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Utrpení mladého Hertera

Jaký je význam sovětské sedmiletky ve vztazích Východu a Západu? Sovětský svaz ji tradičně vydává za svědectví mírových úmyslů :
takový velkolepý hospodářský program musí
přece pohltit veškeré úsilí Sovětského svazu v
"norové rekonstrukci". A přece sedmijstka nesvědčí o toni, že by sč sovětské hospodářství
přeorientovávalo na větší výrobu - spotřebního:
zboží. Po dalších sedm let povládne v sovět,
ském hospodářství osvědčený předpis : zvyšování těžkého průmyslu (což v sovětské terminologii zahrnuje .zbrojení) na úkor spotřební,
ho zboží.
O. Hoeffding, "Foreign Affairs".

CO JE NEJBEZPEČNĚJŠÍ

nejednotnosti
samotné
vládní strany, a Herter
" P o l o ž m e si otázku: Čo je dnes .pro-nás pro
b u d e v Ženevě těžko všechny, pro celé lidstvo, nejnebezpečnější? Naše
přesvědčovat
Gromyka odpověď je tato :/ Nejnebez.pečnější pro nás je. možvypuknutí atomové války,protože a t o l o v á válo tom, že je v nost
německa by mohla zničit, jednak přímo, jednak ve svých
kém" narovnání ochoten důsledcích, takřka celé lidstvo, v- nejlepšfcn případát "něco za něco", do- dě pak lidskou kulturu. Tuto nebezpečnou situaci,
kud v Bonnu králů je ve které se my, všichni lidé, ocitli, bychom si měli
jasně uvědomit."
" D e r Alte".
Toto je jeden způsob myšlení, který dnes .vládne
Paříž a Ženeva
ve svobodném světě. Lidé poznali účinnost á možnosti atomových vynálezů, a lidé se bojí důsledků
Generál de Gaulle za- tohoto objevu. Citovaná slova jsou otištěna z časotím celkem příjemně pře- pisu Tribuna (leden-únor 1959), z časopisu, který
Gromyko tedy není zahraničí Lloyd na od- prý je nepostradatelný kvapoval i své nej zar- si potrpí na vědecké definice. Když přečteme řádky Tribuny v nezkráceném pojetí, pak znamenají :
v bonnském kancléřství. putilejší kritiky. Podiv- lidé začínají -zkoušet něco, co je daleko' silnější než
ani zdaleka jedinou Her- chodu.
• Než se vzpamatoval S ohledem na služby nou- hrou náhody začal lidské chápání, něco, co může zničit náš. starý svět,
terovou starostí. Všechno, co se v době kon- ze ztráty prestyže, která prokázaná a navzdory 1 on. "vyhazovat" právě bude-li to ponecháno vědcům, kteří přesně nevědí,
s takovou s i l o u zacházet, bude-li ponecháno
ference sběhne v hlav- postihla jeho hlavního bouři odporu je docela v době Herterova debu- jak
rozhodnutí o tom, jak s vražednou částí t o h o t o
ních městech západních spojence, uhodilo v Bon- možné, že má i tento- tu v Ženevě. Ve snaze objevu zacházet jen dnešním politikům, bude-li pospojenců, u k á ž e se v nu, k d e se projevily krát, jako tolikrát v mi- po "obnovení francouz- užití mrňavých dělostřeleckých nábojů nebývalé niSvým ské velikosti" oznámil, čivé síly ponecháno generálům, kteří mají venkonsovětském postoji jako první trhliny v krunýři nulosti, pravdu.
svoje přednosti a slabiny. Na podporu tohoto,
spojence
nejspolehlivěj"ano, ano - ne, ne" však že nepřijme v rámci Se- cem
rtuť na barometru. Sovynálezu hrůzy cituje pak Tribuna "oficiální studii
rozhodně poškodil po- veroatlantického
paktu na Columbijské universitě z roku .1955, komisi atovětské ú s t u p k y je si šího.
Dr. Adenauer tam z věst svoji, pověst Ně- žádné další závazky, do- mových odborníků při organisaá Spojených
vždycky těžko představit. V době do očí bi- ničeho nic oznámil, že mecka a věc svých spo- kud mu nebude přizná- dů z roku 1958, Jana Masaryka. v době před jeho
smrtí v roce 1948 anebo admirála Browna, bývana kontrola atomových lého velitele 6. americké flotily, který, dne- 7±října
jící západní rozháranos- si všechno- rozmyslel a jenců.
Důvěra v politickou zbraní na území Francie. 1958 ve Washingtonu opět potvrdil, že obě - strany
ti si je nelze' představit že se na čistě honorár. ; .
..
ní úřad presidenta jed- stabilitu Německa utr- Jenom tak prý m ů ž e mají sílu zničit svět.
vůbec.
noduše vykašle, protože pěla zjevnou ukázkou (Pokračování- na str. 2)
Ale
ještě
jeden
citát
bychom
rádi
uvedli
,
z.téhož
. K "utrpení mladého
vydání Tribuny, abychom dokázali, jak je tak zvaHertera" přispěly Ženeně vědecké nazírání rozštěpeno na dvě yzájemně
Rada
vzájemné
hospodářské
pomoci
zasedala
v
Tiráně
si odporující části.
va, Londýn, Bonn a PaCitát z T r i b u n y : "Komunisté mají - prozatím
říž téměř rovným dílem.
všechny zbraně a všechny výhody ve zničujícím
boji proti náboženství. Jen jednu, a to tu první nejLondýn a Bonn
základnější, nemají : nemají pravdu a nemají práKřížová cesta DúlleČtrnáct dní předtím, než přiletěl do Tirány Nikita Chruščov na svoji vo. Mají moc proměnit civilizačně naše země v kulsova nástupce začala už překvapivou návštěvu, zasedala v Tiráně rada vzájemné hospodářské po- turní poušť a nábožensky v , misijní území. Nemohou však zrušit zákon- pravdy a . přáya.'?' "poněkud" nevhodným moci. Její členové : Albánie, Bulharsko, Československo, Východní NěMožná, že se to nehodí do jiášeho cynického věoznámením
ctihodného mecko, Polsko, Rumunsko a Sovětský svaz. Jako pozorovatelé se porad ku, ale nejlákavější otázka, která se" v souvislosti
londýnského
časopisu účastnili zástupci Rudé Číny, Severní Koreje, Mongolská a Severního s oběma citáty nabízí, je tato : co je nejbezpečnější? Je opravdu tak bezpečné smutné poselství Ca-,
"Times", že je ministr Vietnamu.
lumbijské university, komise atomových odborníků,
Podle úřední zprávy bu
metalurgických
a při organisaci Spojených národů, blíže neuvedený:
výrok Jana Masaryka nebo admirála- Browna? Nejednalo zasedání o vý- chemických závodů.
voji vzájemných hospoDo roku 1965 má být ní snad bezpečnější spoléhat na něco více. subtilV rámci obvyklého květnového udělování státnějšího, než jsou atomové teorie, dokonce spoléhat
ních cen dostalo Řád práce Smetanovo kvarteto, dářských vztahů, m e z i také zvýšena výroba su- na něco, več, jak se zdá, věří i vědci z Tribuny?
jehož členové (Antonín Kohout, Jiří Novák, Lubo- členskými státy v letech rového železa o 80% ve Spoléhat dejme tomu na "zákon pravdy a práva",
:
mír Kostečky a Milan Škampa) procestovali už ja- 1959 - 1965.
Jednou z srovnání s výrobou v ať to zní sebepošetileji?
ko "kulturní vyslanci" značnou část světa. Komu- největších starostí hos- roce 1958, výroba oceli
Neméně pošetile ovšem zní soud téže Tribuny,
nistická vláda vždy nezapomene dodat, že kulturní
která uvažuje takto : 1./ v současném atomovém
zájezdy, které pořádá, isou zcela nepolitické a že podářských z n a l c ů a o 70% a ocelových tru- věku je ohrožena existence lidské kultury a dokonmají za účel "kulturní sblížení".
plánovačů v zemích so- bek dokonce o 90%.
ce i samotná existence lidstva, 2./ snaha o sebezá20. května se komunisté pěkně sekli : pražský roz- větského bloku je "úzký
' Z a zvýšení produkce chovu jakož i snaha týkající se životní -úrovně je
hlas vysílal prohlášení členů Janáčkova ¡kvarteta, profil" v těžbě uhlí a má být z neívětší míry přirozenou odpovědí na současnou situaci, 3./ odtud
v němž se kolegové Smetanovou dožadují zastouvyplývá snaha a zachování míru, 4./ důsledkem pak
zodpověděn
Sovětský jest snaha o dosažení svobodných voleb všude na
pení Československa a Polska na ženevské konfe- koksu.
svaz, který, se zavázal, světě jakožto záruky míru.
renci zahraničních ministrů. Z "nepolitické činnosTěžba uhlí a koksu
ti" hudebníků vyjímáme několik taktů: " . . . N a
že nejen zvýší těžbu žeExistence lidské kultury byla ohrožena mnohosvých cestách takřka ¡po celé zeměkouli jsme pozkrát, poprvé tehdy, kdy lidoop, ozbrojený pazourlezné
r
u
d
y
,
ale
že
i
nali, že lidstvo si nepřeje válku . . . Nás, českosloV Tiráně b y l proto
kem, hrozil vyhladit cromagnonského člověka, ktevenské umělce, vítali ve všech zemích jako posly vypracován plán, podle zdvojnásobí vývoz do rý už uměl kreslit hrudkou bisony na stěny -jesmíru. Pozvedáme proto své hlasy ve chvíli, kdy se
lidových demokracií.
kyň. Jsme pořád tak domýšliví, že se domníváme,
v Ženevě u jednoho stolu scházejí představitelé kterého se prý z v ý š í Jednotná elektrická síť že náš čas je opravdu tak výjimečný a osudný a
těžba
koksu
(do
roku
světových velmocí, aby sblížili svá stanoviska a
tak jedinečný? P r o č by měla snaha p zachování
řešili otázky, které dnes jsou záležitostí všeho lid- 1965) o 53.5%, těžba
V letech 1959 - 1964 míru vyplývat z pudu sebezáchovy?
Jaký -to byl
stva. Je politováníhodné, že západní velmoci této kamenného uhlí o 21%. má být také provedeno p u d sebezáchovy, který vynesl třeba v Anglii k
skutečnosti nechtějí rozumět".
moci Chamberlaina, a jaký to byl pud sebezáchoK tomu přidává ¡komentář Čs. zpravodaj (26.5. Zvýšení těžby koksu je spojení elektrických sítí vy, který dokázal zázrak u Dunkirku a v bitvě o
jednotlivých
satelitních
zvlášť
důležité
pro
plá59) : . . . Čs. režim se tím dopustil velkého omylu,
Británii?
A byl to pud sebezáchovy, který -nutil
když umělců zneužii k politické propagandě. Vy- novaný rozvoj a výstav- (Pokračování na str. 2) československé občany, aby se modlili za vypuknuvrátil tím totiž všechny své dřívější řeči o "čistoti vájky v černých měsících roku 1939? Nevznášel
tě" kulturní koexistence. Prohlášení znamená, že
se už tehdy nad lidskou kulturou žlutavý mrak ypePublished
by
členové uměleckých souborů, .které režim posílá na
ritu? Jsou svobodné volby na celém světě • všeléZápad, jsou b u ď t o politicky nepřátelsky zaujati
kem? Copak jsme neviděli tolikrát a tolikrát náFrVáňa,
8
Moorhouse
St.,
Richmond
£.
1,
V
ů
.
proti Západu, nebo je má režim přece natolik v
rody svobodně volit proti pokroku, proti lidstvu,
hrsti, že vlídného přijetí těchto umělců na Západě
Printers: Bussau & Co.,
proti svobodné volbě samé?
dovede zneužívat k útokům na politické představiJestliže jsme se opravdu rozhodli pro " z á k o n
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
tele- Západních posluchačů/'
pravdy a práva", čeho se bojíme, malověrní?
jun

