A ROZSUDKY
— V Praze byla souzena skupina zaměstnanců
ve stavebních podnicích píro krádeže a zpronevěry. Architekt Červinka byl odsouzen na
12 let, bývalý ředitel Národní politiky ing.
Sutnar na 11 let, hospodářský správce Dobeš
na 2 roky, předseda stavebního družstva E S O
Puhlovský na rok, ing. Mrzena na 2 roky (podmíněně na 5 let).
— V Bratislavě byla odsouzena skupina nejmenovaných zaměstnanců závodu na sběr kovových odpadků Kovošrot. Odcizili prý 7 miliónů kg odpadu oceli a 750.000 kg barevných
kovů v ceně 1,350.000 Kčs, 4 nákladní auta,
3 osobní vozy, televizní přijímače, pračky, ledničky;.'
.
—Zatím se konalo celkem 280 procesů s kulaky na státních statcích a v jednotných zemědělských družstvech.
— U lidového soudu v Hořovicích byl odsouzen k 15 měsícům žaláře fotbalový internácíonál (hráč pražské Slavie) J . Pešek. Jel v autě
v podnapilém stavu a napadl policistu. Č/FEP

PŘÍJEMNOU

-3TVAŘ MATIČKY

Jak vysvítá z odborného -článku v časopise " N o v a Praha", už dnés se
pracuje na tomto velkolepém" koutku pražské Sibiře, neboť "severní část
magistrály, z Holešovic na Tešnov, probíhá po Hlávkově mostě na Těšhov,
který se v současné době již rozšiřuje.''
J i ž n í .úsek pražské
'' magistr áTý'' "bude vytvořen přemostěním N u selského údolí y pokračování ulic Sokolské a
L e g e r o v y " , tedy zhruba
povede z Nuslí k Museu.
Ocelová konstrukce
V y s v ě 11 i v k y inž.
Zdeňká Kapouna k proponovanému přemostění
Masarykova nádraží a
vytvoření
"severojižní
magistrály" nejsou sice
nijak nové, ale někdy
se zdají docela obveselující.
Především : i a u t o r
sám
připouští, že se
"touto otázkou zabývala
jíž celá řada
poválečných studií a dokonce
již v předválečných l e tech byl vypracován konkrétní návrh na přemostění (Masarykova -pr.)
nádraží ocelovou
konstrukcí."
Z a druhé : uvažovalo se o podtunelování.
nádraží
Praha - střed i
o jeho přemostění.
Z
hospodářskýjch důvodů
bylo rozhodnuto postavit přes Masarykovo nádraží ocelovou
mostní
DOVOLENOU

HOUSE

Barbers Rd., K A L O R A M A ,

VIC.

Dobré ubytování, česká i austr. kuchyně.
K delšímu pobytu neb jen na víkendy
Informujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD

(Melb.) X L 8421

Kompletní
staré
ročníky
Hlasu domova
zašleme
kamkoliv
za £ 1 (2.40 á )

MÉNf

Nechceme se nějak přenáhíit, jako se nám to už jednou stalo s výtečným
projektem pražského Náměstí budovatelů nebožtíka Antonína Zápotockého,
ale podle seriózních československých novin zmizí do dvaceti let ze středu
matičky Prahy Masarykovo nádraží (dnes Praha - střed) a nad ním se bude klenout parádní most, který doplní "poslední chybějící úsek severojižní
magistrály Pankrác - Holešovice."

YOSEMITE TOURIST

R. C. KUGLER

SE

Severojižní magistrála

v krásném prostředí Dandenong Ranges,
30 mil od Melbourne, strávíte v

POJIŠTĚNI
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení,
ŽIVOTNÍ,
ónuové a nemocenské
odborné provede

PRAHY

konstrukci. T o . bylo prý
přiklepnuto nejen z finančních důvodů, ale i
pro " r y z e technické- výhody, mezi nimiž . v ne:
poslední řadě ( j e -pr.)
snazší
přizpůsobitelnost
výhledovému řešení .celkového prostoru po zrušení n á d r a ž í Praha střed."

Hospodárnost

A tu jsme u třetího
Plán inženýra Kapouzábavného bodu: z techna
zdůrazňuje, že' při
nických důvodů
nelze
schválení tohoto projekprý, podle inž. Kapouna, tu- h r a j e největší roli
počítat se zrušením Ma- "hospodárnost."
Most
sarykova nádraží během přes bývalé Masarykovo
příštích dvaceti let (po- nádraží má b ý ť veden
tíž je v tom, že kralup- z U l i c e vítězného února
ská a kladenská linka si- (bývalá Wilsonova třída
ce leží velmi
b l í z k o -pr.) až za
křižovatku
Hlavního nádraží (dří- U Bulhara. ve Wilsonova,
později
H l a v n í výhodou
by
H. a u p tbahnhofu ' -pr.),
ale jsou výše p.oložěny- bylo zkrácení tratí téo víc • jak 15 m , . což- "tvo- měř. všech tramvají,íJjtéří pro
želežniči
téměř" ré jedou před" střed měsnepřekonatelnou překáž- ta, a plánovači tvrdí, že
ku přímého spojení".) se stavba' mostu vyplatí
za 8-9 let, i l -k d y ž by
došlo- k zrušení nádraží
20 letý výhled
Praha - střed (slovy odA bod čtvrtý, silně zá- borníků : " i k d y b y ' ¿ e
bavný : ve "20-letém vý- jednalo jen o provizorhledu ' nutno počítat s ní řešení po dobu existakovým vzrůstem auto- tence nádraží. . . " )
mobilové dopravy, že by
Rozhodně by však do
se situace u nádraží Pra- rubriky Našich- rovů paha - střed a na náměstí třila tato věta' odbornéRepubliky stala neudr- ho pojednání : " . . . V
žitelnou."
souvislosti s výstavbou
N e v í m e , co by si
pražští plánovači počali
s automobilovým provozem australských měst,
ale můžeme soudit, jaký
je automobilový provoz
v Praze nyní. N e d á v n o
jsme měli v ruce plán

MODERNÍ

KEW

Prahy, který udával šest
veřejných, parkovišť. -v
celé. Praze.
.Jedním . z
nich byla Nekázanka, notoricky nejužší živá ulice N o v é h o měs.ta, kam
se může vejít při dobré
vůli tucet • aut hladce i
obrace.
U v i d í m e tedy
za dvacet let.

ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŘSTVÍ

CONTINENTAL
326 H i g h

Street,

celé severojižní magistrály je však nutno s přestavbou jejích křižovatek
stejně počítat, tak není
snad ani na závadu, že
některé . z nich se dočkají zlepšení již velmi
brzy. . . "
-tp-

K e w,

BUTCHERS
Vic.

Telefon : W M 7178, po prod, době 85 5122
Elektrika č. 40, 41 a 48, zastávka 38.
Kvalitnímaso
prvotřídní
uzeniny
jaternice,
jelítka
drůbež
Naše heslo : dobrá služba zákazníkům !
Přesvědčte
se!
Srdečně zvou
H . & J. K o p e c k ý c h

HLAS
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DOMOVA

FIRKUŠNÝM

TRUHLÁftSTVi

PIANISTA KOUZELNÍ SÍLY
i J e d e n melbournský
kritik nazval Firkusného
"pianistou kouzelné síly".
Myslím, že nebyl
tak dalek© pravdy. Rudolf Firkušný má, řekl
bych, trojí kouzlo. Kouklo svého muzikantského
umění, kouzlo člověka,
který byl v úzkém osob-"
ním styku s dvěma hudebními velikány *• Janáčkem a Martinů - a
kouzlo osobní, které nemá s hudbou nic společného.
"Zázračné

dítě"

Firkušný se narodil v
Napajedlech na Moravě.
N a piano se začal učit
ve čtyřech letech a již
v pěti letech.,se stal žákem Leoše Janáčka, který ho o rok později poslal k slečně
Tučkové
na brněnskou konservatoř,
Jeho další učitelé
začínají ženou profesora
Kurze a končí, v zralejším stadiu, samotným
Arthurem
Sehnabelem.
Kariéra
"zázračného
dítěte" začala vlastně už

Na setkání s Rudolfem Firkušným jsem byl asi tak zvědavý, jako by
tni chtěli ve zvěřinci ukázat nějaké zvláštní zvíře. Věděl jsem, že uvidím
někoho, kdo vyrostl ze "zázračného dítěte" ve velkého pianistu. Čekal
jsem, že se sejdu « člověkem, z něhož udělaly abnormální muzikální
schopnosti nenormální osobu, zhýčkanou pozorností, jíž ji od malička zahrnovalo okolí.
Místo toho jsem pak hovořil s naprosto normálním, inteligentním člověkem se značnou dávkou smyslu pro humor, přátelským od prvního okamžiku, jehož aai dvacet let v cizině neodcizilo zemi, v níž se narodil.

