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NÁVŠTĚVĚ

STOLETÍ

Mírová fata morgana
Když Nikita Chtuičov přijel do Washingtonu, uvítal ho nepřátelský chlad. Rozloučení před odletem do Moskvy však bylo, podle všech novinových zpráv, "vřele přátelské".
Tak začala a skončila "návštěva století" a budou se te4' rojit úvahy, jak užitečné bylo její uskutečnění, jak dalece prospěla světovému míru a kdo na ni více vydělal-Západ nebo Východ? Odpověď na poslední otázku leží možná v kontrastu m e z i příjezdem a odjezdem, v rozdílu m e z i
chladným uvítáním a přátelským rozloučením.
D o Washingtonu přijel nelidský diktátor a nesmiřitelný odpůrce demokracie. Odejel z něj člověk,
s ním? sice Američané v mnohém nesouhlasí, ale přece jenom člověk z masa a kostí jako oni, s
nímž přece musí být možné uzavřít rozumnou a poctivou dohodu.
^
uprchlíci",
"presidentovu "fašističtí
Kdo tedy na Chruščo- selice: "Potrvá-li nyněj- chválil
vově návštěvě vydělal? ší nálada v sovětsko-a- státnickou moudrost a kteří "musí být odhaleni, veřejně bičováni a
Bylo moudré jí, uskuteč- merických vztazích, svět statečnost."
škvařeni jako čerti na
Svět
byl
přes
noc
zaby
m
o
h
l
konečně
stanit? Jestliže jí bylo třeba v zájmu světového nout na prahu nové éry. mořen hodnými Frido- pánvi."J e s povděkem
míru, nevíme, jak při- To by znamenalo konec líny, posledními ze zlých konstatováno, že zapoDěflifichů zůstali ame- mněl na čtvrcení a nataspívá světovému míru studené války."
ričtí
odboráři a exulanti. hování na skřipec.
V
tomto
holubicím
černá buřina, naražená
uprchlíkům
Chrušcovem přes o č i světě si oba státníci "no- Politickým
KAPITALISTIČTÍ
svobodného světa.Chruš- vé éry" potřásli na dál- bylo už předtím na Zář
ODBORÁŘI
čov nejel do Washingto- ku pažemi. Eisenhower padě jemně přezdíváno
Dětřichy v rouše dělnu nastolit spravedlivý označil ve Washingtonu "nekontrolovatelných emír. Jel tam vytvářet po- Chruščova za "d y n a- lementů a šílenců."Teď nickém se ukázali b ý t
dmínky, nutné ke koneč- mickou, přitažlivou a se k tomu připojil vehe- američtí odboráíi, kteří
nému podvratnému ví- mimořádnou psobnost", mentně Chrušov, podle dokázali, že existuje dost
Chruščov v M o s k v ě něhož jsou kořenem zla (Pokračování na str. 2)
tězství komunismu.
ŽENEVSKÁ
ATMOSFÉRA
Nálada
západního
světa se teď podobá jako vejce vejci náladě po
ženevské konferenci na
nejvyšší úrovni, jíž s e
zúčastnil ještě Bulganin.
J á s o t se ozývá ze
všech stran. Australský
Associated Press vyjádřil motto všeobecné ve-

Odraz sovětské měsíční rakety v československém tisku

VE STÍNU

LUNÍKA

Československá propaganda si přirozeně nemohla dát ujít takovou atrakci,
jako bylo vystřelení sovětské rakety na měsíc. Po ruce máme zatím dvě zprávy, které se vzájemně doplňují. Reakci československých souputníků zachycuje ve zkratce londýnský Čechoslovák. Newyorský Československý zpravodaj zajímavě komentuje zpravodajství československého režimu v hodinách
těsně před tím, než sovětský Luník dosáhl měsíce.