Až na to, že americký ministr zahraničí Herter není právě po maturitě ,ie hořejší titulek, vypůjčený z dopisu čtenáře, výstižným obrazem konference v Ženevě.
H e r t e r vede americkou delegaci na konferenci, o níž ví, že nemůže přinést kladné výsledky. Týden za týdnem se neplodně hádá "s Gromykem
a snaží se udržet zdání západní jednoty ve chvíli, kdy se Francie pře se
Spojenými státy o kontrolu atomových zbraní ve Francii, kdy Německo
a Francie podezírají Anglii z kapitulantství a kdy Anglie podezírá všechny spojence z toho, že ji podezírají. Navíc se mu za zády utrhl od řetězu dr. Adenauer, jehož účast na mezinárodním dění by byla vítána, kdyby nebyla provázena v čtrnáctidenních intervalech ohlašováním a odvoláváním odchodu z aktivního politického života.
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PROHLÁŠENÍ DO ŽENEVY

Naše rovy
ZAPLAŤ P Á N B Ů H Z A Š T V A N I C I !
Je sice pravda, že komunistická vláda může
sportovcům poskytnout víc možností k docílení
dokonalosti, protože zahrnuje sport do rámce
plánované zahraniční i vnitrozemské propagandy,, a své občany uspokojuje podle starého římského hesla "panem et circenses", čili chlebem
á hrami. Ale kdyby v povaze toho obyvatelstva nebyla pružnost, rychlost, obětavost, ctižádost a sportovní zájem, byla by snaha vlády
marná. A o to jde!
Kdo poslouchal vysílání z Prahy, musel konstatovat, že všude, po c e l é m Československu,
vládne v obyvatelstvu stále zdravý sportovní
duch. Ty desetitisíce . "fanoušků" nebyly nakomandovány politickou mašinérií. Ty byly spontánní . . .
Čechoslováci se ukázali opět jako dobří sportovci, tak jako v minulosti. A to je potěšitelné. Znamená to, že je ani poslední válka, ani
politické převraty, ani jakákoliv diktatura nesklíčila tak, aby je připravila o zájem o život.
Dokud trvá tento zájem o život a zájem o radosti, které sport poskytuje, dotud v onom národu je dost síly, aby přežil všelijaká utrpení
a dočkal se dobrých časů, jaké si z a s l u h u j e . . .
Prokop V. Havlík v Novém domově,
Toronto, 21.3.1959.

15.6.1959

Utrpení mladého Hertera

POZOROVATEL
SHROMÁŽDĚNÍ
POROBE- (Pokračování se str. 1)
NÝCH EVROPSKÝCH NÁRODŮ, MEŠKAJÍCÍ V
ŽENEVĚ PŘI NYNĚJŠÍCH MEZINÁRODNÍCH JED- být znovu nastolena velNANÍCH, VYDAL PROHLÁŠENI TOHOTO OBSA- mocenská
rovnost
se
HU :
Spojenými státy a AnNárody východní Evropy nejsou zastoupeny na glií. Obrázek umírněnékonferenci v Ženevě, ačkoli se na ní jedná o otázce ho státníka, který usiluněmecké, přímo souvisící se zájmy druhých zemí je o zlatý střed m e z i
za železnou oponou, o nové úpravě poměrů ve střední Evropě a o vytvoření pásma, v němž by zbroje- extrémy na obou straní bylo omezeno a kontrolováno. Chystají se tedy nách, se tak znovu změrozhodnutí, na nichž může záviset budoucnost více nil v dobře známý onež 100 miliónů obyvatel evropských, a to bez jejích účasti. Nynější vlády polská a československá braz arogantního a nenejsou svobodně zvolenými představiteli jejich ná- kompromisního patriota,
rodů a sedm dalších národů východní Evropy také s nímž se jenom těžko
není zastoupeno. Kdyby tyto národy měly možnost rozumně spolupracuje.
vyjádřit svobodně svou vůli, protestovaly by velmi
rozhodně proti každé dohodě Západu s Východem,
Americké a t o m o v é
kterou by byly ustáleny nynější politické režimy bombardě ry
Severoattěchto států.
lantického paktu budou
Představitelé Spojený/ch států a Velké Británie teď asi muset být přeprohlásili slavnostní deklarací, učiněnou v dohodě místněny do Anglie, kde
se Sovětským "svazem na Jaltě, že národy za želez- už levicový tisk zle honou oponou budou mít plné právo svobodně volit
své' vlády.
President Eisenhower a Sir Winston řekuje, že se z Anglie
Čhurchill jménem svých států prohlásili, že by se stane americká letadloví
nestaly účastníky žádné dohody nebo smlouvy, kte- loď.
rá by "uznala nebo prodloužila nedobrovolné poddanství těchto zemí. Vzhledem k tomu by Západ bez
Za takových okolnos¡•ušitých politických koncesí nemohl podepsat bez- tí sedí Herter v městě
pečnostní smlouvu, potvrzující panství sovětského
nepodařených konferenRuáka nad těmito státy.
Vytvoření pásma, v němž by počet cizích branných sil byl zmenšen a omezen, by nebylo žádnou
výhodou, zejména kdyby nebylo spojeno s politickými-ústupky, a-hlavně se zárukami velmocí. Ústup
cizích vojsk z Německa je problémem, který by měl
Velmi zajímat velmoci. Pokud jde o státy nazývané
satelity, přes to, že naprostá většina jejich obyvatel
naprosto - odmítá komunismus, sám odchod vojsk- by
nič- nezměnil na nynější situaci. V Československu,
Rumunsku, Bulharsku a Albánii nejsou vlastně "sovětská vojska", a přece situace v těchto zemích není lepší než v zemích, v nichž stojí sovětské divize.
K terorizování obyvatelstva a k udržování režimu
stačí totiž úplné, jsou-li sovětská vojska na hranicích těchto -zemí a mohou-li být sovětská letadla na
místě za několik minut. Odchod vojsk by přece musel být spojen se závazkem velmocí, že zakročí v
případě agrese, ba i jen při návratu sovětské armády.
RSČ

DOMOVA

cí a snaží se přesvědčit
Gromyka o tom, že má
co činit s jednolitým a
odhodlaným célkem západních demokracií. Není divu, že Sověty před
tou " s i l o u" nezbledly
hrůzou a že zatím ne-'
projevily mnoho chutí k
ústupu.
Jejich poslední návrh
se rovná novému ultimatu.
Dává západním
spojencům dvanáct měsíců na to, aby vyklidili
Berlín, žádá snížení okupačních posádek, likvidaci vší protikomunistické činnosti v západním Berlíně a zřízení německé komise, která by usilovala o rozšíření styků mezi oběma
Německy.
Proti stavu
před zahájením konference se tedy nezměnilo
vůbec nic, jenom lhůta

Pryč s úzkým profilem
sit dodat Československo
a Sovětský svaz.
zemí (Východního NěObchod
se Západenr.
mecka, Československa a
Maďarska, ČeskoslovenVýroba d r á t ů byla
ska a Rumunska, Ma- svěřena hlavně M a d a r ďarska a západní Ukra- sku a Východnímu Nějiny, Polska s kalinin- mecku, výroba vrtaček
gradskou elektrickou sí- a olejářských zařízení
tí). Spojení elektrických Rumunsku a Sovětskésítí má, podle úřední mu svazu.' Českoslovenzprávy, sloužit "úspor- skou specialitou b u d e
nějšímu rozdělení elek- výroba drapáků pro potrického proudu m e z i vrchové doly. Jednotlivé
východoevropskými stá- státy sovětského bloku
ty a západní částí So- se pak podělily o výrobu určitých t y p ů a
větského svazu".
velikostí kuličkových loJednotlivým
státům,
žisek.
byly přiděleny zvláštní
úkoly : t a k Východní
Úřední
komuniké
Německo a Polsko bu- však neopomělo dodat,
dou především vyrábět že toto zvýšení výroby
zařízení p r o
válcovny je závislé -na "zvětšení
menšího rozsahu, zatím obchodních styků s kaco stroje a zařízení pro pitalistickými
zeměmi".
velké podniky bude muPNL
{Pokračování se str. 1)

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a , Bunnerong Hostel, Staff.
MATRA VILLE, NSWVolejte večer FJ 7372

ultimata byla prodloužena o jeden rok.
V době psaní tohoto
komentáře zaujali západní ministři k- sovětskému plánu stroze zamítavé stanovisko. Herter
prohlásil, že n e b u d e
jednat p o d tlakem a
pohrozil přerušením konference. Naděje, které
někteří západní novináři skládali v tajná jednání, se rozplynuly v
niveč. Ani schůzka "na
vrcholku", pro n i ž se
vlastně
konference
v
Ženevě sešla, není už
tak docela jistá.
-kw-

Dr. Felicia
BRUNTONOVÁ
MUDr. (Československo)
M. B. B. S.
(Melbounie)
ordinuje
232, Barbly St.,
ST. KILDA, Víc.
Tel. XJ 1872
Choroby vnitřní,
ženské a dětské

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

ZE DNE NA DEN

31.5. Levicová
lidová
a k č n í strana získala v
prvních
singaporských
volbách naprostou většinu
43 mandátů z 51 možných.
—Na tiskové konferenci
v e Washingtonu b y 1 y
předvedeny d^ě opice,
které se právě vrátily z
výletu do vesmíru.
1.5. The Times otiskly
zprávu, že Selwyn Lloyd
nezůstane dlouho v úřadě ministra zahraničních
věcí.
2. 5. Do Austrálie přiletěli tři sovětští diplomaté,
kteří mají znovuotevřít
sovětské velvyslanectví v
Canbeře, které bylo zavřeno od doby Petrovovy
aféry v r. 1954.
—Gromyko podal v Ženevě "kompromisní" návrh, aby místo úplného
stažení západních posádek ze Západního Berlína byly ponechány omezené vojenské mise, anebo aby byly posádky nahrazeny neutrálními vojáky.
3.5. Sukarnův plán "řízené demokracie", který
měl presidentu dát mimořádnou moc, neprošel
v indonéském zákonodárném shromáždění.
4. 5. Za demonstrací v
Equadoru bylo zabito několik lidí.
—Lloyd a Gromyko jednali v Ženevě o napětí,
které vzniklo mezi komunistickou Čínou a Laosem.

BLÍŽÍ SE KONEC FINANČNÍHO ROKU A TÍM I POVINNOST
DAŇOVÉHO PŘIZNANÍ. Využijte daňových úlev a uzavřete své
úrazové
a. n e m o c e n s k é
jakož
i
ŽIVOTNÍ
POJIŠTĚNÍ
Premie za tato pojištění jsou odčitatelnou položkou
z daně
z příjmu!
Veškerá pojištění odborně provede
P O J I Š Ť O V A C Í S L U Ž B A R. C. KUGLER, A.L.U.A.
956 N E P E A N H I G H W A Y , M O O R A B B I N , S. 20.
Volejte česky či slovensky (MELB.) XL 2421
1
Chraňte
svou
rodinu —
zajistěte
si b u d o u c n o s t —
kryjte
dluhy
obchodní
či —
dluh
na domě —
SVOU
ŽIVOTNÍ
POJISTKOU!