^šak podařilo odejít do
Paříže, odtud později do
Portugalska a v r. 1941
spět do Spojených států, které teď považuje
za svůj, druhý domov.
Janáček

V Československu to nedrží
Dopis z 1. června 1958 :
Dokončení
Především díky za dopis, který mne velmi potěšil. O té Kůrkově opeře (Robert Kůrka : Dobrý voják Švejk -pr.) se tu psalo jen to, že se hraje v New Yorku. O tom, (že jezdí hodně Rusů do Spojených států, o
tom vím.
Prý také koupili film " V o j n a a mír". To jsem nevěděl.
Liberálnější
asi ti Rusové nebudou, ale výhoda, že naši (komunisté -pr.) mají větší
strach.
- - -

Pisatel dopisů, uveřejněných v této řadě,
byl během svě vojenské
služby zatčen a uvězněn.
Uveřejnili jsme výňatky
z jeho dopisů s výslovným souhlasem příjemce těchto dopisů.

Vědí, že kdyby hráli
americké filmy, tak to
bude natřískaně, a na
některé jiné filmy nikdo
nepůjde. K d o je opravdu liberálnější, to jsou
Poláci. Zrovna teď tu
mají kluci puštěnou mašinu (radio-pr.), je na
tom Varšava, a hrají jenom americké desky -Armstronga, Rosemary
Clooney, Doris. Day atd.

Protože dnes kvete liberální soužití mezi kapitalistickým a socialistickým světem, mohou
se všichni zájemci -dopisovatelé obrátit s důvěrou na československý
konsulát, který jim rád
zprostředkuje spojení s
československými občany v
Československu.

O jugoslávských stanicích ani nemluvím, ty
h r a j í večer co večer
"západnické" desky.
Když jsem byl posledně doma tak jsem
se konečně
dostal
na
ten dlouho ohlašovaný
francouzský film " P ř e d
potopou". Je to výborný film, ale zeje je to
Česky mluvené, a já dubbing nenávidím. . . .
T e ď má přijít do kin
film "Černý prapor" o

uprchlících do cizinecké
legie. Jiem ha to zvědav, neboť teď úroveň
našich filmů s t o u p á .
Rozhodně se dnes takové hovadiny, jako před
několika lety, už nenatáčejí.

li jsi o tom něco slyšel!
(Jde o podnik režiséra
Alfreda Radoka, nazvaný
Laterna
Magica.
Vše, co o tom víme, je,
že tam se střídal promítaný obraz s tanečním
pásmem, a že československá Laterna magica
Prosím tě, neslyšel jsi opravdu byla jedním z
něco o tom. . . Promiň, pozlacených hřebů svěže píši na druhou stra- tové výstavy -pr.)
nu, ale zde >se letecký
Potkal jsem se tu s
papír a obálky nedostanějakým Karlíčkem. Je
nou (dopis došel z město starší chlap z Nátečka z Polabí-pr.). , .
měště.
Pracuje tu na
. . . " N o n stop programu" stavbě a jeho bráchu
v československém pavi- jsem potkal v Sydney.
lónu na světové výsta- Ten brácha se prý teď
vě v Bruselu?
Je prý silně odvazuje v Sydney.
to výborné (podle na- Pak je tu nějaký Prašich novin) a hodně te- žák. Ten znal zase Růlevisních stanic - včetně ženku z Crossu.
amerických - to chce naNevíš, co je s klukatáčet.
Dokonce prý i ma na Crosse? Jsou ErHollywood projevil zá- vín, Růženka, fousatej
jem. I cizí noviny prý Jirka (basista) stále v
o tom píší jako o sen- Austrálii? Jestli o nich
zaci. Tak mně napiš, jest- něco víš, tak napiš!

Když nevyhoví dotazům,
odvolejte se v tom případě na cokoli. Určitě
to bude lepší než H D .

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

-— Martinů

Mluvili
jsme již a
tom, jaký vliv měl Leoš Janaček na hudební
•a lidský v ý v o j Fiťkušného.
"Vzpomínky na
Janáčka," říká Firkušný,
"nevymizely úplně ani
po tolika letech. Pamatuji se, jak mi pomohlo,
že s e " mnou, šestiletým
klukem, jednal jako rovný s rovným. Konečně,
už sám kontakt s takovým geniem vyvolal náraz, který měl vliv na
celý můj život."

pustil i do studia filosofie, které však přece
jenom nemohl dokončit.
Sám přičítá zásluhu za
svůj normální růst Leoši. Janáčkovi, který trval
ná tom, že hudební vzdělání samo o sobě nestačí.
Je tedy dost možné,
že Firkušný vděčí Janáčkovi alespoň částečně za>
to, že mu piano nezastřelo rozhled do ostatS Bohuslavem Martiního světa a že růst pianého, ale není to plný nisty pokračoval zdravě, nů se sešel Firkušný pozačátek jeho života. Je- protože -úměrně, s růs- prvé v Paříži v r. 1932
a znovu po ú t ě k u z
ho mládí bylo vyplněno tem člověka.
Opravdu blízké
tvrdým studiem, nebylo
Ameriku navštívil po- vlasti.
to však studium čistě prvé v r. 1938 a domů styky byly ještě utuženy
hudební.
Firkušný stu- se vrátil právě ve chví- v N e w Yorku, kde byddoval a maturoval na li, kdy do Českosloven- leli ve vedlejších dogymnasiu jako každý ji- ska vtrhly Hitlerovy ar- mech. Firkušný hrál svěný student a dokonce se mády. V r. 1939 se mu tové premiéry všech jeho čtyř klavírních konNAVRÁTILCE Z AUSTRÁLIE III.
certů. Třetí z nich, stejně jako komposici "Fantasie a rondo", mu Martinů věnoval.

v deseti letech, kdy Firkušný poprvé vystoupil
s .Českou
filharmonii.
V e studiích s Janáčkem,
který ho učil komposici, pokračoval do 14 let.
Firkušný se jv té době
nemohl rozhodnout, máli se stát komponistou
nebo koncertním pianistou. A s i v 16 letech to
však definitivně vyhrálo piáno. P o překvapujících úspěších v Praze
a jiných městech Československa přišly nabídky
ze zahraničí. Malý Firkušný tak nastoupil dráhu velkého pianisty, která ho nakonec dovedla
mezi výkvět světových
pianistů.
Takové byly hudební
začátky Rudolfa Firkus-

Z DOPISŮ

Zařizování bytů
a obchodů

OLEK

BULKA

český advokátní
konclnient
PŘEKLÁDÁ
při různých právních
jednáních, provádí smlouvy o koupi a prodeji nemovitostí, sepisuje poslední vůle atd.
Adresa : 15, Newstead St.
taaribyrnong, Víc.
Kancelář - (Footscray) :
telefon M W 4181
M W 528.7
lá z hudebníka kritik*
a posluchači," řekl nám
Firkušný. "Já hraju všechno. Jedinou mojí specialitou je česká muzika. Hrát ji považuji za
r a d o s t n o u povinnost,
protože v ni věřím a protože jsem přesvědčen, že
stojí i ve srovnání se
světovou
muzikou
opravdu vysoko."
Jeho repertoir svědčí
o tom, že to n e b y l a
prázdná , slova.
Vedle
Dvořáka, Smetany, Janáčka a Martinů, zahrnují jeho. koncerty také
málo známé české komponisty, Bendou a V o říškem počínaje a Kaprálovou, Bořkovcem a
Jirákem konče.