Čechoslovák nás dále
Záznamy z Čechoslo- obdivným hlasem těch
váka seznamují n á s s Čechoslováků, kteří uz- seznamuje s míněním býnali za vhodné se k té- valého dramaturga Náto záležitosti vyjádřit.
rodního divadla dr. JaS v a z přátel Luníka na Kopeckého, k t e r ý
zahrnuje tak nespoleh- dnes "vzhlíží k socialisMěli jsme v poslední době- v Austrálii celou řadu livé budovatele socialis- tickým hvězdám",! s nadčeskoslovenských muzikantů s obou stran Železné mu (soud nebožtíka Zá- sázkou filmového režiséopony. Byl zde Kubelík a Smetanovo kvarteto, po
nich Firkušný a dechový kvintet České filharmonie. potockého) jako je bás- r a Jana Weisse, který
Každý z nich a všichni dohromady zanechali silný n í k František Hrubín, rozpoznal, že "doba dodojem nejen v nás, aie i v těch Australanech, kterým který se prý "v posled- zrála... Sovětský svaz se
je absolvování koncertů n ě č í m více, než plněním ních dnech obklopil kni- dal na pochod".
společenských povinností.
hami o měsíci a v duPodle zprav agentury
Návštěva České filharmonie však předčila všechno, chu letí..." až po spoleFEC komentoval pražco přecházelo a byla beze sporu největším záž'ťcem
krátké hudební historie kulturně stále ještě syrovi hlivou soudružku Bendo- ský rozhlas vystřelení
Austrálie. Česká filharmonie se nedá popsat jinak, vou, která pohotově vy- rakety jednoznačně jako
než jako 110 sólistů s -disciplinou špičkového hudeb- ronila báseň na měsíček. "politický čin". Nemohl
ního kolektivu. Vyjádřit na papíře barvu a lahodnost
"Světlo rakety je do- se prořeknout lépe. Časotónu, jichž jsou čeští filharmonici schopni, leží mimo
brým znamením pro o- vání výstřelu s příjezdem
omezené možnosti psacího stroje.
Psali jsme nedávno o tom, že je program České bránce míru!''»takže s oh Nikity Chruščova do Afilharmonie příliš konservativní a vyjádřili j s m e romnou logikou, vlastní meriky vyšlo znamenitě.
zklamání nad tím, že byla opomenuta díla soudobých komunistickým žurnálům
Jiná je historka o tom,
československých komponistů. Upřímně řečeno, t o mohla uzavřít bratislav- jak byly satelitní tiskové
zklamáni dlouho netrvalo, protože u orchestru tak
brilantního nezáleží na programu tolik, jak jsme se ská Pravda, že teď "Bu- kanceláře zpraveny o
domnívali. Každá skladba, kterou zatím čeští fihar- dem pracovat s ještě vět- kur^u sovětské rakety.
monici hráli, byla provedena s takovou dokonalostí, ší radostí!"
(Pokračování, na str. 2)
že v několika taktech úplně pohřbila každou předcházející výhradu.
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110 sólistů s disciplinou

V Evropě také klademe přílišný důraz na tiácionální stránku v umění. Česká hudba je přirozeně něco docela odlišného od hudby německé, tato od italské atd. Newyorské rozhlasy i koncerty nám toto všechno smíchají v jedinou směsici tónů, kterou nejdříve nesnášíte. Avšak později, když si zvyknete, najednou-i bez čtení historie hudby-objevíte veliký a jednotný proud
poesie, vyvěrající z gregoriánských z p ě v ů a
jdoucí přes Palestrinu, Bacha a Beethovena až
ke skladatelům tak národním, jakými je třeba
Smetana, Čajkovský nebo Sibelius.
Petr Den