5. 5. Ministři první singaporské v l á d y složili
přísahu.
Ministerským
předsedou je Lee Kuan
Yew.
—Dr. Adenauer se rozhodl zůstat kancléřem a
nekandidovat na
úřad
presidenta' republiky. Má
se zato, že jeho rozhodnutí má zabránit ministru
Erhardovi, aby se s t a l
novým německým kancléřem.
—Východoněmečtí komunisté Ulbricht a Grotewohl odletěli do Moskvy.
6.5.
Chruščov
skončil
návštěvu Albánie a odjel
do Maďarska.
7. 5. Britové zkoušeli nový dopravní prostředek loď tvaru létajícího talíře, která bude létat několik stop n a d
hladinou
moře.
8.5. V Singapore bylo
úředně zastaveno vydáváni 8 časopisů.
—Argentina
vyhostila
bulharského vyslance Popova.
9. 5. Tito navrhuje, aby
celý Balkán a Itálie byly
zahrnuty do zony, k d e
by nesměly být jaderné
zbraně.
—De- Gaulle oznámil, že
Francie na sebe nevezme
žádné další závazky organisace NATO, jestliže nedostane kontrolu nad atomovými zbraněmi, které
jsou ve Francii uskladněny.
10. 5. Velká Británie je
ochotna poskytnout základny pró 250 amerických stíhacích bombardérů,. které mají být staženy z Francie.
—Sovětský delegát Gromyko dal Západu lhůtu
1 roku, aby se dohodl o
otázce Berlína a Německa. Po jednom roce prý
SSSR a Vých. Německo
nebudou uznávat západní
nároky na Berlín.
11.5. Americký delegát
Herter oznámil, že odejde
ze ženevské konference,
neodvolá-li Gromyko své
ultimatum.
—Iránský ministr zahraničních věcí Ali Asghar
Hekmat a dva další ministři resignovali.
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ČESKOSLOVENSKO
—Podle buletinu Československé obchodní komory vyveze ČSR do SSSR
v roce 1959 mj. : 60 dieselových
lokomotiv,
10,000.000 párů kožené a
gumové obuvi, 1 milión
metrů popelínovýeh látek, kompletní zařízení
pro dva cukrovary o kapacitě 2.500 t u n denně,
zařízení pro 20 jatek na
porážku vepřového dobytka, obráběcí stroje v hodnotě 150 miliónů Kčs, nábytek za 85 miliónů a
kompletní laboratorní zařízení p r o 20 zemědělských továren.
—Na IV. sjezdu Ústřední rady odborů bylo zvoleno nové předsednictvo :
předseda F. Zupka, tajemníci G-. Hnilička, F.
Kácha, V. Koukol, B.Kozelka, V. Pašek, členové
předsednictva : V. Beran,
V. Daubner, J. Dvořák,
P. Floriš, J. Hlavička, V.
Kadlčák, J. K a n a s, A.
Kopáček, A. M a l í k , O.
Meliška, M. Netušilová,
J. Opavský, V. Pokorný,
dr. R.'Poledník, J. Průcha, M. Radová, L. Rajský, J. Řehák, V. Samek,
R. Souček, J. Štěpánek,
J. Sýkora, A. Topinka, L.
Tvrdý, V.Vald. V. Veselý, E. Višňanskáj J. Závěta, J. Zeman.
—Po 2i letém pobytu v
Sovětském svazu vrátil
se do Československa dirigent opery Národního
divadla Zdeněk Chalabala.
—Ministerský
předseda
Viliam široký, odevzdal
indickému v y s l a n c i v
ČSR český překlad Nehruova vlastního životopisu.
—V Nitře zemřel v 58

DOMOVA

VE ZKRATCE

letech poslanec Národního shromáždění J o s e f
Málik.
—Do Československa přiletěla sedmičlenná delegace iráckých "obránců
míru". Na manifestačním
shromáždění v Brně napadl
mluvčí
delegace
"reakční arabské vůdce"
(patrně včetně Nassera)
za jejich "proti - irácký
postoj".
—V Tokiu byla založena
Společnost
československo - japonského přátelství. Jako první podnik
pořádala koncert čs. pianistky Mirky Pokorné.
—Jugoslávští odboráři opustili předčasně zasedání IV. odborového sjezdu,
když byli napadeni jedním z čs. komunistů.
—Vedoucí Čs. obránců
míru akademik Jan Mukařovský, dr.h.c. A. Horák, prof. J. L. Hromádka, J. Ullrich a M.Matějková se vrátili ze zasedání Světově rady míru, které se konalo ve
Stockholmu. Zpozorovali
prý tam, jak se "členské
státy Atlantického paktu
snaží dosáhnout prostřednictvím NATO převahy
v západní Evropě".
—Na počest kolumbijské
parlamentní delegace pořádal náměstek ministra
zahraničních věcí dr. J.
Hájek oběd, jehož se účastnil místopředseda Národního shromáždění di.
D. Polanský a zástupci
SSSR. Rudé Číny, Polska
a Východního Německa.
—Antonín Novotný vyznamenal řádem "Za zásluhy o v ý s t a v b u " J.
Branžovského,
vedoucího redaktora čs. rozhlasu, řádem "Za vynikají-

cí práci" hlasatelku a herečku Š. Ňaničmcovou,
redaktora F. Hejiného a
kameramana čs. televise
E. Landische.
—V Bratislavě zahájil
výstavu "40 let maďarské republiky rad" šéfredaktor Pravdy O. Klokoč.
—Do ČSR přijela na návštěvu finská ministryně
sociální péče V. Simenonová. Konferovala s předsedou Státního úřadu sociálního zabezpečení Evženem Erbanen) a ministrem zemědělství a lesního h o s p o d á ř ství L.
Štrougalem.
—Na ústředním hřbitově
v Plzni byl odhalen památník prof. J. Skupovi,
tvůrci Spejbla" a Hurvínka.
—Ve dnech 13.-17. června
navštíví
Československo
Jeho Veličenstvo Haiie
Sela^sié I . , císař- Ethiopie, zkrátka něguš.
—Z Dubnice nad Váhom
byly hláěeny demonstrace
dělníků proti zvyšování
pracovních norem a "přestavbě mezd".
—Soukromé o r d i n a c e
pražských lékařů budou
rušeny v rychlém sledu.
V Praze je jich nyní 475,
do konce roku jich zbude jen 90.

—V Československu se
natáčí barevný protináboženský film "Po stopách strachu". Film líčí,
jak se "náboženství stalo nástrojem třídního útlaku".
—J. Dvořák,
předseda
oblastního svazu zaměstnanců
potravinářského
průmyslu, prohlásil na
konferenci zaměstnanců,
že masný průmysl vyrábí
jen na 90t3% a mlékárenský na 94.7%.
—Dr. Karel Přerovský,
ředitel
balneologického
Československý zpravodaj z 3. června uveřej- ústavu v P r a z e , a dr.
ňuje zajímavé úryvky z poněkud jednostranné Zdeněk S e v e r , ředitel
polemiky, kterou teď vede na stránkách praž- Františkových Lázní, odjeli na studijní a předské Lidové demokracie bývalý páter Josef Ploj- náškový zájezd do Švýhar proti Vatikánu. S Josefem Plojharem mu- carska.
sí být něco v nepořádku, když se přiznává, že —V Ostravě měla světose zprvu domníval, že "nový pontifikát (Jana vou premiéru hra ameXXIII.-pr.) má jakési pokrokové rysy, že zna- rického dramatika Lestera Colea "Květy a kořemená podstatný obrat ve ztrnulé, jednostranně ny". Řeší se v ní černošorientované vatikánské politice".
ský problém. Autor je v
"Nás, příslušníky Československé strany li- Americe na černé listině.
Překlad pořídila Mirosdové, například nikdo nenutil k aktivní spolu- lava Gregorová.
práci s komunisty.. . : rozhodli jsme se k této —V Japonsku je na záspolupráci z vlastního hlubokého přesvědčení jezdu československá cira z vlastní svobodné vůle," napsal Plojhar. A kusová trupa (14 koní,
tři lvi, tři tygři, a pět
hned dodává, proč :
. .Socialistické zřízení cvičených psů). Zůstane
odstraňuje . . . rozdrobenost zájmů. Likviduje v Japonsku s k o r o tři
rozpor mezi morálkou a skutečností, mezi spo- měsíce.
lečenským a osobním zájmem a vytváří základ —Na shromáždění bývavelkolepé mravní revoluce, základ utváření no- lých příslušnic konfcentračního tábora v Ravenvého člověka. Proto jsme se celým srdcem při- sbruecku mluvila o "souklonili k socialismu, vědomi si t o h o , . . .že jen dobém fašismu" G u s t a
Č/FEP/PNL
v tomto zřízení lze realisovat ušlechtilé křes- Fučíková.
ťanské ideály. . ."
PŘEKLADY
Musila to být pro křesťana Plojhara velká
všeho druhu,
rána, když nedávno zjistil, že "papežové sice
i vědecké a technické
odcházejí a přicházejí, avšak vatikánská politiSCIENCE
ka trvá." Je jasné, že mlčící církev si nemůže
TRANSLATION
dovolit kecaly ve svých řadách. Opravdu by
SERVICE
nás však zajímalo, kolik asi dneska čítaJí U
7, Callander St.
Šuterů za sedmičku té "velkolepé mravní reHUGHESDALE, VIC.
voluce''?
tel. UM 5730

REFORMÁTOR PLOJHAR
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Exhumace
zuřivého reportéra
Mrtví se vracejí

(hlavně v propagandě)

Když bránil novinářství jako umění, ptal se Kisch : copak popis pravdy
nevyžaduje tvořivost a talent? Pravda, nemůžete popustit u z d u fantasii,
kde byste si to přáli. Fantasie musí zůstat na přímé a úzké stezce, jež vede od faktu k faktu, a fantasie může dosáhnout, jen kam dosahuje rytmická harmonie nezvratitelné skutečnosti. A na našem přeplněném tanečním parketu musí fantasie vytáčet piruety s celým sborem uměn . alespoň
tak, že nejkřehčí z podstat, skutečnost, při nejmenším vydrží nápor té nejohebnější hmoty, lži.
Výstava prací Egona
Erwina Kische, výstava
putovní, je, řečeno s redakcí Prague News Letter (18. května 1958),
malým překvapením pro
československou
veřejnost.
Kdo trochu četl
moderní českou literaturu, setkal se se jménem E. E. Kische - zuřivého reportéra - dřív nebo později. Čechoslováci, kteří se na ni budou
dívat v roce 1959, budou m í t různé pocity
při pohledu na jednotlivé výstavky.
Někteří budou opravdu doslova věřit všemu,
co je na výstavě shromážděno. Jiní, ti starší
(nebo ti neošáleni) si
vzpomenou na ledacos,
co nesouhlasí s úřední
versí.
Egon Erwin Kisch, ať
se na to d í v á t e , jak
chcete, si svoje jméno
opravdu vysloužil. Byl
j e d n í m z posledních
šťastných novinářů, kteří věřili, že jsou schopni
sdělovat
s t o procentní
pravdu.
Nikdo menší než Arthur Koestler nám podává válečnou podobiznu "zuřivého reportéra",
jak chodí časně r á n o
nakupovat laciné r y b y
na pařížských t r z í c h
těsně před zhroucením
F r a n c i e v roce 1940.
Egon Erwin byl, alespoň
pokud se jeho novinářské činnosti týče, jedním
z posledních
vypočítavých idealistů .komunistické epochy.