Firkušný
nemá nejmenší
pochybnosti, že
Martinů patří mezi největší soudobé hudební
skladatele, tvrdí
však,
Austrálie
že mu Amerika nesvědRudolf Firkušný pročí, že patří do Evropy,
kde nejlépe tvoří.
cestoval c e l ý svět a x>
cestách
dovede
Přes všechnu náklon- svých
nost k Janáčkovi a Mar- vtipně vyprávět. Kdybytinů, odmítá "podezře- ste jej měli příležitost
dozvěděli
ní", že se na ně specia- poslouchat,
lisoval. "Specialistu udě- (Pokračování na str. 6)
Kontinentální a australské
ŘEZNICTVÍ A VELKOUZENÁŘSTVÍ

PILSNER

92, Glenhuntly Rd., E L S T E R N W I C K , V I C .
(elektrikou č. 4, zastávka 43)
Tel. L F 4365, po prod. době U M 2958
Vždy čerstvé jaternice a jelítfca
Dodávky do domu
E M I L F U Č Í K (dříve Lyons Smallgoods)

AŤ CESTUJETE
K A M K O L I
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
* VE VIKTORU * DO OSTATNÍCH STATÚ AUSTRÁLIE * DO ZAMOftf *
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

GREYHOUND

TOURIST

BUREAU

(SOUTHERN ARLINES T R A V E L SERVICES P T Y . L T D . )
138, E L I Z A B E T H STR., M E L B O U R N E - C I T Y
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Zavádíme cestovaní na
deposit. Informujte se.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
Vyřízení každého příkazu věnujeme zvláštní pozornost
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Bertrand: Russell : Zdravý rozum a jaderná
Allen 8C Unwin, Londýn

válka,

1959

D O M O V A

Zdravý rozum

sell si může právem postěžovat, že ' celá otázka jaderně války, byla
Lord Russell se jednoho dne rozhlédl po světě a shledal, že už to není zapletena do odvěkých
to, co bývalo. Kdyby byl pouhým lordem, reptal by na socialistické novo- konfliktů mocenské poty á zkaženou mládež, psal rozhořčené dopisy redakcím liberálních novin litiky."
A Schlesinger
a jezdil do Skotska na pstruhy. Po přečtení posledního, spisu Bertranda suše k tomu poznameŘiwsella je člověku líto, že její autor není rybář, íiýbrž -filosof. Přede- nává : " . . . Je' tó skutečvším by čtenář netrpěl znepokojující myšlenkou : je-li toto názor uznané- ně neštěstí, ale. • je to
ho myslitele západního světa, můžeme mít vztek na tisíce malých
pani- skutečnost. Tato skutečkářů, kterým stačí, aby se ohnali Rus,sellovým jménem ve jménu poraže- nost je právě jádro cenectví ?
lého
problému.
Lord
Russell marní zbytečně
Jestli si nezaslouží to- ci formálně zatratí válZapomněl toho hodč a s útěkem od tohoto
ho jména člověk, který ku a podrobí se smírčí ně. Předně by jistě kaž-,
problému, místo aby se
východníků, dého zajímalo^ jak hodýeřejně prohlašuje, že k o m i s i
mu postavil t v á ř ; í . . v
a neutrálů. lá přimět velmoci, aby",
bude ra:ději žít v poro- západníků
t v á ř."
se sešly, .odbyly si svoji
bě než riskovat jader- Velmi dobře.
mozkovou lázeň,- zbavi- - Aniž bychom brali na
nou válku, že je lépe uSmírčí komise si bude ly se strachu a zasedly
stoupit násilí ve jménu
lehkou váhu hrůzy jalidskosti" než postavit se počínat moudře, že z je- k čistě prostřenému sto- derné války,, neváháme
proti nelidskosti, -jestliže jí práce vyroste světová lu, kde'nebude popíje- říci, že si myslíme, že
no otrávené víno.
jsou větší hrůzy než tafilosof je ochoten vzdát vládaj která navždy vyse pafilosofii; pak všich- loučí možnost válek, aniž
Zapomněl, že jedna z to. Ušlo-li toto Bertranni poraženci hlásali hr- by i jedinému člověku oněch velmocí dokonce dü Russellóvi, ušlo mu
dinství, všichni domýš- vzala jeho práva a svo- strachu užívá jako pro- ledacos z lidské duše,
livci byli skromnými slu- body. Výborně. Dokon- středku k udržení vlády, literou by jako filosof
Aniž
zapomněl, že ona velmoc měl dobře znát.
žebníky civilisace a hroce se to i krásně posby přestala být velmo- bychom ubírali něco na
baři byli konstruktivní
louchá.
cí, kdyby strach pomi- velikosti jeho předchozí
živel.
práce, myslíme si, že ho
Jenomže pak sklapne- nul.
Bertrand Russell toto
me knížku a vrátíme se
Americký myslitel Ar- potkal osud všech příliš
vše veřejně hlásá.. Prozpátky na naši ustara- thur Schlesinger Jr. po- ctěných filosofů.
tože obě strany v dneš- nou planetu.
Všechno, ukázal na kulhavá srovSkoro to vypadá, janím světovém konfliktu o čem sní Bertrand Rusnání a logické chyby v ko by Russell skutečvlastní prostředky jader- sell, je vcelku správné. Rušsellově válečné selanného zničení, je třeba Pryč s válkami, pryč se ce. Russell nebere na vě- ně věřil, že bez j e h o
vyloučit možnost války. vším, co lidstvo rozdě- domí, že " v dobách di- příručky zdravého roDobře. Je nutno přinu- luje, a ť žije světová vlá- vokých
náboženských zumu vymře lidská ratit Američany a bolše- da! Filosof nám ukázal, válek, jako je c}°ba na- sa, že s Bertrandem Rusviky, aby přijali "nový kam
máme
směřovat. še, nepříčetnost jednoho sellem zemře lidská eponázor". Dobře. Přijavše Zapomněl jen p o d a t muže je pravděpodobně cha. Hrozba zničení nenový názor, obě velmo- stručný návod k použití. ideologií druhého." Rus- ní ještě jistota zničení.

TÝDEN ŠTĚNIC
Každý režim-ať již pravicový neb levicový- měl
a i dnes má své typické vlastnosti. Byly časy, kdy
chléb a hry byly hlavní podstatou života, a proto
lid se bavil a užíval. Později mouchami pošpiněný
obraz mocnáře byl dostatečným důkazem vlastizrady. V jiriém případě si opět občánkové šli dvakrát týdně zacvičit a měli snad stejné povyražení
jako obyvatelé země, kde se na hlavu občana průměrně ročně vypije 7 galonů piva, a kde se hraje
národní hymna, ať se na plátně kina objeví myšák Mickey nebo hlava spřáteleného státu.
*
*
•Představitelé lidových demokracií,' kde se bohužel myšák Mickey nebo Danny Kay na plátnech
biografů neuvádí, se rozhodli, že by se mělo něco
udělat a zpestřit tak jednotvárnost života sotva vegetújíčílio mezi různými plány a nadplány. Jakýsi
soudruh dostal nápad, který byl jako obvykle jednomyslně schválen a komunistický slovník byl obohaěen o další slovo -a sice "Týden
"
A tak týden, neb dokonce, i týdny zasvěceny^ různým oslavám a vzpomínkám se staly strašákem
zemí sahajících od Aše až k Hong-Kongu. Příležitostí- jako "Týden sovětského mlékařství" neb " T ý den albánské družby" jsou okamžiky, na které smrtelník dlouho nezapomene. Po týdny bude návštěvník této neobyčejné podívané vykládat v kruhu
své rodiny a přátel o výkonu kolchozní dojičky od
Uralu, která podojila v lednu 1959 více krav než
v srpnu minulého roku. Jindy se opět jeho oči zarosí při vzpomínce na koncert filharmonického orchestru zaměstnanců albánských státních drah z
Tirany, uvádějícího na svém pořadu přední bulharské hudební klasiky.
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Snad daleko důslednější jsou v tomto případě
soudruzi z Číny. Svojí originálností a pestrostí nápadů snad předčí své evropské spolusouputníky. V
očích západního pozorovatele jsou pak tyto týdny
prvotřídní fraškou.
Během posledních měsíců přinesl tisk stručné
zprávy, že v Číně jsou v proudu tyto akce :

NANICOVATÁ
Junius
Hladolet rukou v prstokladu.
Maminko, mámo, chtěl bych rád.
Hudba je bouře, boj, šach mat.
Maminko, mámo, slvšíš hrát ?
Maminko, mámo, nastokrát
tajně se do tvých písní kradu.
Třebaže v cizím prstokladu
změř si mou vinu, změř si zradu.
Maminko, mámo, slyšíš hrát ?
Ještě jen škály proberu si.
Neříkej, že tě tempo dusí.
Dirigent bývá rabiát.
Tóniny tvého
syn muzikant
když chce jen
Muzikant zná

bohosloví
už nevysloví,
říci : mám tě rád —
jen hrát a hrát.