BLAHOSLAVENÝ SVĚT
Zlatý věk nebyl "nejprve", jak tvrdil Ovidius, ale
vypukne "teprve", jak tvrdí Chruščov, nepokazí-li
nám to ovšem zavilí američtí kapiťalisté. Ovidiův
zlatý věk nepamatujeme a Chruščovova jsme se ještě nedočkali, takže ani pořádně nevíme, jak má takový zlatý věk vypadat. Tolik však víme určitě, že nežijeme ve zlatém věku zdravého rozumu. Někdy se
nám dokonce zdá, že žijeme v prvotřídním blázinci,
a nikdy se nám to nezdálo víc než v době Chruščovovy návštěvy Ameriky.
Vládce největší totalitní mocnosti všech dob použil
Spojených států jako brilantně osvětleného jeviště,
z něhož pustil na svět takovou propagační záplavu,
že by z toho nebožtík Goebbels zbledl závistí.
Trvalo to celý týden, než "začali mít Američané
nepříjemný pocit, že z nich Chruščov dělá blázny",
jak to vyjádřil jeden novinářský účastník Chruščovovy americké karavany. Ten týden nevědomosti by
konečně nebyl tak nejhorší. Je daleko h o r š í, že se
najde v Americe i mimo ni spousta l i d í , někteří z
nich v klíčových postaveních, k t e ř í na to nepřišli
ani dnes.
Chruščov poletoval po Americe, urážel a pochleboval, vyhrožoval a usmiřoval podle toho, jak se právě
cítil a jak uznal za vhodné. Jeho hostitelům však byla taková volnost odpírána veřejným-míněním ustrašeného svobodného světa. "Pro pána krále, nešiďte
ho", hořekoval z druhé strany Atlantiku b r i t s k ý
tisk. "Neptejte se ho na věci, které jsou mu nepříjemné," radil z Bílého domu starostlivě Eísenhower.
Nikita Chruščov tuhle radu náramně uvítal, protože některé otázky mu opravdu nepříjemné byly.
Otázka Maďarska například je podle jeho vlastních
slov, jako "mrtvá krysa,kterou by člověk rád v y plivl z úst, ale nemůže.
Vrchol pošetilosti však vypukl po Chruščovově řeči
ve Spojených národech, v níž navrhl totální odzbrojení světa do čtyř let. Je mimo naše chápání, že se
svět touhle bublinou zabývá jako .vážnou věcí. "Statečný návrh", komentoval v Teheránu PandiťNéhrú.
"Návrh, jímž se musí svět upřímně a vážně zabývat",
volal australský labourista Evatt. "Nemám čas pro
lidi, kteří ty návrhy odbývají jako pouhou propagandu", řekl americký ministr zahraničí Herter. Australští socialisté se v jednom novinovém článku dokonce docela vážně strachovali, nezhatí-li "jednu z
největších věcí, která se přihodila v historii lidstva",
americký "zbrojařský kartel, který si mír za žádnou
cenu nepřeje."
Nechápeme dost dobře, jak mohlo ujít pozornosti
toho největšího primitiva, ze by Chruščov svým návrhem, kdyby jej ovšem- mínil vážně, n a v r h o v a l
vlastně úplnou sebevraždu celého komunistického
hnutí. Nechápeme dobře, iak si někdo mohl zapomenout položit několik docela jednoduchých o t á z e k.
Jak dlouho by po rozpuštění Rudé armády vydržely
komunistické režimy v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Československu a Albánii? Jak dlouho by vydržel bez armády komunistický režim' v Číně? A konečně, otázka ne tak jasná, ale rozhodně'zajímavá-jak d l o u h o by v takovém případě vydržel
v Kremlu Nikita Chruščov?
Bodáky a kulomety jsou páteří komunismu všude
na světě. Je možné předpokládat, že by chtěl Chruščov zlomit tuto páteř vlastní rukou?
Neštěstí svobodných lidí je v tom, že se nutí věřit
tomu, čemu věřit chtějí, ale čemu se se zdravým rozumem věřit nedá. Přes minulost Sovětského svazu
si^ namlouvají, že třeba právě přišla chvíle, kdy jeho
vůdcové přicházejí k rozumu.
Odzbrojení světa je krásná věc, ale svobodný svět
musí žádat důkazy dobré vůle dříve, než se jím začne zabývat. Musí se domáhat hmatatelných a. nefalšovateliiých důkázů, že se v Kremlu změna k lepšímu opravdu udála. Nezvratný důkaz polepšení otrokáře je jenom jeden-propuštění otroků.
Osvobození satelitů je proto nezbytným předpokladem lepšího světa, v němž by byly zbraně odhozeny do starého železa. Bez něho nemůže dojít k uvolnění mezinárodního napětí a bez takového uvolnění • nemůže dojít k světovému odzbrojení
Neměli jsme to štěstí poznat, jak vypadá svět zlatěho věku. S ohledem na staré biblické rčení však
víme až příliš dobře, jak vypadá svět blahoslavený.
Je to svět, v němž ž i j e m e , chudý ideály a chudý
duchem.
-kw-
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MÍROVÁ FATA MORGANA
(Pokračování se str. 1)
otázek, které nedovede
zodpovědět ani Nikita
Chruščov. Je zajímavé,
ž e se každý komunistický potentát z Moskvy
shodne lépe s americkými milionáři, než se zástupci amerických dělníků.
Pro zajímavost několik otázek a odpovědí,
k t e r é odhalily celou
dryáčnickou h r u b o s t
mokevského
apoštola
míru.
Otázka: "Jestli nevykořisťujete dělníky Východního Německa, proč
jich 3 milióny utekly do
Západního Německa?"
Odpověď: "Jste beznadějně nemocný kapitalistickou horečkou." Otázka: "Můžete nám říci
jediný příklad, kde došlo <p o komunistickém
převzetí moci k masovém u přívalu dělníků z
okolních
nel^omunistických zemí?" Odpověď:
"To je všechno? P ř emýšlejte o tom. Pijte dál
své pivo. Možná, že vám
tó pomůže zodpovědět
vaše otázky."
O otázkách není pochyb. Kladl je čelný americký odborář Reuther. U odpovědí si nejme tak jisti. Byly to odpovědi "mimořádné a dynamické osobnosti",nebo