Ted' putuje Československem výstava, která
zachycuje
novinářskou
a politickou práci Egona
Erwin'a Kische. J e to výstava, k t e r á skutečně
musí dát námět k přemýšlení. Kisch nebyl člověk k zahození.
Měl
vtip, měl postřeh, měl
(ž M o s k v y placenou)
příležitost.
Prague N e w s Letter
tvrdí, že Kischova "Tonka Šibenice" je jen podružnou prací. Nejsme
tu na místě literárních
kritiků, ale jako žurnalisté můžeme klidně říci,
že "Tonka Š i b e n i c e''
představuje jeden, z vrcholů české žurnalistiky.
Námět, prostředí a vůni
pražského podzemí nemůže nikdo zaměnit za
jiné evropské velkoměsto.

ce. Jeho posledním dílem byla kniha,' nazvaná
"K a r e 1 Marx v Karlových Varech", napsaná
v roce 1948.
Podle dnešních Prague
News Letters byl Kisch
komunistický hrdina bez
bázně a hany. Oslavný
článek o Kischovi nutně
musí připomínat exhumaci mrtvol každému,
komu ještě notoricky neselhává paměť.
Kisch zemřel v rocc
1948, zapomenut svými
soudruhy a zcela neopěvován. O čtyři roky později byl posmrtně obviněn pražským soudem,
že byl jedním z v e l e zrádců bolševické revoluce. Kischovo jméno
b y l o vláčeno po pankrácké síni s p o l u se
jmény Slánského, Fielda,
Zilliaca.

V temných letech Evropy b y 1 Egon Erwin
zaměstnancem (přesněji
řečeno agentem) Kominterny. Byl značně oblíben. Jak kolegy, tak nahoře, kde tehdy smrt agenta . byla lehkou záležitostí.
N a Kischově výstavě
dnes ukazují lidem jeho
rukopisy Zuřivého reportéra, Pražských dobrodružství, Tonky Šibenice, Hitlerova zajat-

•Dnes oslavovaný Egon
Erwin byl tehdy jedním
z bandy nezakořeněných
živlů (prostý překlad :
Ž i d ) , kteří usilovali o
zničení bolševismu. Kisch
si zaslouží své místo v
literární historii. O tom
asi nebude pochyb. Bude však zajímavé sledovat, jek se mrtvola zuřivého reportéra b u d e
pohybovat na žebříčku
komunistické
mythologie.
vm

Nejlépe se najíte v prvotřídní
kontinentální restauraci

BALATON
551 Malvern Rd., TOORAK, Vic.
/blíže Williams Kd./
Telefon BJ 5794
Přesvědčte

se!

.Navštivte

ni«!

ČESKOSLOVENSKÉ N Á R O D N Í S D R U Ž E N Í VE V I C T O R U
upřímně

zve

TANEČNÍ
—

k t e r o u

všechny

krajany

na

ZÁBAVU
p o ř á d á

—

v sobotu dne 27. června 1959 od 8. hod. večer do 1. hod.
v znovuzřízeném sále THE BOWL (dříve Honolulu)
15 Howey Pláce, Melbourne - City (naproti The Age)
Dobrá čs. kapela
Likérová licence
Občerstvení
Vstupné s 15/Předprodej vstupenek : WL 5040 a MX 4080
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Němci narukují do čs. armády

Jak žijí Němci v ČSR
Časopis "East Europe", vydávaný Výborem pro svobodnou Evropu v
New Yorku, přináší ve svém posledním vydání zajímavé pojednání o životě a činnosti Němců v komunistickém Československu.
Němci, kteří zůstali v
Československu po odsunu, byli po válce zbaveni čs. státního občanství.
Tento
stav
trval
až do roku 1953, k d y
bylo čs. občanství uděleno automaticky v š e m
německým občanům, žijícím trvale v ČSR. Následkem tohoto opatření
byli. Němci vyňati z pracovních oddílů a místo
t o h o začali vykonávat
presenční službu v čs.
armádě.
Německý
časopis
" A u f b a u u n d Frieden",
vycházející obden v Praze, několikráte nabádal
své čtenáře, aby vstupovali do veřejných orga-

nisací a zapojili se tak
do budování Československa. Tentýž časopis
si' stěžoval ve svém vydání z 11. března 1958,
že Němci (v ČSR) mají
pouze zájem o taneční
zábavy a úmyslně se vyhýbají kulturním předn á š k á m a politickým
funkcím.
"Odsun" pokračuje
Podle Rudého práva
z 1. l e d n a 1957 počet
Němců v Č S R dosáhl
163.867 obyvatel.
Ve
srovnání s předválečným
počtem 3,300.000 obyvatel toto číslo ukazuje, že
po odsunu Němců zůstal
v ČSR pouze z l o m e k
p ř e dválečného č í s l a .

Podle západoněmeckých
zpráv se prý v letech
1956-58 vystěhovalo dalších 6.000 Němců. Š 1 o
většinou o starší příslušníky rodin, jimž prý byl
povolen odchod do Západního Německa z rodinných důvodů.
Němci v parlamentu

Provádíme
veškeré
práce
optické
přesnž, rychle a za levné ceny
6. poschodí

šiny."
V tomtéž kraji existuje 16 sdružení, která se
snaží udržet a propagovat lidové umění Němců
v Podkrkonoší.
Menšinové školy.
Časopis " A u f b a u u n d
Frieden" poznamenává,
ze v roce 1953 bezplatné vzdělání v německé
řeči bylo -Umožněno v 65
místech. Tentýž časopis
si stěžoval 1-5. k v ě t n a
1956, že je povinností
německých rodičů, aby
se jejich' děti naučily německému jazyku. Patrně
rodiče neprojevovali dostatek zájmu o německé
menšinové školy.

Německá menšina má
nyní t ř i zástupce v čs.
parlamentu. Nejaktivnější je prý Rudolf Miiller.
Rudé Právo z 15. z á ř í
1958 zaznamenává řeč,
ve které řekl, "že veřejné knihovny libereckého
Sprechen Sie
kraje mají celkem 20.000
tschechisch!
německých knih, přibližně 1 knihu na jednoho
Nenávist v ů č i Němobyvatele německé men- cům je snad stejná jako

49 Elizabeth St.,
(roh řlinders Lane)
Melbourne - City
Telefon MB 4207
Přijímáme objed-

Optical Service návky také p««tou
INSERTNÍ
SLUŽBA
—Hlasu domova—
Vám zařídí inzerování v australských neb
cizojazyčných novinách
Volejte
v letech těsně po válce.
O tom svědčí zejména
článek orgánu komunistické strany libereckého
kraje "Cesta míru", který ve svém vydání z 17.
května 1957 praví "...české obyvatelstvo se p r ý
nemá osopovat a zlobit

WF 9359
na občany německé národnosti, mluví-li německy na ulicích. Totéž platí také o těch občanech,
kteří nesouhlasí s vedením továren, které zavádějí německé nápisy v
podnicích, k d e pracují
Němci".
-mk-

BOHATSTVÍ V JEHLIČNATÉM LESE

Australské obyvatelstvo a průmysl spotřebují dnes více měkkého dřeva než kdykoliv v minulosti. Stavební dřevo, papír, překližky, plastické hmoty,
masonitové desky a sta jiných výrobků neustále zvyšují poptávky po měkkém dřevě.
Tak jak Austrálie roste rok od roku - zvýšeným počtem obyvatelstva a rozšiřováním průmyslu - tak je zdůrazňována nutnost osazování větších ploch
jehličnatým lesem.
Pěstování jehličnatých lesů na užitkové dřevo znamená účastnit se na rozmachu Austrálie a
na její budoucnosti. Jedno z velkých bohatství Austrálie je dostatek a rozsáhlost půdy, která je
předurčena přírodou k zalesňování. Jedním z takových míst je pohoří, známé pod jménem Great
Divide v N.S.W. Součástí tohoto pohoří jsou také-Blue Mountains-, které mají jedny z nejlepšíc-h podmínek pro jehličnaté lesy. Mírné podnebí, dostatek dešťů a dobrá půda dávají možnost
správným lesním hospodářstvím zajistit výtěžek měkkého dřeva do nekonečna. Při používání
nejnovějších zalesňovacích způsobů velká část ladem ležících porostů se promění na cenné jehličnaté lesy.
Ze všech druhů jehličnatých stromů, vysazovaných zde v Austrálii, ukázala nejlepší výsledky
-Radiata Pine-. Má jednak výbornou kvalitu dřeva, rovnající se všem importovaným druhům.
Další důležitá vlastnost je velmi rychlý vzrůst. Radiata Pine vyhovuje australskému podnebí lépe než původní domov -Kalifornie, takže vykazuje zde lepší výsledky - podobně jako Merino
ovce, původně importované ze Španělska - dávají zde v Austrálii více a kvalitnější vlnu.
Přednosti Radiaty Pine jsou hlavně v jejím složení dřeva - dlouhá pravidelná vlákna, rovné
zrno, lehkost a pevnost.' Toto jsou vlastnosti, které kvalifikují Radiatu jako jeden z nejužitečnějších a nejcennějších stromů v Austrálii.
Společnost RADIATA FORESTRY DEVELOPMENT PTY. LTD., zabývající se výhradně zalesňováním, poskytuje příležitost každému zúčastnit se na velkém zisku v jehličnatém lese. Jednotlivé akry pozemku je možno koupit v této společnosti za velmi malý obnos. Společnost sama se stará o osázení těchto akrů a o udržování lesa. Sama také provádí kácení a distribuci
dřeva. '
Každým rokem EUKALIPTOVÝ BUSH ustoupí dále a dále, aby udělal místo novému jehličnatému lesu. Tím se každý akr půdy promění v přírodní bohatství trvalé hodnoty. Les a dřevo je
obnovitelná surovina a přináší tak velký zisk, že investice v jednom nebo více akrech lesa jest
nejlepším zajištěním budoucnosti v této zemi nekonečných možností. Využijte této příležitosti - kdo využívá příležitostí, má úspěch a zisk.

Staňte se majitelem lesa
Chcete si zajistit budoucnost a velký příjem?
Za pouhých 25 liber zálohy můžete se stát vlastníkem jednoho akru
jehličnatého lesa.
.— Plná cena 129 liber —
Zbytek obnosu
na velmi mírné splátky na dobu 26 měsíců — bezúročně.
Každý akr lesa je osázen vybranými sazenicemi a udržován do doby
kácení.
Kácení stromů začíná probírkami ve 12. roce a celý akr bude skácen
v 15. roce.
ČISTÝ PŘÍJEM Z J E D N O H O AKRU 3.000 LIBER.
Použijte této příležitosti. Za Vaši malou investici budete mít velký
příjem.