Muzikant nezná novou pózu
ba ani úder virtuózů,
zahraje jenom starou notu
sentimentálních idiotů •
Maminko, mámo, chtěl bych rád...
Zapadá prška do klavíru
a prší sen, a vír a víru...

Jak Schlesinger neopomíná- dodat :
. .Právě Russellóvi by nemělo být třeba připomínat,
že dějiny obyčejně obelstily fatalistý a že poskytovaly daleko v ě t š í
možnost řešení, než se
lidé domnívali. : . Jsem
přesvědčen, že neuděláme to, co nám Russell
radí, v době, k t e r o u
•nám k t o m u poskytl.
A l e pochybuji, že nás
to odsoudí k zániku. . ."

Schlesiňgerův návod k
cestě z krize :". . .Dostane-li sé nám pevného a
vynalézavého vedení, u.držíme, pravděpodobně
teror a mír tak dlouho
na vážkách, ' až nastane
pozvolné zmírnění napětí a podezírání. . .'" I
toto sice zní . dnes utopisticky, ale je to utopie
daleko menší než netrpělivé pohrůžky učeného
a domýšlivěho starce na
trůně fílosofském.
vm

zastavila a řečník pronesl své exposé o vzhledu,
povaze, škodlivosti štěnic. Hloučky lidí,- obklopující řečníky, nasvědčovaly, že lid se skutečně baví.
Snad v poslouchání o štěnicích naskytla se jim
chvíle, kdy si mohli v pracovní době postát na ulici. Ztrávit čas lelkováním a postáváním během
pracovních dní se považuje v komunistictké Číně
za přečin proti partajní disciplíně. Samozřejmě, že
denní tisk a rozhlas se zapojil do této v historii
jedinečně akce. Dokonce radiové stanice překvapily
své posluchače novou údernickou písní, která prý
pomohla v akcích "Týdne boje proti štěnicím".

"Týden boje s vrabci", "Týden boje proti štěnicím", jindy opět akce proti blechám, krysám a komárům. Když loňské žně nedopadly tak,, jak si
plánovatelé přáli, hledal se viník. Jelikož tentokráte nemohli obvinit Američany nebo
Čankajškovy
Jeden z těchto šlágrů, který se prý stal historicagenty - byli za viníky prohlášeni vrabci.
Ano, kou písní, uvádíme pro povzbuzení •:
vrabci. Prý zničili skoro pětinu obilní úrody. A
jelikož propagátoři marxistického -leninského nes"Čing-li zabil štěnici -la, la,
myslu i v Číně věří, že "Kdo nepracuje, ať nejí",
dorazil ji v ložnici -tra, la, la,
byl proto vrabcům vyhlášen boj na smrt. Specištěnice už nežije -la, la, .
elní komise pro potírání sabotáží zjistila, že akční
a Čing spaní užije -tra, la, la.
rádius vrabce je 180 minut. Jinak řečeno, že vrabec nevydrží ve vzduchu déle než tři hodiny. A
Podobnou činnost vyvíjeli čínští partajníci i v
tak vrabčí komedie začala nejprve v městech.
případě blech, komárů a krjfc. Sčiad za zmínku
•stojí ještě událost, nazýváná "Týden fysické vysŠkoly a úřady dostaly volno a osazenstvo, vypělosti". V tyto historický dny milióny Číňanů vyzbrojeno' klacky, barevnými fábory, starými pokličužívají kdejakých volných chvil a předvádějí různé
kami a plechovkami na dělání rámusu zaujalo své
cviky a "kicky" podobné našemu sokolskému rozposice na stromech, továrních komínech a domech.
cvičování. A tak děti místo školní přestávky, poNa daný povel tisíce Číňanů a Číňanek začalo bulicajti místo odpočinku, konduktéři a strojvůdcové
šit do puklic a plechovek, pískat na píšťaly a mávlaků mezi směnami a funebráci mezi pohřby,
vat různobarevnými pentlemi. Rozhlasové stanice
všichni svorně na povel předpažit, unožit a předměly zvláštní relace, oznamující postup akce a inklonit plní své plány, aby později mohli dovršit
formující honce, jak postupovat při honbě. Zabidalší nadplány. Jistý funkcionář, mající stejnou
tému vrabci se prý má ukroutit hlava a hodit do
hodnost jako kdysi Teuner z protektorátního Kupytle, který pak-má býti otevřen a předložen koratoria, prohlásil, že tato myšlenka našla prý neomisaři té neb oné čtvrtě.
Čím více úkroucených
byčejný ohlas v přátelských evropských státech.
hlav, tím kladnější postoj honce k režimu.
Vypadá to. asi tak, že se iednou dočkáme,že cestuSnad daleko většího rozměru zabrala akce proti jící z Prahy do Bratislavy bude muset dvakrát běhmyzu, hlavně pak štěnicím. Průvody školních dě- hem své cesty vystoupit v české Třebové a Brně,
ti, třímajících v rukou plakáty s obrazy štěnic-, by- a odcvičit si jakousi čtvrthodinku a poté po pro- cg ly neseny ulicemi. Na každém rohu se skupina věření pokračovat v jízdě.

HLAS
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Pianista kouzelné sily
(Pokračování se str. 4)