hrubosti
pouličního vorů, najdeme jedno písmeno, které by opravňorváče?
valo nějaký výbuch opKAZIMÍŘI
V nadšení, které teď timismu. Nic nenasvědzachvátilo svobodný svět, čuje tomu, že by Chrušmusíme my exulanti vy- čov ustoupil ze své berpadat ve svém osamoce- línské posice jinak, než
ní jako škarohlídní ka- že prodloužil staré ultimatum na neurčito.Podzimíři.
Jak je tomu v e sku- mínky, za nichž tlakem
tečnosti? Jsme škarohlí- na Berlín vynutil na Eidi, nebo realisti? Jsme senhowerovi pozvání do
kazimíri, nebo chceme Washingtonu, zůstávají
mír, ale ne mír za kaž- nezměněny, v každé dodou cenu a rozhodně ne bě připraveny k dalšímu
v y d í r á n í demokracií,
komunisický mír?
Díváme-li se na výs- kdykoli Sověty uznají
ledky amerických rozho- za vhodné.

VE STÍNU

CO V Š E C H N O Z A V I N I L H O D Ž A
Hodža připravil i ústavu nové federace. Tušil expansi dle hesla "Drang nach Osten",tušil
éxpansi komunismu a jedině ve federaci střední
Evropy viděl zamezení obojího nebezpečí. Uvádí se, že postupující myšlenka na vytvoření federace byla jedním z důvodů, proč Hitler začal
svůj útok na tuto oblast. Totéž bylo důvodem,
proč komunismus lpěl a lpí na okupaci oblasti
střední Evropy.
Zpravodaj Sdružení
červen 1959.

čsl. exulantfi '

Nic také nenasvědčuje tomu, že by se Chruščovovy názory změnily
návštěvou Ameriky, že
by teď viděl demokracie
jinýma očima a ztratil
sebejistotu
komunistického fanatika.

SURf RIDERS PRIVATE HOTEL
Main Beach,

prozkoumat meziplanetární prostor při letu k
měsíci. Podle předběžného odhadu se očekává,
že v neděli v 10.05 hodin dospěje druhá kosmická raketa do oblasti
měsíce."

Ať děláme, co děláme,
nadšení n a d washingtonskými "výsledky" pro
nás zůstává nadšením z
ničeho. Nejsme kazimíry, ale pořád ještě rorozeznáváme skutečnost
a fatu morganu-kw-

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Víc.
Telefon

Pražské zpravodajství
však nepřineslo žádnou
další informaci o t o m ,
zda signály rakety zeslábly ještě více. Místo
toho
bylo oznámeno, že
Pražský rozhlas j e n
sdělil svým posluchačům, raketa dosáhne povrchu
že "co se potom s rake- měsíce.
tou stane, zda-li se stane

Hledáme
ŠTÁRŠÍ S A M O S T A T N O U Ž E N U , která by
se mohla starat o české vedení domácnosti a o
českou výchovu tří dětí (5,3 a 1 rok) .Nejraději
Ženu, kterou bychom mohli považovat za člena
rodiny, která by se účastnila rodinných výletů
a pod. Podmínky budou výhodné - máme zá
jem o oboustrannou spokojenost. K dojednání
podrobností zařídíme dle přání předem osobní
schůzku v Mělbourne nebo Sydney. Nab. na zn.
"Člen rodiny" do H D .