Radiata Forestry Development Pty. Ltd.
SYDNEY

283 Elizabeth Street
Telefon : MA 4697

Radiata Forestry Development Pty. Ltd.
283 Elizabeth Street, SYDNEY,
P. T. Zašlete mi prosím nezávazně ilustrovaný katalog s informacemi -How to invest in
Pine forest.
JMÉNO :
ADRESA :

-

-
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Mezinárodní filmový festival v Melbourne

Pod dvojí vlajkou
Melbournský filmový festival je dobrá věc, zvlášť když rok od roku
pozorujeme jeho růst. Ještě lepší je, že postrádá populární pitomosti, jimiž obyčejně oplývají filmové festivaly v Evropě. Prozatím se tu ještě ne
jjačala žádná filmová diva svlékat, jednak proto, že počasí tomu nepřeje,
jednak proto, že k nám filmové divy nejezdí. Máme-li opravdu něco proti melbournskému filmovému festivalu, řekněme to rovnou a bez vytáček :
nemáme rádi halabala sebrané filmy, které představují nepodezíravému
australskému návštěvníku filmovou žeň nejen roku, ale desetiletí. Co víc,
nemáme rádi, vydávají-li se dodnes komunistické filmy za pokrokové, byť
i byly pár desítek let staré, byť i byly otřelé, byť i byly nezajímavé.
Aby toto bylo jasno :
tak jako devadesát procent australského diváctva, nemám rád hollywoodskou produkci. Tím
méně mám rád sovětský
Hollywood, který se liší
od toho původního jen
tím, že zaměstnává horší kameramany, h o r š í
scenáristy, horší techniky.
Z jakýchsi záhadných
důvodů, které mi nejsou zcela jasné, platí v
demokratických zemích
sovětská
(a
satelitní)
kinematografie'za pokrokovoii, neboť se v určitých punktech l i š í od
Hollywoodu.

bud' s odporem nebo za
snížené vstupné v rámci Revolučního odborového hnutí. Ivan Hrozný, co se mne týče, je
jedna z nejnestoudněj ších o s l a v sovětského
imperialismu, byť i oděna v háv středověku.
Opravdovým zážitkem
tohoto festivalu byla filmová verse slavené knížky "Darovanému koni".
Alec Guinness zosobnil
posmutnělého a při tom
tak šťastného hrdinu románu Joyce Caryho tak,
že člověk opravdu neví,
má-li dát přednost knize nebo filmu.
Pokud
o v š e m jde o z á v ě r ,
Guinness je v chaplinovském podání nepřesvědčivý.

Zlatým hřebem melbournského
filmového
festivalu byl druhý díl
nedokončené t r i i o g i e
A Heinz Ruehmann :
Sergeje
Eisensteina o zešedivěl a přibyly mu
Ivanu Hrozném.
vrásky, ale najednou se
První díl jsem viděl vynořil ze Straussových
v P r a z e , a tenkrát se operet jako výtečný chami zdálo, že na tu ce- rakterní h e r e c : jeho
hejtmana z
lou trilogii je první díl zosobnění
dost. Eisenstein je bez- Kopníku je směšné, ale
pochyby umělec s kame- podržuje l i n i i , kterou
rou, umělec s herci, ale velký herec nesmí ztrata celá sága čpěla tolik tit, jde-li o tragické přeHejtman z
krví a tolik Asií a by- básnění.
zantinismem, že se na to Kopníku byla postava, jíž
demokrat musil d í v a t se smála c e l á Evropa.

Pražské motivy
Je celkem lhostejné, jestli pro vás byla Praha
"městem rozkvetlých strání", nebo jestli se vám líbila "v bělostném hermelínu, přikryta tmou", jažs
to vyjádřili operetní milovníci Prahy.
Je právě tak lhostejné, bývali-li jste milenci Prahy, která "byla krásnější než ftím", Prahy, kde "nad
troskami paláců budujeme krásy střízlivého dneška", ja& to řekl s civilním pathosem Jaroslav Seifert. Pražské krásy dnes silně pelichají, jak budou
musit vzít na v ě d o m í milovníci pražské šedi a
pražských zákoutí. Bohumil Pic&, člen ONV v Praze 12. vypracuje smutnou historku o chátrající
Praze, historku, která není určena zahraniční propagandě, ale spoluobčanům královského města:
P o z o r , c h o ď t e .v j í z d n í
dráze,
n e b o v á m to p ř i j d e d r a z e .
"Na mnohých pražských domech jsou upozornění : "Pozor, omítka padá!" a neznámé ruce ironicky
připisují "Tak ji podrž!". Tento stav je často kritisován a zasedání pražských národních výborů se
tím také zabývají, ale přesto tabulek přibývá.
Jsou často případy,že podnik si vyzdobí výklad-

tavičky mají nečekanou
svěžest a svěží prostotu.
Zhruba řečeno : méně by bylo více.. Melbournský filmový festival získá mnoho, pomine-li všelijaký mezinárodní odpad, který se
leckdy vydává za vrcholky filmového umění.

Řekl jsem to už jedT o bylo před světovou nou a bezpodmínečně :
válkou. Brzy se přestali Hollywood nemáme rádi. Tím méně však másmát.
me rádi organisátory tak
Československý
režizvaných filmových festisér J i ř í Weiss natočil
valů, kteří jsou natolik
film "Vlčí jáma" podle
nevzdělaní, že vydávají
románu Jarmily Glazakomunistické splašky za
rové.
Jiřina Šejbalová
filmový materiál mezisklidila zasloužené vavnárodního
významu.
říny na evropských fil-

POJĎ, MOJE P Í S N I . . .
Jaroslav

Kvapil

Pojď, moje písni, národ unavený
když skoro zmírá zoufalství syt,
pojď k mohylám a v katedrály stěny
se za tu drahou zemi pomodlit!
Čas není k písním, které sladce znějí,
změň v modlitby se nebo v chorály,
plač s vlastí svou a líbej rány její,
jež otevřeny v srdci zůstaly.
Vstaň veliká a hněvivá a vroucí,
vzplaň novou silou, žhavé srdce mé,
slyš choré srdce rodné země tlouci,
až na mohylách otců klekneme.
Ó, moje písni, jen se modli, modli,
a hřímej dál, mé srdce zklamané věk mohutnější, než je dnešní podlý,
snad z oněch ssutin k žití povstane!

Když země sama vzbouří tepny svoje
a zoufale rve svazky starých poutmových festivalech za
Vtip je snad v tom :
přesvědčivý portrét Klá- co nikdy nebude (a práta nešťastná a znavená vlast moje,
ry, manželky notně star- vem) dovoleno Hollyže neměla by k hněvu procitnout?
ší svého
manžela.
woodu, je dovoleno koJdi zemí mou, jdi bolem požehnána,
munistickým produkcím
Jiným zajímavým česjak naděje a víry ozvěna,
pod záštitou pokrokokoslovenským
příspěvvždyť musí přijít nejhroznější,
vosti a neobyčejnosti.
kem k melbournskému
Shlédnuv
melbournský
by vzchopila se duše znavená.
festivalu b y 1 kouzelně
filmový festival, o c i t l
kreslený film "Stvoření
Žár nový dříme v popelu a v plísni,
jsem se znovu v letech
světa", který
režíroval třicátých tohoto pošetiaž jednou šlehne v plamen nejvyšší Eduard H o f f m a n . "Stvo- lého a zapomnětlivého
a proto modli, modli se má písni,
ření světa" je francouz- století.
jun
snad starý Bůh tvé prosby vyslyší!
ského
původu.
Malíř
Jean Effel spolupracoval
na vytvoření tohoto půvabného "kartonu" (není to groteska a není to
AŤ CESTUJETE
KAMKOLI
film), a "spolupracoval"
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
není to správné
slovo. * VE VIKTORII * DO OSTATNÍCH STATÚ AUSTKÁLIE * DO ZÁMOftl *
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt
Effelovy návrhy a kresby jsou daleko lepší a
živější,
než
všechny
138, E L I Z A B E T H STR., M E L B O U R N E - C I T Y
loutkové práce mnohoTelefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
násobného a slavného
Cestujte do ciziny na deposit
laureáta Jiřího Trnky.
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
Jean Effel není tak poeFranciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
splátkách £ 10 až 20.
tický (a tak mondénní)
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
jako Trnka, ale jeho pos-

GREYHOUND TOURIST

ní skříň nákladnou reklamou, ale chodci se k ní nemohou přiblížit, neboť cedulka oznamuje c e l é m u
Václavskému náměstí (představme si podobnou cedulku na Gorkého třídě, Kreščatiku nebo Stalinově
aleji), že i zde padá omítka.
Právníci potvrzují to, co je obecně známo, že taková cedulka nikoho nezbavuje odpovědnosti za
případný úraz. Je to tedy jen projev jakési zdvořilosti. I tak je to dobré, i když právnicky neúčinné. S těmi - cedulkami bych šel dokonce tak daleko, že bych nařídil vyvěsit je všude, kde hrozí nebezpečí pádem říms, cihel a omítky (někde i soch,
sloupů a jiných ozdob secesních činžáků).
Všem
bych nařídil současně napsat na každou takovou
cedulku, proč omítka padá.
Na příklad : Padá omítka, protože vlastník domu
pan J. N. nepožádal o úvěr nebo půjčku na opravu, ačkoliv mu to ONV nabídl. Padá omítka, protože stavební podnik tam a tam raději pracuje pro
n. p. Koldokola. Padá omítka, protože domovní důvěrník tohoto domu pan Fr. Nekvasil nepřišel na
schůzku domovní správy k projednání požadavků
obyvatel domu. Padá omítka, protože vedoucí domovní správy Karel B. neměl kdy se přijít podívat a myslil, že to nebude tak z l é . . .

BUREAU

dáním viníka. A také možná, že by pak mnoho cedulek urychleně zmizelo a na domě by svítila nová omítka. Když vidíme na štítcích v autobuse, který řidič nás "veze, a v kadeřnictví, který holič nás
holí, mohli bychom také vědět, k d o za to může,
když padá o m í t k a . . . "
*

*

*

Ale nemáme jen smutné novinky ze staré matičky Prahy. I když tam padá omítka, i když občané
si musí dávat pozor na hlavu, aby na ni nedopadl
kus kamenné slávy, stařenky a starouškové to mají přece jen d o b r é , jaás o tom svědčí příspěvěk
K a r l a Bradáče, nadepsaný napínavým titulem:
"Důchodci byli na přehradě" :

"Výbor žen v Zahradním městě v Praze 10 připravil důchodcům malé překvapení. Soudružka. Matoušková z Českých gumáren nabídla : "Požádáme
náš závod, aby nám půjčili veliký autobus a svezeme na výlet do Slap naše stařenky a staroušky."
Závodní výbor ROH ochotně vyhověl.
Dalších příprav se u j a li v agitačním středisku.
Usneseno, aby v každém ze šesti uličnícjj výborů
v Zahradním městě pozvali na zájezd osm důchodců. A tak se jednoho dne 48 důchodců a důchodkyň rozjelo do Slap. Zhlédli přehradu, slapské je" Tak podobně bych nařídil doplnit každou cedul- zero, vyslechli výklad o výstavbě našeho velkého
ku o padající omítce a povinně ji vyvěsil. Při ú- vodního díla. Osvěžili se procházkou v lese - počasí
razech by aspoň měl soud ušetřenou práci s hle- jim přálo - pak se s písničkou v r á t i l i . . . "
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PONOŽKY

VŠECH

DRUHŮ

vlněné, nylonové za 5/6 nebo 4/6
dětské
jenž zdobil hlavní a jediný oltář. "Útěk do Egypta",
jak bylo ono dílo trefně pojmenováno, b y l prací
představitele starší školy arzenálské, který byl znám
široko daleko jako "Mistrovskej", kteréžto jméno
ilustruje docela jasně kvality svého nositele.
Není ovšem žádnou tajností, že mezi umělci existuje všude určitá profesionální řevnivost, a dlužno přiznat, že se vyskytovala i v Arzenále. "Útěk
do Égypta" to pocítil, abychom tak řekli, na vlastním plátně. Dostal se pod palbu žárlivých kritiků,
kteří zlomyslně tvrdili, že anděl, vznášející se nad
S v a t o u rodinou, připomíná silně netopýra, a že
Matka Boží vzdoruje všem fysickým zákonům, neboť nelze prý seděti na boku kráčejícího osla, aniž
by člověk nepocítil účinky gravitace zemské.