školskéj inspektor, tak už jsem vás dávno suspendoval! Tak to máte za jedny peníze."
Ten Nykolovský nedlouho na to vopravdu letěl,
ale toho Vikuse zemskej školskej inspektor nesuspendoval. Taková , j e to někdy na světě nespravedlnost
Vyprávějící chemik se • podíval zasmušile na
špendlík, na němž visely poslední zbytky zpopelněného špačka a slova se ujal obtloustlý právník:
"U nás jsme měli taky pódobnýho střelce, měno val se Materna
Materna
skáče i
okna
Ten Materna byl hroznej grázl, prsty měl v kde
jaký skopičině, ale jinak se dobře učil, takže na
něj nikdo nemohl. Jenom na matyku byl tvrdej
jako 2 roky starej preclík. Jednou mu dal starej
Cába, to byl náš matíkár, petardu a povídá: 'Tak
Materno, to se nedá nic dělat, tentokrát vás oprav
du musím nechat propadnout."
(Pokračování)
"Dyž musíte, tak musíte," na to ten Materna
Tak se v debatě o" guláši, jako konečně téměř
ve všem, projevila fakultní nevraživost. Vysoká "Nezbejvá mi teda, než abych ukončil svůj mladej
obchodní byla pro knedlíky, právnická fakulta pro a naděj nej život. Chtěl sem se stát platným člerýži, filosofie tvrdila s Platonem, že není nad noky nem lidský společnosti, ale jaká pomoc, osud tomu
a' lesní inženýrství se vyslovilo pro slaiiák. S ho- nechtěl." Pak ten Materna vyskočil na vokno, třívězí polévkou to bylo trochu jiné. Právníci byli du sme měli ve třetím poschodí, zvolal "Sbohem
pro nudle, medici dávali přednost játrovým kned- pane profesore" a dělal jako, že chce vyskočit.
líčkům, filosofové kapání a stavební inženýři tvrTo ste měli vidět Cábu. Na čele mu vyrazil stu
dili, že není nad drbání.
denej pot, začal se plazit po kolenou a kvílel zou"Stejně to byly časy," povzdechl smířlivě dosud fale : "Neskákejte, žáku! Zapřísahám vás, já vás
; zamlklý chemik. "Tak nevím, esli bylá větší prás. tedy nechám projít."—"A zlepšíte mi na trojku,"
.kačka teď v Praze, nebo už na gymplu?, V septimě děl zachmuřeně Materna, kerej už viděl, že j e na
s. náma chodil flákej Nykolovský, támdle Pepík ho koni, a kerýmu čtyřka z matyky kazila vyznamenání.—"Zlepším, zlepším," volal matykář, "jenom
znal, a většího granáta ste v životě nepoznali."
pro Boha vás prosím, neskákejte."
Zmíněný chemik si zapálil špačka, kterého odpoledne našel. v parku, rozhlédl se • kolem a zjistiv, No, co vám mám vyprávět. Materna měl v polo
letí vyznamenání a na ústavě, neboť fama cresci
že upoutal pozornost přítomných, pokračoval.
eundo, vypukla úplná epidemie skákání z oken
Nykolovský
vyletěl
Cába zlepšoval na všechny ' strany a celá bouda li
. Na zemák jsme měli strašně zaburalýho kantora, tovala, když šel asi za rok pro pokročilej věk do
kerej si usmyslel, že nechá toho Nykolovskýho pro- pense. Za tý skákací epidemie se nikomu nic nespádriout. Jednou se přiřítil do třídy jako tajfun a talo, jenom Cába se nervově zhroutil a jeden ter
"rovnou spustil : "Nykolovský, už to vidím, že vás cián výpad z vokna. Na štěstí to bylo v přízemí
budu muset nechat propadnout.
Jste samý noční a tak si jenom malinko natlouk kokos.
;lokál a na:. učení vám nezbývá času."
Jó abych nezapomněl. Materna ten rok maturo
. Nykolovský byl. strašnej kliďas. Lenivě se pro- val s vyznamenáním a schválně si vybral matyku
táhnul a povídá suše : "Tak to mě . teda propad- ačkoliv mohl dělat z ; latiny, na kterou byl kadet
nout nenecháte. Dvakrát sem byl tazenej a dva- Ale nikoho to nepřekvapilo, protože ,u nás se dě
krát sem' znal. Na čtyřku tó bylo vo půlnoci. Esli lalý maturity ve čtvrtém poschodí
tomu nevěříte/ -tak mám na to dvaatřicet svědků
"Se mnou chodil do : boudy taky ťakóvej Mater
a ty,svědci , tady, sedí v lavicích."
na, jenomže se rnenoval Mitíska a matyka • byla
• Ten kantor • žrudnul jak tureckej fez a zařval: zrovna jeho silná- stránka," .-vložil -se do řeči ne"Nykolovský, kdybych já byl panem ředitelem, tak dávno potupený representant fakulty komerční. Zabafal mohutně z fajfky, v níž měl rozkrájené "vajjste. dávno letěl!"
gly" doutníků, a pokračoval rozšafně
• Zůstalo tedy při tom, že kdyby byl profesor Vikus ředitelem, že by Nykolka letěl.
Zeman
chybí
- O přestávce stál- ten Nykolovský v prvním posMěli sme tenkrát na matyku kantorá, kerej si za:
chodí a*, plival znuděně na primány v přízemí. Co žádnou cenu nepamatoval, kdo. je kdo. Ten kantor
-čert nechtěl, dozor na chodbě měl právě ten Vikus třebas začal zkoušet a zařval : "Zeman!" A Zeman
a načapal • Nykolku, jak. si odplivuje na primány. se zvednul v zadní lavici a oznamoval bez uzar
-"Nykolovský,"- zaskřehotal nadšeně, "už jsem vám dění : "Prosím, Zeman chybí." Ten kantor potom
jednou řekl, kdybych já byl panem ředitelem, tak obyčejně strašně vyváděl, že mu Zeman nehlásil
už. jste dávno letěl!"
hned na začátku hodiny, že Zeman chybí.
. - "Tak'co se rozčilujete," povídal klidně NykolovMitíska byl. na matyku takovej kanón, že se dal
ský, "kdyby vy ste byl panem ředitelem, tak už
vyvolat za půl třídy, někdy i dvakrát až třikrát za
sem dávno letěl. A kdybych zase já byl zemskej
hodinu, jednou za Nováka, jednou za Šváchu a jednou sám za sebe. Jedno čtvrtletí se mu stalo, že
dvanácti klukům polepšil, ale sám. si zhoršil, protože mu. to nějak nevyšlo, dyž byl u tabule sám
za sebe.
(Pokračování příště)

byste se řadu zajímavých historek, např. tu
o .toni, jak .odmítl hrát
'přeď Evdtí Peřónovou,
nebo jak se málem zapletl do argentinské politiky, když ho tamní
studenti požádali, aby
zakončil s v ů j koncert
Marseillaisou. T e p r v e
později se dozvěděl, že
měla být signálem k zahájení povstání p r o t i
Perónoví.
Firkušný má v e l k é
cestování za s e t o u a
spoustu nového cestování před sebou. Z Austrálie odletí do H o n g
Kongu a potom zpět do
U S A . Další hudební zastávky budou : Vancouver (provede Janáčkův
"Zápisník
zmizelého"),
Montreau (s Concertgebouw Amsterodam)
a
Edinburgh, kde b u d e
pravděpodobně hrát také s Českou filharmonií.
T o je ovšem jenom blízká budoucnost.
Pevné
závazky má až do roku
1961, kdy bude hrát v
Japonsku.
Austrálie byla jednou
z posledních z e m í na
světě, kterou Firkušný
ještě neznal. O poměrně dobré úrovni orchestrů v S y d n e y a Melbourne slyšel již před
tím a tak ho hlavní překvapení čekalo v Brisbane. Tamní orchestr, ač
početně slabý, má prý
nečekaně dobrou úroveň.
Zásluhu- za-.to - přičítá
Firkušný plně -Rudolfu
Pekárkovi, jehož práce
prý se nedá dost dobře
ocenit.
PLAŤTE

ležitosti 10. výročí jejího
usttavení
se zúčastnila
zvláštní delegace Sdružení
porobených
evropských národů. Z Čechoslováků byli přítomni:
býv. vyslanec V. Vaněk,
dr. A. Procházka a Edmund Řehák.

—-Ústředí svobodných čs.
odborů v New Yorku vy- — V Chicagu zemřel po
dalo 1. máje poselství k delší nemoci protestantlidemí' ve vlasti.
ský kazatel a spolupracovník " H u s o v a lidu"
—Rádio svobodné Evropy
Rev. V. Stupka.
uvedlo do provozu nové
antény v Biblisu v Ně- —Prof. Otakar Odložilík
mecku, které mají umož- připravuje společně s dr.
nit lepší poslech pořadů B. Čelovským sborník hisza Železnou oponou, (v torických prací o nejnosovětském bloku jé asi vějších dějinách česko2.000 rušících stanic).
slovenska.
—Zasedání Evropské ra- —Bývalý pražský advokát
dy ve Štrasburku u pří- dr.Egon S c h w e l b byl

jmenován profesorem na
Nové škole pro sociální
výzkum v New Yorku.
—V Torontě zemřel bývalý čs. diplomat L. Dvořák.
—Masarykův dům v To-,
rontě
volil
ředitelskou
r a d u : předseda P. V.
Havlík,
místopř. J. On
drejka
a P. Chvostek,
pokladník a jednatel V.
Škubal, hlavní kontrolor
O. Heller, ředitelé B.Čecha, A. Dajčar, J. Forest,
W. Kološta, J. Pivoluska,
K . Stark a A . Schmockerová.

Klavírní virtuositu Rudolfa Firkušného zhodnotili povolanější svědci
již dávno před námi.
Omezme se tedy závěrem na něco jiného.
Pianista Firkušný musí mít nesčíslně přátel,
jako má nesčíslně přátel téměř každý, kdo. vybočí nějakou nevšední
schopností
z šedivých'
řad průměru. T o je samo o sobě hezká v ě c .
Je však možná ještě důležitější, že jste po několika hodinách s Firkušným přesvědčeni, že
by měl právě tolik'přátel i 'tenkrát, kdybý neuměl přečíst jednu notu a kdyby neuměl na
piano ani- brnknout, kw

LASKAVÉ
PŘEDPLATNÉ
BEZ U P O M f N A N l

K zajištění budoucnosti —

K R Á T C E Z EXILU

—Čs. konsulární úředník
v Teheránu Jan Meier s
manželkou a dvěma dětmi, kteří se . měli vracet
do Československa, změnili v Paříži směr: přiletěli do Anglie, kde požádali o politický asyl.

Řekli jsme již, že sni
20 lét v cizině neodcixtlo Firkušného vlastnímu
národu a mluvili jsme
o cenní práci, kterou
dělá pro propagaci české muziky. Osobní styk
s ním by vás brzo přesvědčil, že to nejsou jenom fráze.
Americký
občan Firkušný je možná lepší Čech, než mnozí z nás, a neubráníte
se dojmu, že se v české
společnosti dobře cítí.
Je příznačné, že vyslovil obavy, abv si snad
zdejší krajané nemysleli, že se s nimi nechce
stýkat. " N e n í nás v cizině
mnoho," řekl, "a
měli bychom se . stýkat
co nejvíce, i když jsou
naše zájmy někdy úplně
rozdílné. Nesešel-li jsem
se v Austrálii s více Čechy, věřte mi, bylo to
jenom proto, že mi to
nával práce prostě nedovolil."

ŽIVOTNÍ

POJIŠTĚNÍ!

Nejvýhodnější investice —
PŮJČKY PENÉZ
na auta, nábytek,
obchody a hypotéky
zařizuje
ADAM
SMI T H
PXY. LTD.
37 Swanston St.
. MELBOUKNE
—Zástupci sokolské jednoty ve Windsoru v Kanadě dr. K . J e ř á b e k s
chotí jsou ve výboru,
který připravuje oslavy
výročí založení města.

—V Montrealu z e m ř e l
—Dr. E. Kohák byl jmeno- nejznámější český staviván profesorem filosofie tel varhan Josef Moelzer
v koleji Gustava- Adolfa z Kutné Horý. Bylo mu
v St. Petru v USA.
80 let.
Č/ČS/S

KOUPĚ STAVEBNÍ

PARCELY!

Okamžitá nabídka : výhodná koupě stavebních
parcel v okolí Melbourne, v Dandenong Ranges.

F.

L A M A C

99, Dublin Rd., East Ringrwood, Vie.
Telefon W U 7528
Dále odstřihněte a kupon zašlete na hořejší
adresu. Sdělím Vám nezávazně podrobné
informace.
. Jméno :
Adresa :
Telefon : -

,.

4. 5. 1959

H L A S

Dopisy redakci:
Z RADY SVOBODNÉHO

ČESKOSLOVENSKA

Výkonný výbor RSČ a jeho zahraničně politická
komise měly schůze ve dnech 3., 4. a 5. dubna v
New Yorku. Vedle projednání a usnesení řady administrativních a organisačních věci byla podána
zpráva o situaci v Československu v otázkách politických, sociálních a kulturních i nospodářských.
Po ní následovala debata o nynější organisaci školství v ČSR, o používání čsl. průmyslu k pronikání
na Dálný východ ztrátovými nabídkami, o nově úpravě dělnických mezd atd. Byla poaana zpráva o
příjezdu dr. Ferd. Ďurčanského do USA a o krocích, které v souvislosti s oslavou 20. výročí založení tak zvaného Slovenského státu výkonný výbor podnikl. Podrobně bylo jednáno o zahraničně
politické situaci; byla schválena opatření učiněná
předsednictvem a stanoveny zásady budoucího postupu ve věcech zahraničně politických. Velká část
jednání byla ovšem věnována především nynějším
přípravám k mezinárodním jednáním, vyvolaným
tak zvanou berlínskou krizí. Byla schválena opatření, která provedl výkonný výbor a jeho představitelé v organisaci Assembly of Captive European Nations a byla usnesena některá opatření další, vesměs usilující o to, aby při jakýchkoli jednáních mezinárodně politických bylo pamatováno na
spravedlnost snah směřujících k obnově svobody a
nezávislosti také Československa a aby Západ nepřipustil nic, co by porobu zemí za železnou oponou prodloužilo nebo dokonce petrifikovalo. Byla
podána zpráva o činnosti čsl. delegace v organisaci Shromáždění evropských porobených národů a
O tom, jaké je v ní nyní pracovní začlenění jednotlivých členil V nejbližší plenární schůzi ¡této
organisaee budou referenty o projednávaných thematech tři čsl. členové, a to Ján Papánek, Juraj
Slávik a Jaroslav. Zich. Byla přijata řada podniků
pro budoucnost, zejména také pořádání důstojné
vzpomínky 40. výročí tragické smrti generála dr.
Milana Rastislava . Štefánika. Usneseno mimo jiné
pokračovat v úsilí o záchranu výchovných opatření pro děti exulantů v Německu a pro udržení činnosti Uprchlického výboru v Německu.
RSČ, Washington

D O M O V A

Frank's Continental
Delicatessen
195 Oxford St., Taylor Square, Sydney
opět

(přímo proti soudní budově)
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
Franta a Irena Lengsfeldovi

KorKtin. a australská
jídla
BOHEMIA
RESTAURANT
majitel L. T o t h
11 Kings Cross Rd.
Ü N G S CROSS, NSW.
FA 1387

SWISS

TRAINED

Ebner: 19 Y o r k Str.

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

WATCHMAKERS

-7-

RUDOLF FIRKUŠNÝ V AUSTRÁLII
Jak jsme již oznámili v 7. čísle HD, vrací se Rudolf Firkušný z Adelaide do Melbourne, kde" bude
účinkovat na koncertu, který pořádá společnost pro
komorní hudbu "Soirees Musicales" v neděli 17.
května v 8 hodin večer v Coppin Háll, 313 Punt
Rd., Prahran. Na programu je Janáčkovo Koncertino pro piano, dvoje housle, violu, klarinet, pozoun a lesní roh, dvě skladby pro hoboj a piano :
Vivaldiho sonata a de Breviíleho sonatina - hoboj
hraje Jiří Tancibudek - a Dvořákův klavírní kvintet. O tento koncert je mezi krajany značný- zájem. Upozorňujeme však, že je nutno počítat s. potížemi při získávání vstupenek.
Koncert je totiž
pořádán pouze pro předplatitelé zmíněné společnosti pro komorní hudbu.

SOKOL
UMĚLECKÁ

SYDNEY
BESEDA

Tělocvičné jednoty Sokol v Sydney
zahajuje svou činnost v sobotu dne 23. května 1959
o 4. hodině odpol. ve velkém sále "Broadway Community Centre", Mountain Street, Broadway, NSW.
slavnostním koncertem -reproduktované hudby, na
němž uvede Antonína Dvořáka '
Slovanské
tance
v podání České filharmonie za řízení Václava Talicha. Na ' pořadu isou též recitace sester K. Mojžíšové a V. Vlažné.
Pořad : Jaroslav Vrchlický : Píseň, A. Dvořák :
Slovanských tanců č. 1 až 8 - řada první. — Přestávka — Vrchlický : Balada psaná svatému Václavu, dědici české země, Slovanských tanců č. 9. až
16- řada druhá.
Všichni přátelé krásných umění českých přijdou
společně s námi uvítat a oddat se kouzlu nesmrtelných veršů a melodií, které nám vrátí vzpomínky z nejdražších.
Národní kroje vítány.
Přípr. výbor Uměl. besedy
*
*