iPokračování)
Pod výrazem ''universita" skrývají se pojmy vzdělání a vědy. Věda pak, jak známo, kráčí s uměním ruku v ruce, ale o umění nebylo dosud řečeno
nic, nebo téměř nic. Zmínili jsme se sice krátce o
hudebním nadání čimičanů, ale pro umění chtivého
čtenáře to bylo jenom jako kapka v moři.
' Pravda, hudební tvorba hrála v uměleckém životě Arzenálu svou roli. Tak zvané Čimické tance v
Na - mol, opus 51, předčily popularitou Dvořákovy
Slovanské, Brahmsovy Uherské i Janáčkovy Lašsk'é tance. Názvy některých z nich jsme slyšeli v
kapitole "Stůj noho! Posvátná jsou místa." Hudebně vzdělaný čtenář již tenkrát správně usoudil, že
muzikální škola čimická a s ní samozřejmě i arzenálská, zavrhovala moderní českou tvorbu, representovanou Běhounkem, Traxlerem, Vejvodou a Stelibským, a dávala přednost čisté formě staroklasické. Vliv Vivaldiho a Scarlattiho je např. jasně patrný v tanci č. 4, který opěvuje Drašnera s Vonáskou :
Bylo to jedenkrát v neděli, cárárá,
dyš sme se u Trajců točili, cárárá. . .
Hrbatej to na píjáno válel, cárárá,
to se nám to príma sáluje, šrum, šrum. . .
Všimněte si thématické bohatosti závěrů. Zatím
co úvodní takty končí celkem jednoduše "cárárá",
již druhá věta je uzavřena obtížně komplikovaným
"cárárá" a "šrum, šrum".
Nerad bych však, abychom příliš zabředli do říše
hudby. Ne že bych nebyl jejím oddaným ctitelem.
Právě naopak. Jak řekl pan primátor : "Kterýpak
Čimičán by hudbu neměl rád?"
• Pravdou však zůstává, že hlavní složku tvůrčího
uměleckého úsilí Arzenálu netvořila hudba, ale malířství. A malířství, nebo lépe řečeno malíři, mají
být hlavním předmětem této kapitoly, neboť Arzenál znamenal pro výtvarné umění našeho věku tolik, co Lorenzo Medicejský pro středověkou Itálii.
V prostorných zahradách arzenálských, které se
skládaly z několika kaštanů a dvou basketbalových
košů, procházeli se mladí umělci a zírali teskně do
dálky, jako kdysi tesknili v zahradách Florencie jejich středověcí kolegové. Kaple v prvním poschodí
byla vrchovatě napěchována nedocenitelnými uměleckými poklady, najmě obrazem nevšední krásy,

K zajištěni 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.

F.
'

L A M A C

99, Dublin Rd., East Ringwood, Vic.
Telefon WU 7528
' Dále odstřihněte a kupon zašlete na hořejší
adresu. Sdělím Vám nezávazně podrobné
informace. " .

ROZMNOŽOVÁNÍ

Jméno :
Adresa :
Telefon : -

!

,
;

Takové námitky ovšem v odborně uměleckém rozboru neobstojí. Určitá podoba mezi andělem strážným a netopýrem tu skutečně byla, ale odborníku
bylo okamžitě jasné, že tu šlo umělci o originální
znázornění odvěkého zápasu dobra se zlem. Poněkud nepřirozená poloha postavy na oslím boku pak
měla zřejmě zdůraznit nadpřirozenou povahu Rodičky Boží. "Mistrovskej" patřil ke škole nizozemské
a jeho místo lze spatřovati někde mezi Rembrandtem a Van Goghem.
Jeho obliba byla ohromující. Při jednom čimickém hodokvasu byla specielně pro něho odsunuta
almara od dveří, bez ohledu na ztráty na lihovinách. Kdo znal onoho mistra barev a štětce, ví, že
to byly ztráty těžké.
Zástupcem španělské školy byl mladý u m ě l e c
Fernando, Goya a El Greco v jedné osobě. Jeho
nejslavnějším dílem byla barevná pohádka, nazvaná "Nakupujte ve Veteře", o níž byla řeč již někde
na začátku.
Fernando byl jednou z postav, bez nichž by Arzenál nebyl úplný. Často ho bylo vidět zabraného do
umělecké inzerce s v é h o závodu Vetera (prodej a
koupě starého šatstva). Obvykle při tom pokuřoval
miniaturní špačky ze strojku na holení, prý proto,
aby mu nešlehaly plameny do očí.
Patřil k malé hrstce umělců, kteří dojdou uznání
již za svých životů, a podle toho si také žil. Vlastnil
jediný apartment v celém Arzenálu. Pomocí křídy
a vlastní zručnosti rozdělily skromný prostor kolem
svého kavalce na bytové jednotky, takže se s t a l
majitelem ložnice, obývacího pokoje a salónku. Přepych to byl veliký, i když se v prostorném vestibulu musilo stát na' jedné noze, aby člověk nepřepadl
do salónku.
Všestranou originalitou zachránil si i uměleckou
nezávislost. Zatím co ostatní arzenálští umělci byli
do určité míry závislí na něžném pohlaví, jež bylo v neotřesitelně klíčové posici majitelek jediných
žehliček, Fernando vyřešil i tento problém a jeho
p u k y u kalhot byly vyžehleny od Kremlu až po
Čimicky. Dociloval Jich pomocí hrnce s horkou vodou, který třímal pevně za ucho, pohybuje jím obvyklým žehličkovým způsobem. Byl to bohém mezi
bohémy.
Takovým tedy mužem byl Fernando a tak si ho
můžete v duchu představit, až se jednou v němém
obdivu zastavíte ve Versailles před jeho vrcholným
dílem "Nakupujte ve Veteře"'.
Exponentem picassovského modernismu byl kupodivu čimický kat, jemuž jeho krvavé řemeslo nijak nevadilo v provozování ušlechtilého k u m š t u .
Nevím, co bych nazval jeho největším dílem. Jeho
cesta k modernismu je však nicméně velmi zajímavá.
Již v ranném vývojovém stadiu se mu postavily
do cesty překážky, jež by méně posvěceného umělce odradily nadobro.
Zjistil totiž, že je naprosto neschopen v ě r n ě
zobrazit lidské postavy a tváře, což je pro malíře
objěv dost nemilý. Tento nepříjemný fakt ho nakonec dovedl do tábora Picassova. Modernismus totiž dovoluje znázornění lidských tváří a postav důmyslnými kombinacemi otazníků, trojúhelníků _a odmocňovacích znamének, jimž náš mladý umělec sám
výstižně říkal "pižďuchy".
(Pokračování příště)

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

podkolenky

kupujte přímo u výrobce!
*
*
*

ji
V O B O R S K Ý
3 Parslow St., Malvern, Vic.
Telefon BY 4219

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Ranges,
30 mil od Melbourne, strávíte v
-

YOSEMITE T O U R I S T H O U S E
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.
Dobré ubytování, česká i austr.. kuchyně.
K delšímu pobytu neb jen na víkendy
Informujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD

KRÁTCE Z EXILU
—Bývalý čs. obchodní atašé v Kodani ing. František Koeppl zemřel náhle
v Kanadě. Bylo mu 51
let.
—Shromáždění
porobených evropských národů
zaslalo t ř e m západním
ministrům na ženevskou
konferenci telegram, v
němž protestuje p r ot i
Gromykovu požadavku účasti Československa a
Polska, a žádá, aby konference slyšela opravdového mluvčího porobených národů.
—K výročí smrti M. R.
Štefánika vydala Rada
svobodného Československa výňatky z literatury
o něm.
—Dr. Daniel K u b á t z
university ve Wiscounsinu konal vědeckou cestu
po Evropě, při níž shromažďoval
sociologický
materiál o československém komunismu.
—V Buenos Aires zemřela sokolská pracovnice
Marie Juřenová, která
se narodila v Dubňanech
na Moravě.
—Čs. operní zpěvačka M.
Menšíková - Šusterová
vystoupila v newyorské
Carnegie Recitál Hall.
—13. června se dožil 75.
narozenin předseda _ výkonného výboru RSČ dr.
Petr Zenkl, bývalý pražský primátor, místopředseda čs. vlády atd.
—Předsednictvo Čs. národní rady americké zaslalo State Departmentu
depeši, v níž vyslovilo
hlubokou účast Američanů čs. původu nad úmrtím J.F. Dullese, a k rakvi zesnulého položilo kytici se stuhami v národních barvách.
—Předsedou Čs.. klubu v
Buenos Aires byl zvolen
J. Ryška.
—Kongres "Mladých federalistů" se k o n a l v
Londýně. Svobodné Československo zastupoval P.
Keymar. •
—Bývalý redaktor Vídeňských svobodných listů
Josef P e t r ů zemřel ve
Vídni ve věku 75 let.
—Po několikahodinovém
PLAŤTE

letu kluzákem přistál u
Vídně Jiří Kinský z Bratislavy. Požádal v Rakousku o asyl.
—V dublinském rozhlasu
vystoupili čs. houslisté,
manželé Jaroslav a Květa Vaněčkovi.
—Ve dnech 3. až 5. července se koná v Los Angeles "Sokolský mezislét"
za účasti jednot z celých
USA.
—Chicago D a i l y News
uveřejnily dopis býv. příslušníka čs. armády na
východě Mil. Z v á r y, v
němž mj. navrhuje, aby
se Západ připravil shodit
hned v prvních d n e c h
příští války parašutisty
do ČSR, Polska a Maďarska. "Komunistický režim
se tam pak zhroutí v několika hodinách."
—Čs. zahraniční ústav v
exilu zaslal redakci Rudého práva v Praze otevřený list o nebezpečí atomově války. Žádá o uveřejnění a slibuje uveřejnění odpovědi Rudého
práva v Tribuně.
—V Melbourne zemřela
po krátké nemo.ci ve věku 81 roků Terezie Vitoušová. Její příjezd do
Austrálie před l i rokem
vzbudil značnou pozornost
tisku (viz HD č. 1. roč.
VIII.).
—V New Yorku se oženil Jiří Vojta (dříve Austrálie a Nová Guinea)
se sl. D. M. Brownovou
a v Las Vegas v Nevadě
Bohumil Přibyl ( d ř í v e
Melbourne) s pí. E. R.
Phillipsovou.
Gratulujeme.
—Na německém autosalónu bude též vystavován
v ů z australské výroby
ASCORT. Je to první
australský vůz na evropském trhu. Konstruktérem a výrobcem vozu je
Čechoslovák M i r o s l a v
Krajník - Craney ze Sydney, který je v Austrálii
9 let. Na melbournském
autosalónu byl ASCORT
nejdříve prodán - asi pět
minut po zahájení výstavy.
Č/ND/N/Čs. ZÚ/HD

LASKAVÉ PŘEDPLATNÉ
BEZ UPOMlNANÍ
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SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ

V

SYDNEY

PRAHA — HAKOAH 3 : 0
Zápas na Sydney Athletic Field měl zvláště v
první půli velmi dobrou úroveň. Praha měla jasnou převahu, a jen dobrý brankař Hakoah Spiegel
zabránil větší porážce. Praha se ujala vedení hned
v 1. minutě, kdy střední záložník Hakoah zahrál rukou a Saghi proměnil nařízenou penaltu. Druhou
branku vstřelil v 73. min. Tamandl a třetí padla 8
minut nato, když obránce Hakoah stočil Baumgartnerovu ránu do vlastní sítě. 4250 diváků.
PRAHA —APIA

4:3

Dopisy

DOMOVA

-7-

redakci:

O ČELNĚJŠÍ MÍSTO PRO RSČ
Povšiml jsem si už asi dvakrát, že uveřejňujete
zprávy z Rady svobodného Československa jen v
rubrice "Dopisy redakci". Myslím si, že byste měli
dát RSČ čelnější místo. Je sice pravda, že si Rada
za tato uveřejnění neplatí a že ji snad ani za hlavní orgán našeho exilu neuznáváte, a l e musíme si
přiznat, že jím je, protože nemáme lepší. Bylo by
ještě hůře, kdybychom žádný takový orgán neměli.
Jest bohužel naší národní nectností opovrhovat vším
a plivat na vše, co máme, a pak, když jsme to dostatečně zdiskreditovali a ztratili, bychom to
rádi
kopali z hrobu. To bychom si měli odvyknout.
B. H. Batchelor

SOKOL

SYDNEY

—Žáci a žákyně pořádají "Dětské sokolské šibřinky" v sobotu 20. června 1959 od 2. hod. odpol. do
6. hod. večer v Community Centre, Mountain S t r . ,
Broadway. Ráz : "Všemi světovými přístavy". Odpolední scéna, česká muzika, občerstvení.
Vstupné
dobrovolné. Masky i nemaskovaní vítání.
—Družstvo košíkové h r a j e 19. června v 7. hod. večer v tělocvičně High School, Stanley St., Concord
s Liverpool Rebels, 26.6. od 8. hod. tamtéž s mužstvem hotelu Mainbridge a 3. července v 9. hod. večer proti Alkonse.
"^
—"Cihly" na postavení sokolovny už jsou vydány.
Každý člen je povinnen rozprodat nejméně jeden
blok "cihel".
—Cvičí se každé pondělí v Girl's High School, Fort
St. : od 7 do 8 večer žactvo, od8 do 9.15 členstvo
a dorost, pak do 10 hod. sporty.
S. V.

Zápas na Lambert Parku vyhrála Praha teprve JEDENÁCTERO PŘIKÁZANÍ (HD 11/IX.)
2 minuty před koncem. Brankař Apie kryl BaumPane Jun, Vaše víra v zázraky záleží na tom, v
gartnerův trestný kop, ale Tamandl stačil vyražený
jak
velkého Boha věříte. Věříte-li, že je aspoň tak
míč dopravit do sítě. Tři branky Prahy vstřelil Taveliký, jako jste Vy sám, pak ovšem možné nejsou.
mandl, jednu Baumgartner.
Ale co není možné u pana Jun, to je možné u Boha. Až se octnete před tváři Autora zázraků, pro
KOPANÁ V MELBOURNE
195 Oxford St., Taylor Square, Sydney
změnu ve funkci přísného a nejvýš spravedlivého
soudce (kdepak bude Vaše sláva z Hlasu domova!)
SLAVIA—MORELAND 2 : 1 (1:0)
(přímo proti soudní budově)
- myslím, že se smíchy neudržíte. V té chvíli ten,
opět pod k r a j a n s k ý m
vedením
V předposledním zápase prvního kola získala Sla- který oživuje mrtvé a tvoří z ničeho, buď V á m
via další dva body a upevnila si své místo v tabul- milostiv.
A. C. St. Albans
ve znovuzřízených místnostech
ce. Moreland hrál bez Hodgsona, který representomá pro Vás připraven b o h a t ě zásobený
val Austrálii, a Slavia postrádala středního útoční- O AMERICE A JEJÍCH KRITICÍCH
sklad všech místních i dovážených lahůdek
ka Cooka. První poločas patřil domácím, kteří měli
Z Ameriky jste už dostali mnoho zpráv a mnoho
a uzenin.
několik pěkných šancí, ale ujali se vedení teprve ve trpkých dopisů. Je to pro každého stejné na celém
Tel. FA 2836
44. minutě brankou Bella. V 15. minutě druhého po- světě. Podaří-li se to někde, má se dobře. Jinak se
ločasu zvýšil Reah stav na 2:0 po krásném uvolně- pak nespokojenost jenom hromadí, a každý píše
Franta a Irena Lengsfeldovi
ní. Situace se poněkud změnila 12. minut před kon- nesmysly, poněvadž je trpký. My jsme na štěstí
cem, kdy soudce nařídil přísnou penaltu proti Sla- na té spokojené straně. Mám zde vše, co jsem v
vii a Moreland snížil na 2:1. Hosté pak nasadili mo- životě chtěl mít, tj-. dům, auto a svůj podnik, v
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
hutný nápor, ale nepodařilo se jim vyrovnat. Ve němž vydělám slušné peníze. Myslím však, že je
Slavii opět nutno pochválit zadní řady, ale útok po takových případů pořídku, a proto se nechci roE b n e r : 19 Y o r k Str.
Němec: 15 H u n t e r Str
celkem dobrém začátku úplně odpadl ve druhém po- zepisovat co a jak. Fláká se zde řada lidí, poněSydney .
ločase. Nováček mužstva Carruth se brzy po poloča- vadž jim stačí týdně 40 dolarů podpory po dobu W y n y a r d Stn-, Sydney
se srazil s morelandským středním útočníkem a oba 6 měsíců. Potom jdou ně.kam dělat (nebo ne) na Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
*__
hráči museli opustit hřiště.
tři neděle a opět se přihlásí na dalších 6 měsíců. Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
To jsou pak hlavní kritici Ameriky. Jsou zde možPo 10, kole je situace v čele tabulky velmi vyrov- nosti - iako v Austráli a j i n d e - , avšak jak se Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
naná : George Cross 15, Wilhelmina 15, Hakoah 15, všude říká : získat těch prvních 10.000 je nejtěžší. ze Švýcar za poioviění eenu. Vyžádejte si ceník
Slavia 14, Juventus 13, JUST 12.
J. K. San Francisco
Zápas proti Yarra Parku je prozatím odložen na
neurčito, a Slavia začne 20. 6. druhé kolo zápasem VÝSTAVA VÝŠIVEK
POZOR!
NOVA
ADRESA!
proti Footscray-Capri (na vlastním hřišti). 27.6.
KRAJANSKÝ KOŽEŠNÍK H. HUENLICH
Ženský
spolek
při
universitním
stavebním
fondu
h r a j e Slavia proti JUST.
v Melbourne pořádá "Výstavu výšivek yšech národností" ve Wilson Hall od 17. - 23. srpna t. r.
Lady Amies požádala, aby se všechny národnostZLOBÍ VÁS OČI?
4. poschodí, 164 Pitt St., Sydney - City
ní skupiny zúčastnily výstavy alespoň několika
T e i ef on
MA 5041
Bolí Vás hlava?
vzácnými výšivkami.
Výstava
má
za
cíl
propagovat
svéráz
a
kulturní
Noste brýle od O P T A !
sblížení všech národnostních skupin usídlených v
Austrálii.
Kompletní
staré
Žádáme' tímto zájemce, aby se přihlásili do 8.
ročníky
POJIŠTĚNÍ
srpna, chtějí-li nějakou ruční výšivkou přispět. O
Hlasu domova
všeho
druhu
všechny zapůjčené předměty bude pečlivě postarázašleme
kamkoliv
Capitol House, 109 Swanston St.
odborně
provede
no a budou pojištěny.
za
£
1
(2.40
¿)
I. Čapková, LB 1311.
M E L B O U R N E (vedle kina Capitol)
MIRO
DAVIS
Executive Migrant Advisory Council.
Telefon: 63 2231
G.I.O. Building, 60 - 70
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Elizabeth St.,
Sydney
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
Tel. BO 361
CHOROBY
MÁTE V Y R O V N Á N O P Ř E D P L A T N É H D ? City
v nutných případech telegraficky
KOŽNÍ A VLASŮ
Nejlepší dánské POTRAVINOVÉ BALÍKY
léčí se úspěšnou metofirmy PLUMROSE dodáme rychle a spolehlivě
dou Cu-Ex-Ma na moObstaráme za Vás placení cla
derní kožní klinice

Frank's Continental
Delicatessen

DE LUX FURS Pty. Ltd.

OPTO

Vzhůru na hory!

bussau & co.

Na skladě všechny druhy dovezené výstroje,
včetně lyžařských bot od fy. RAICHLE, lyží
od firem KAESTLE, KNEISSL, FISCHER,
SCHANDL a SIGMUND RUDD.
Protože
vzrůstá popularita lyžování, sklady se rychle
prázdní. — SPECIALITY: norské seal skin
Komagers £ 6/10/- za pár a norské pulovery
zn. Icelander £ 5/5/- až £ 6/6/-.

6 Elizabeth St. , N o r t h • Richmond, Vic.
nyní pod českým vedením

Napište si nebo zatelefonujte
o náš nejnovější katalog

TISKOPISY OSOBNÍ I OBCHODNÍ
zhotoví Vám k Vaší s p o k o j e n o s t i
T I S K Á R N A

Telefon J A 5757

J. M A T Y S

Největší sklad lyžařských potřeb
v Austrálii

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

12 B O U L E V A R D E ARCADE, K I N G ST.
SYDNEY
T e l e f o n 25 - 2203

N \ T I O N A L
SKIN INSTITUTE
16 5 Co i l i n g St.,
MELBOURNB
(vedle kina Metro),
Telefon MF 1271
Porady
idarraa
Zkoušené ošetřovatelky
Efeiema - Dětské ekzema - Akne - Kožní
láněty - Záněty koiníeh
ilai - Lupy - Padání
vlasů - Alopeeie - Psoiasis - Křečové vředr
Další kožní kliniky:
ADELAIDE:
25 Gresham. Street,
tel. LA 4270.
NEWCASTLE:
69 Hunter St., t. B »784
BRISBANE:
293 Queen St., FA 1445
TOOWOOMBA. M. L.
C. Chambers, 164-168
Margaret St., tel. 7005
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PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