Němec: 15 Hunter Str

Družstvo košíkové se umístilo v podzimní předběžné soutěži, hrané před mistrovstvím. NSW, ve
své skupině• se 14 body a scorem 240:169 na tře—Lidé doma, krmení propagandou o nuzném živoT ? k B X
7543 _
_
Tel. BL 3970
tím místě. Výsledky závěrečných zápasů: Sokol—
tě uprchlíků v cizině, by asi byli překvapeni zpráConcord 34{: 15,—Cabana 50:16,—líotel Mainbridge
Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
vami zdejších novin o tom, jak si českoslovenští
38:26—KGP 60:24. Družstvo Sokola hrálo v sesZprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
podnikatelé dovolili nakoupit v Rakousku hráče
tavě : Hosák — Česka (Fojtášek), Jonák, Prokop,
pro fotbalový klub "Praha", který se tím stal nejze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejie si ceník
Zachar (Šilhánek ml.). V květnu začíná mistrovlepším klubem v Sydney. Kolik se kdo plácl přes
ství. . Zájemci o košíkovou hlaste se ve cvičení :
kapsu, nevím, ale celkem to muselo stát pěkných
žactvo 7-8. dorost a členové 8-10 každé pondělí v
DVĚ
VÝZVY
pár zlatek. Ti Vídeňáci by se sem jen tak "na lehko" nevypravovali
Ze zdejšího "Heraldu" ci- —Upozorňujeme na "Australiana festival" a výsta- Girl's High School, Fort St., vlevo od Sydney HarM. Z.
tuji : " . . . A group of Czech businessmen has built vu australského umění, literatury, hudby, divad- bour Bridge.
Prague into the best Soccer club in Sydney by im- la a historie, která, se bude konat od 12. do 16.
porting top Austrían players to Sydney..." Může- května od 10 do 22 hodin ve Wilsonově sále na
me si to dovolit!
J. H. & K. S., Sydney melbournské universitě. Výstava bude jistě zajímat všechny Novoaustralany, protože se jim skýtá
K N A V Á Z Á N Í DIPLOMATICKÝCH STYKŮ
jedinečná příležitost k rozšíření všeobecných znaSE SSSR
lostí z australské historie. Některé z vystavovaKOPANÁ
V MELBOURNE
SLA VIA — WILHELMINA 2 : 3 (2:2)
^—Doufám, že vaše čtenáře bude zajímat prohláše- ných předmětů jsou soukromým majetkem a neSlavia zahrála proti silně favorisovanému mužní DLP, týkající se znovuotevření sovětského vel- byly dosud veřejně vystavovány..
vyslanectví v Austrálii. Uvádím některé body :"DLP
Festival je organisován dámským výborem sta- stvu Holanďanů velmi dobře a zasloužila si aspoň
se staví ostře proti opětnému navázání diploma- vebního fondu při melbournské universitě. Vstup- nerozhodný výsledek. V prvním poločase se hrálo
prakticky jen na polovině Wilhelminy zásluhou zadtických styků se SSSR. Případy Petrova v Austrá- né na výstavu s 3/-, děti s 2/-.
ních řad Slavie, které nejen že udržely soupeřův
lii a Guzenka v Kanadě ukázaly nade vší pochybMrs. D. Morawetz, Ass. Sec.
útok, ale zásobovaly vlastní útočníky dobrými přinost, že sovětské zastupitelské úřady v demokratických zemích napomáhají komunistickým stranám —Footscray District Hospital Extensions Appeal hrávkami.
Wilhelmina se ujala vedení dvěma
v jejich úsilí podkopávat demokratický řád.. . Jed- (Committee) žádá, abychom vyzvali čtenáře k pod- brankami, které padly z ojedinělých útoků v 11. a
nou z hlavních funkcí sovětského vyslanectví byla poře akcí, které mají umožnit rozšíření nemocnice, ve 13. minutě. Slavia však neztratila hlavu a ješšpionáž.. . Australská vláda nedostala od Sovětů aby mohla přijímat o 750 pacientů ročně více. V tě před poločasem vyrovnala brankami Bella a
žádné záruky- v otázce povolení příbuzným uprch- květnu a červnu se bude konat ve Footscray, Sun- Cooka. Ve druhém poločase se situace obrátila a
líků, kteří žijí za Železnou oponou, k odjezdu do shine, St. Albans a Keilor několik podniků, jejichž Wilhelmina měla převahu, kterou vyjádřila v 18.
Austrálie... Sovětská nabídka k rozšíření obchod- výnos je určen k zmíněnému účelu.V těchto před- minutě brankou Petersona po dvou výborných záVý- krocích brankáře Barotajse: Slavia měla příležiních styků byla zřejmě pouhý vnadidlem, kterým městích žije velké množství Novoaustralanů.
mělo být usnadněno navázání diplomatických sty- bor počítá s jejich plnou podporou všech akcí, pro- tost vyrovnat těsně před koncem po kopu z rohu,
ků a pro Austrálii se bezpochyby ukáže bezcen- tože nemocnice slouží stejnou měrou všem obyvate- .ale obránce Wilhelminy vykopl Armstrongovu rálům.
R. Rowe, Appeals Officer
nou. . . "
G. S. H. Pascoe Vale
nu z prázdné branky. Nejlépe hráli Berry, který
hrál letos svůj 'první zápas, Glennie, Cook, Reinbold a Bell.
Bez příplatku dodáváme až do domu
— V Í N O — LIKÉRY —
Žádejte
všude
Příští zápasy Slavie : 9.5. na vlastním hřišti s
české gram. desky
— JUGOSLÁVSKOU A MORAVSKOU SLIVOVICI — PIVO —
Box Hillem, 16. 5. na Showgrounds s Juventusem.
"CARINIA"
dovezené z Evropy.
jakož i všechny druhy vyrobené v Austrálii
a zajistěte si tak příNejlépe se najíte v prvotřídní
Přesvědčte se osobně!
Navštivte
jemný
poslech
krásné
kontinentální
restauraci
hudby své vlasti.
Pište si o podrobný
katalog (zdarma).
Air Force
House
"CARINIA"
roh C A S T L E R E A G H - a G O U L B U R N ST., S Y D N E Y
551 Malvern Rd., T O O R A K , Vic.
18
Rawson
Pl., Sydney,
Telefon MA 5832, po prodejní ,době: FY 6361 nebo L A 7138
/blíže
Williams Rd./
Telefon BJ 5794
NSW.
Otevřeno denně od 9 hod. ráno do 6 hod. večer
tel. : BA 3193, M A 3234
Přesvědčte se!
Navštivte nás!
v sobotu od 9 hod. ráno do 1 hod. odp.
IMPORT HRAČťJ DO

SYDNEY

Wynyard Stn-, Sydney

Sydney

SPORT V AUSTRÁLII

GOULBURN WINE & SPIRIT CO.

B A L A T O N
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HLAS

DOMOVA

4. 5. 1959

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Bilance lyžařské sezóny 1958-59
Přední světoví lyžaři měli v letošní - předolympijské - sezóně skutečně bohatý program. Po velkých mezinárodních závodech ve švýcarských střediscích Adelbodenu, Grindelwaldu a Wengenu
se sjela sjezdařská elita postupně do francouzského Chamonix, do Madonna di Campiglio a
Cortiny dÁmpezzo v Dolomitech, dále pak do rodiště nejúspěšnějšího lyžaře všech dob Toni Sailera - Kitzbuehlu. Daleko nejvýznamnějším mezinárodním závodem byl 24. Kandahar v GarmischPartenkirchenu, který byl vlastně generální zkouškou, pro olympijské hry ve Squaw Valley.
V soutěži mužů si i po odchodu Toni Sailera uhájili rakouští representanti ve většině disciplin
prvá místa, ale letos již nevyhráli závody tak suverénně jako předešlá léta. V celkové klasifikaci
všech soutěží byl nejúspěšnějším lyžařem sezóny
1958-59 dvacetiletý Rakušan Karl Schřanz ze Svatého Antonu, který dosáhl krásného úspěchu na
mezinárodním Kandaharu v Ga-Pa, kde vyhrál jak
alpskou" kombinaci tak i sjezd docela přesvědčivě.
Mezi poraženými ve sjezdu byl jeden z favoritů
příští olympiády -Američan Bud Werner-, dále pak
Francouz Jean Vuarnet, a Rakušané Egon Zimmermann a Ernst Oberaigner, kteří předtím už vyhráli několik velkých mezinárodních závodů.

K O P A N Á
V Československu byla sehrána dvě kola nejvýš^
ší fotbalové soutěže, první ligy, která přinesla několik překvapujících výsledků.
16. kolo: Slavia Praha—Ostrava 2:2, Trnava—Žilina 0:1, Sparta—Bohemians 0:2, Ústí n. Labem—
Košice 1:0, Prešov—Dukla Praha 1:0, Pardubice—
Slovan Bratislava 1:1, RH Bratislava—RH Brno
2:1.

17. kolo : Dukla Praha—Trnava 1:1, RH Bratislava—Slovan Bratislava 2:0, Bohemians—Prešov 0:0,
Ostrava—Ústí n. Labem 2:3 ( ! ) , Slavia Praha—RH
Brno 3:2, Košice—Sparta 2:0, Žilina—Dukla Pardubice 0:1 ( ! ) .
V čele soutěže je nyní RH Bratislava, která má
ze 17 zápasů 26 bodů a velmi pěkný brankový
poměr 37:19. Na druhérr} místě je Prešov se 23 a
na třetím Dukla Praha s 21 body. Slavia Praha je
pátá, Sparta až na předposledním 13. místě. Ačkoliv mužstvo je nyní z formy, dovede již tradičně velmi dobře zahrát v mezinárodních zápasech.
Posledním dokladem toho je vítězství Sparty v
Praze nad maďarským Ferencvárosem v poměru
2:1.

-

Na Nep stadiónu v Budapešti zvítězilo v neděli
19. dubna omlazené maďarské fotbalové mužstvo
nad representanty Jugoslávie neočekávaně vysoko
4:0. Ačkoliv toto utkání, které sledovalo 90.000
diváků, bylo hráno za stálého mrholení, předvedli
v něm maďarští fotbalisté skvělý výkon a zvláště
po změně stran ukázali všechny prvky moderní
kopané.
Ve Španělsku byla dohrána první fotbalová liga.
Přeborníkem z e m ě a tím i příštím účastníkem,
poháru evropských mistrů se stalo mužstvo FC
Barcelony, které vyhrálo mistrovství zcela zaslouženě rozdílem 4 bodů před trojnásobným vítězem
poháru evropských mistrů Reálem Madrid. Nemalou zásluhu na tomto velkém úspěchu FC Barcelony má i bývalý čs. representant a hráč ŠK Bratislavy Laco Kubala, který byl iniciátorem mnoha
vítězství. K nejlepším hráčům Reálu Madrid patřili 'Maďar Puskas, Jihoameričan dl Štefano a
francouzský representant Copa. Daučíkovo mužstvo
Atletico Madrid, který se nyní soutřeďuje k semifinálovému utkání poháru evropských mistrů (s
Reálem Madrid), skončilo až šesté.

SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE
33, William

Str., M E L B O U R N E

Jt

Telefon MB 2040 a MB 3094

Dnes, víc než jindy!
budou Vám Vaši milí vděčni za náš balíček
s vysocehodnotným švédským zbožím.
Máme specielní balíč&y podléhající nízkému clu.
Ceník na požádání.

Nej lepším slalomářem uplynulé sezóny byl Rakušan Egon Zimmermann, který měl ve všech větších závodech vyrovnané výkony., které přední lyžařští odborníci ocenili nej vyšším počtem 57,5 bodů. Ale i dva francouzští závodníci, přeborník Francois Bonlieu a jeho krajan Charles Bozon, kteří
dostali jen o 1,5 b. méně, naznačili v e všech soutěžích, že je s nimi nutno počítat i pro olympijské
hry ve Squaw Valley. Mistr Francie Francois Bonlieu kromě toho získal i titul nejlepšího lyžaře roku v alpské kombinaci.

HLEDAJÍ:

Františka Skřivánka nar. 1934, Zdeňka Schipdlera z Ostravy,. Odolena Šmejce z Litomyšle, Vlád.
Rybníčka nar: 1926,
Dušana Bohanese (dopis v
red.) a. Josefa Chrbolku:
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům, přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo. nám
sami udejte jejich adresu.
. .
HD
Evropský odborník
K02N1CH NEMOCÍ

L i s t á r n a
J. G. Chicago 21 : K
Dorovnání jsme zaslali
(lodí) ins." část 2 austr.
listů. Další inform, po
specifikaci otázek. — Ň.
D. Toronto: Díky za SI.
H. — J. H. Prospekt: Dodatečně
gratulujeme a
děkujeme za výstř.— M.
H. Mowbray : Díky za
inf. a doporučení.— I. Č.
Caulfield : Díky za výstř.
—J. V. Yarraville : OdesProvádíme

H.

26 Snowden Ave.
CAULFIELD, VÍC.
Volejte předem
LF 5351.
Spojení:
el. č. 64 - zast. 51,
el. č. 4 - zast. 50.
lali jsme .do N.Y. a vyžádali zprávu přímo Vám.
—M. S. Geelong : Díky za
adresy.
HD

veškeré

práce

optické

přesní, rychle a za levné ceny

V e zkratce
—Československá přebornice v tenisu Věra Pužejová vyhrála v Alexandrii velký mezinárodní turnaj,
když ve finále dvouhry žen porazila Němku Johannesovou hladce 6:1 a 6:0.
—Tak zvaná ústřední trenerská .rada čs. krasobruslařů stanovila pořadí nejlepších závodníků sezóny.
Muži: 1. Divin, 2. Holan, 3. Fohler; ženy: Í.Dočekalová, 2. Kramperová, 3. Hlaváčková.
—Na mezinárodním mistrovství Anglie ve stolním
tenisu v Londýně podlehli čs. representanti Štípek
a Vyhnanovský ve finále pánské čtyřhry mistrům
světa Japoncům Ogimura-Murakami ve třech setech. Mezinárodní mistrovství Francie v Paříži v y hráli naopak Čechoslováci, kteří porazili Ogimuru
s Murakami v pěti setech.
—V P r a z e
došlo k mezistátnímu utkání stolních tenistů ČSR a Japonska : v soutěži mužů zvítězili hladce Japonci 5:1 (jediný bod získal L. Štípek, který porazil Hošinu), v soutěži žen vyhrály
Japonky těsně 3:2.
—Slovan Orbis Praha se stal dvojnásobným mistrem republiky v košíkové : muži zvítězili lepším
scorem ze vzájemných utkání před Spartou Praha,
(po 41b.), ženy získaly o jeden bod více (42) než
Slávie Brno (41).
—Do finále poháru evropských mistrů v házené o
sedmi hráčích se kvalifikovala mužstva Frischauf
Göppingen (Záp. Německo) a švédské mistrovské
mužstvo Göteborg I. K.—Mezinárodní turnaj v odbíjené o "Pohár osvobození města Bratislavy" vyhrálo družstvo -mužů Prahy před Bukureští, Varšavou a Bratislavou. V soutěží žen byly nejúspěšnější pražské representantky:
—V prvním letošním závodě v moto-crossech v
Sittendorfu u Vídně, o "Evropský pohár" obsadili
ze 40 závodníků (ze 12 zemí) v kategorii do 250
ccm první tři místa Čechoslováci : 1. Souček, 2.
Kmoch, 3. evropský mistr Čížek.
—V semifinále p o h á r u evropských družstev v
košíkové žen podlehly v Praze československé košíkářky ze Sparty Praha bulharským representantkám vysoko 60:77 b.

ROZANER

6. poschodí
49 Elizabeth St.,
(roh Flinders Lane)
Melbourne - City
Telefon MB 4207

Optical Service

Přijímáme objednávky také peštou

Všechny licencované práce instalatérské
Zavádění a opravy vodovodů, horké vody, plynovodů, střech, žlabů, okapových rour, kanalisace
JAN

VLACH,

instalatér

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

V Ý T E Č N Á
V 1SAN

ČESKÁ

REMO" NA

K U C H Y Ň
ST. K I L D Ě

354, Beaconfield 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

—Tradiční -již 105. studentské závody osmiveslic na
Temži Cambridge - Oxford vyhráli opět po čtyřech
letech studenti oxfordské university, Kteří zajeli
trať dlouhou 6.80Óm v. čase 18:52 min., a porazili
svého soupeře o 58 vt. Oxfordská universita tak
—Na mistrovství republiky ve sk<&u do vody v slavila 46. vítězství, 58 prohrála a jeden závod v
Ústí n. Labem obhájil v soutěži mužů titul Bauer roce 1877 - skončil v "mrtvém bodě".
z Dynama Praha, v soutěži žen se stala mistryní —Anglický lehkoatletický vytrvalec Fred Norris oČSR Povolná ze Slavoje Ústí..
hlásil, že se v Londýně pokusí o překonání světo—Americký student Ray Norton zaběhl na mezi- vého rekordu ná 10 anglických mil. Pokus se však
národním lehkoatletickém meetingu v San Jose v nezdařil. Norris zaběhl vzdálenost za 48:32,4 min.,
Kalifornii 100 m v čase 10,1 vt., a vyrovnal tak a zůstal tak ještě 20,4 vt., za světovým rekordem
světový rekord svých krajanů : Williamse, Murchi- Čechoslováka E. Zátopka.
sona a Kinga.
—Československé plavce čekají v letošním roce tři
—Vítězem poháru evropských mistrů v házené o mezistátní utkání: 27. června v Lipsku s Východsedmi hráčích se stalo mužstvo švédského přebor- ním Německem, 11. července s SSSR v Brně a v
níka I K Goteborg, které v závěrečném utkání v polovině července v Sofii proti Bulharsku.
Paříži porazilo západoněmeckšho mistra Frischauf
Göppingen 18:13.
—Vítězem tradičního cyklistického silničního záHLAS
D O M O V A
vodu Paříž—Brusel se stal neočekávaně Belgičan
vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
F. Schoubben, který zajel trať za 8:16:8 hod.
—Do semifinále poháru evropských mistrů v kopaAdresa: Hlas domova,
né postoupila tato mužstva : Atletico Madrid ( v y
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
řadil Schalke 0 4), Real Madrid (vyhrál nad vídeň
Telefon
JA 3380 /jen mimo pracovní dobu/
ským Sportklubem 7:1), Stade Rems (porazil Kalocsayovo mužstvo Standart Lutych) a Young Boys Předplatné: na rok s 37/-, na i roku s 19/Bern (zvítězil nad východoněmeckým mistrem Wis na 7 čísel s 10/-, jednotliví s 1/6.
muth Chemnitz).