K O P A N Á
V československé první fotbalové lize byla sehrána utkání dalších tří kol, ve kterých se již definitivně rozhodlo o letošním mistru republiky. Stalo
se jím po 23. kole mužstvo RH Bratislavy, které
má tři týdny před zakončením sezóny o devět bodů víc než druhý klub tabulky RH Brno. Následují
pak 4 mužstva se stejným počtem 25 bodů, a o jejich pořadí rozhoduje poměr branek. Jsou to : 3.
Ostrava, 4. Dukla Praha (obhájce), 5. Slávie Praha
a 6. Prešov.
Bratislavští fotbalisté budou representovat československou kopanou v příštím - pátém - ročníku
Poháru evropských mistrů, další dva kluby nejvyšší soutěže se zúčastní Středoevropského poháru.
21. kolo : Bohemíans—Žilina 2:1, Ústí nad Labem—
Slávie Praha 1:2, Brno—Prešov 4:0, Ostrava—Trnava 5:0, Slovan Bratislava—Dukla Praha 1:1,
Sparta Praha—RH Bratislava 3:3.
22.kolo: Žilina—Sparta Praha 4:1, Prešov—Slávie
0:2 (!), Brno—Ostrava 2:1, Slovan Bratislava—Košice 5:0, Bohemians—Pardubice 2:3,, Trnava—RH
Bratislava 3:1 a Dukla Praha—Ústí nad Labem2:2.
23. kolo : RH Bratislava—Pardubice 3:1, Sparta Praha—Dukla Praha 2:1, Brno—Bohemians 3:2, Ústí
nad Labem—Prešov 2:1, Ostrava—Slovan Bratislava 0:1 (!) a Košice—Žilina 2:0.
Slávia nehrála, protože je na zájezdu v SSSR, kde
vyhrála první utkání v Roštově 2:1.
Československé fotbalové národní mužstvo má letos ještě velmi bohatý mezinárodní program. 12. srpna hrají Čechoslováci v Lipsku Východním Německem, první zářijovou sobotu v Moskvě s representanty SSSR, 23. září v Kodani s Dánskem (pohár evropských národů), odvetné utkání s Dánskem se
hraje 18. října v Praze, a 1. listopadu se střetne československý fotbalový team v Praze s italskými representanty v důležitém utkání Mezinárodního poháru Dr. Gero, který by Československo mohlo získat.
Mezistátní utkání : Anglické fotbalové národní mužstvo zakončilo svůj americký zájezd v, Los Angeles,
kde zvítězilo nad representanty USA vysoko 8:1.
V prvním poločasu byla však hra vyrovnaná, domácí fotbalisté dovedli udržet otevřenou hru a odcházeli do šaten za nerozhodného stavu 1:1.
Po změně stran Angličané předvedli dobrou kopanou ; jejich nejúspěšnějším střelcem byl levý křídelní útočník Bobby Charlton, který byl autorem tří
branek. Střední záložník Billy Wright oblékl v tomto zápase již po 105. representační dres. Celková
bilance Angličanů v Americe je však dosti špatná,
neboť prohráli všechna tři prvá utkání : v Rio de
Janeiro s Brazílií 0:2, v Limě s Peru 1:4 a v Mexiku 1:2.
Rakouští, fotbalisté sehráli v posledních 14 dnech
dvě mezistátní utkání : v Oslo zvítězili v prvním
zápasu Poháru evropských národů nad Norskem po
slabším výkonu 1:0, v druhém utkání porazili v
Bruselu belgické fotbalisty 2:0. —V Bělehradu vyhráli jugoslávští fotbalisté v utkání PEN nad Bulharskem 2:0 a jdou tedy do odvetného střetnutí 25.
října v Sofii s dvoubrankovým náskokem. — Zápacloněmecké národní mužstvo dovedlo v Hamburku s
representanty Polska jen remisovať 1:1. — švédové
zvítězili v Goteborgu nad Portugalskem 2:0. — Skotsko vyrálo v Amsterodamu nad Holandskem 2:1 a v
Lucemburku překvapili domácí fotbalisté vítězstvím
nad amatérským mužstvem Anglie v poměru 3:1.
Fotbalovým mistrem Francie se stalo mužstvo FC
Niče, které získalo ze 38 mistrovských zápasů 53
bodů, o tři více než druhý FC Nimes.
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LEHKÁ ATLETIKA
—Italský koulař Silvano Meconi vytvořil 24. května
v Pescaře vrhem 18,48 m nový evropský rekord. Dosavadním držitelem evropského primátu byl Čechoslovák Jiří Skobla, který 14. srpna 1957 v Athénách
dosáhl 18,05 m. Meconiův výkon je pátý nejlepší ha
světě. Lepších vrhů dosáhli pouze 4 američtí koulaři : Parry O'Brien a Dallas Long (19,25 m), Nieder
(19,13 m) a Davis (18,59 m). Skoblův výkon 18,05 m
;.e desátý nejlepší všech dob.
—V lehkoatletickém utkání 1. ligy v Praze mezi RH
Praha a Dynamem Praha vytvořil junior Tomášek
(RH Praha) nový čs. rekord ve skoku o tyči, když.
překonal laťku na 4,36 m. — Dorostenci pražské
Sparty vytvořili nový čs. rekord v běhu na 3 x* 1.000
m. štafeta ve složení Plichta, Hošek a Holas dosáhla 7:52,8 min. — Atletky Rudé hvězdy Praha vybojovaly přátelské střetnutí s Dynamem Berlín, kterému podlehly rozdílem 16 bodů v poměru 44:60.
—Na studentských lehkoatletických závodech v městě Modesto v Kalifornii zaběhlo sprinterské kvarteto
Texaské university nový světový rekord ve štafetě
na 4 x 110 y, když dosáhlo fantastického času 39,6 vt.
Texasští studenti (Wilson, Souther, Gainey a Alspaugh) zlepšili tak dosavadní světový rekord svých
kolegů z Abilenské university o jednu desetinu vteřiny. Na stejných závodech bylo dosaženo ještě několika dalších pěkných výkonů. Až dosud neznámý
21 - ietý americký sprinter Roscoe Cook ze San Diego vyrovnal v běhu na 100 y časem 9,3 vt. světový
rekord, když v závodě porazil několik předních světových atletů.
—Na národních závodech v Berlíně potvrdil s v o u
skvělou formu 23 - letý Siegfried Valentin, který tu
vytvořil nový evropský rekord na jednu míli, když
protrhl cílovou pásku ve velmi dobrém čase za 3:56,
6 min. Valentin, který porazil úžasným finišem oba
známé východoněmecké mílaře Grodotzkiho a Jankeho suverénně, zlepšil tak dosavadní evropský rekord Angličana Derek Ibbotsona z července 1957 o
šest desetin vteřiny, zůstal však ještě 2,1 vt. za světovým rekordem Australana Herb Elliotta. Po závodech prohlásil Valentin novinářům, že se v nejbližších dnech pokusí zaútočit i na tento světový primát.
—S velkým zájmem očekávaný souboj nejlepších evropských sprinterů - evropského mistra Němce Haryho a francouzského přeborníka Delecoure - skončil
v Paříži v mrtvém bodě. neboť oba zaběhli 100 metrovou vzdálenost ve stejném čase za 10,3 vt. O několik centimetrů za nimi zůstal Angličan Radford;
který však dosáhl rovněž 10,3 vt.
—Po dlouhé době se v Paříži objevil na mezinárodních lehkoatletických závodech také světový rekordman na 800 m. Belgičan Moens. který- však v běhu
púlkařú doběhl jako druhý, když byl o dvě desetiny vteřiny poražen evropským mistrem Angličanem
Rawsonem. Čas vítěze závodu byl slabší : 1:53,5 min.

Ve zkratce
Na 2. mistrovství Evropy ve sportovní gymnastice
žen v Krakově získaly čs. representantky 3 medaile :
mladá závodnice Čáslavská vyhrála ve cvičení na
kladině zlatou a v přeskoku přes koně stříbrnou, a
několikanásobná mistryně republiky Eva Bosákové
obsadila v prostných třetí místo.
Poblíže městečka Fort William ve Skotsku se jela tradiční -'Skotská šestidenní motocyklová soutěž*'
(poprvé před 50 roky), která je po Mezinárodní šestidenní nejvýznamnějším světovým podnikem moto-

VÝBORNÉ

UZENINY

obdržíte vždy u firmy

Luďka Kupku, Vladislava Vlacha, Karla Máčka
nar. 25. IV. 1930, Vladimíra Vodičku z Preátic a
Eduarda Zelníčka z okolí Velké Bíteše.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

ZPRÁVY

Malý

OSOBNÍ

KRAJANŮM - A ČS.
NÁRODNÍMU SDRUŽENÍ VE VIKTORII vzdáváme tímto vřelé díky za
doprovod naší drahé maminky pí. Terezie Vitoušové na její poslední cestě v dálné cizině.
Dík
za květinové dary a všechny projevy soustrasti.
Bratři Vitoušové
Melbourne, červen 1959.
PAN H. HUENLICH přestěhoval svůj kožešnický
závod De Lux Furs Pty.
Ltd. do nových, nádherně • vybavených místností
ve 4. poschodí 164 Pitt
St., Sydney. Navštivte ho.
L i s t á r n a
V. H. Chicago 23 : Díky za ini. a adresy. —J..
B. Toronto : Zajímavé
ale hodí se spíše pro revue. Díky. —J. L. Amaroussin - Athény : Dopis
jsme předali. —F. K. Toronto : Uveř. v HD č. 6.
í-oč. 1958. —B. H. Batchelor: Použijeme, proto jsme

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/tučnou 1/6.
LINGUAPHONE - česky,
německy,
francouzsky,
rusky - zánovní koupí
neb za náhradu si . zapůjčí univ.
studentka.
Event. upozorněte lask.
na kterýkoli z uvedených. Nab. na zn. "Linguaphone" do HD.
REDAKCI DOŠLO :
ZPRAVODAJ Čs. národního sdružení v Kanadě,
odbočky v Torontě, číslo 1. 4."strany, adresa :
212 Cowan Ave., Toronto,
Ont., Canada.
nevrátili. Ozveme se. —
M. G. Sydney : Díky za
výstřižek. —J. K. Paddington : Díky za doporučení a za výstřižky. —S. H.
Brunswick : Uveř. v č. 2.
roč. IX HD. Zprávu převzalo několik exil. listů.
—B. N. Sth. Yarra : Díky
za adresy.
HD

ristů. A" kategorii strojů do 150 ccm obsadili českoslovenští závodníci tři prvá místa : 1. Arnošt Zeman,
2. Darebný, 3. A. Roučka ; všichni jeli na ČZ 125.
Nejúspěšnějším Čechoslovákem byl tu však Jaroslav
Pudil, který získal "speciální" zlatou medaili, jež se
uděluje nejlepším 20 procentům závodníků v soutěži. Všech šest čs. jezdců dojelo na zlatou. —Československé d r u ž s t v o ČZ 125 (Pudil, Polanka a B.
Roučka) vyhrálo "Skotskou trofej", cenu určenou pro
nejlepší zahraniční družstvo.
Pátou jízdu motoristů o Evropský pohár v terénních jízdách do 250 ccm vyhrál v Šárce v celkové
klasifikaci evropský mistr J. Čížek (na Jawě) a dostal se tak do čela letošní soutěže. Stav je po pěti
jízdách tento : 1. Čížek 20 bodů, 2. Kmoch (oba ČSR)
17 bodů ; 3. Stonebridge (Anglie) 16 bodů.
H á z e n á o 11 hráčích se stane od r. 1964 opět
olympijským sportem.
Olympijský výbor na svém zasedání v Mnichově
rozhodl, že letní olympijské hry v roce 1964 se budou konat v Tokiu, zimní olympiáda bude pak uspořádána v Innsbrucku.
Trojnásobný vítěz nejdelšího silničního cyklistického závodu na s v ě t ě -'Tour de France", Francouz
Louison Bobet. vyhrál závod Bordeaux-Paříž.
Českoslovenští gymnasté zvítězili v Praze nad polskými representanty 281,50 b : 274,04 b, ženy vyhrály
rovněž přesvědčivé 189,328 : 184,777 b.
Tradiční automobilové závody "Tisíc mílí Itálií Mille Miglia" skončily velkým úspěchem závodníků
na strojích italské značky F e r r a r i , kteří obsadili
všechna tři první místa. Do severoitalského města
Brescia dojel jako první 22 - letý Ital Mario Carlo
Abate z Turínu, který byl o tři minuty rychlejší než
Francouz Jean ' Guichet. Bronzovou medaili dostal
pak neočekávaně švýcarský závodník Jean Pierre
Schild.
P o h á r evropských mistryň v košíkové vyhrálo
družstvo Slávie Sofia, které zvítězilo ve finále nad
sovětskými přebornicemi -Dynamem Moskva- doma
63:40 b. a v Moskvě 44:34 b.
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