Vás s r d e č n ě

zve

SPOLEČENSKÝ
S

PROGRAMEM

A

6 97 3
JA

6701

Nejlépe se najíte v prvotřídní
kontinentální
restauraci

B

A

L

A

T

O

N

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

ZE DNE NA DEN
19.9. V řeči před Spojen ý m i národy předložil
Nikita Chruščov čtyřletý
plán úplného odzbrojení,
které by zahrnovalo zrušení všech branných sil.
ministerstev národní obrany, cizích vojenských
základen, zničení veškerých jaderných zbraní, a
u s t a v e n í mezinárodní
kontrolní organisace.

S P O R T O V N Í KLUB S L A V I A PORT
SDĚLTE N Á M ADRESY S V Ý C H PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM U K Á Z K O V Á ČÍSLA H D .

JA

byt:

Ještě v neděli ráno v
8 hodin vzal čs. rozhlas
zavděk zprávou jugoslav
s k é tiskové agentury,
která pravila, že "nyní
lze těžko říci, zda se raketa dotkne přirozené
družice země, zda se stane družicí měsíce nebo
novou planetou".

V sobotu večer dokonce odpovídal pražský rozhlas n a otázku,
"jak dlouho bude raketa létat"?

Qld.

DARUJTE

družicí měsíce nebo zdali dopadne na měsíc nebo zda-li poletí do vnějšího prostoru a stane se
další planetou sluneční
soustavy, to již není tak
zcela důležité a podstatné..."

Před sedmou večer
bylo oznámeno, že "bylo
zaznamenáno podstatné
zeslabení signálů s frekv e n c í 20,003 a 19,997
mHz, které jsou umístěny na posledním stupni
rakety, ó d n i ž se její
obal oddělil..."

Southport,

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
*
Mírné ceny
Pište česky neb slovensky

LUNÍKA

zdrženlivé
(Pokračování se str. 1) komentátoři
a opatrné stanovisko.
Závěr, který si udělal
Jelikož jejich zprávy
Československý zpravoz moskevdaj, j e v tom, že ani so- přicházely
větští vědci si nebyli jis- ských pramenů, lze mít
t i, dosáhne-li opravdu za to, že dopad rakety
jejich r a k e t a povrch na měsíc nebyl tak "matematicky jistý", jak záměsíce.
padní tisk soudil, a přes
Je zajímavé sledovat usměrňování rakety byl
pořad zpráv českosloven- též podmíněn prvkem
ského rozhlasu: "Tepr- náhody."
ve 5 hodin před dopaSledujme
s agentudem rakety na měsíc přinesl čs. rozhlas zprávu, rou FEC pořadí zpráv o
že dojde k střetnutí u- sovětské raketě:
mělého tělesa s (měsí'V sobotu dne 12.září
čem-pr), píše Českoslo- ve čtyři hodiny odpoledvenský zpravodaj. "Do ne oznámil pražský rozté d o b y zaujímali čs. hlas, že cílem rakety je

Naše rovy

Nádhernou dovolenou ztrávíte
na australské Rivieře - na "Zlatém pobřeží"
v Queenslandu v

20.9. Povstalci v Laosu
obsadili pevnost Sam Teu.
31.9. Za návštěvy v San
Franciscu s e Chruščov
dostal do ostré slovní potyčky s představiteli amerických
odborových
organisací.
—V a 1 n é
shromáždění
Spojených národů hlasoMELBOURNE

na

VEČER
TANCEM

který pořádá na ukončení sezóny
v sobotu dne 31. října 1959 v 8.30 hod. večer
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valo proti debatě o připuštění komunistické Číny za člena.
—Podle zprávy United
Press bojují dosud tibets k é jednotky ve Lhase
proti čínským komunistům.
24.9. Americká raketa,
která měla být vystřelen a na měsíc, vybuchla
při zkoušení motoru.
25.9. Ceylonský ministerský předseda Bandaranaike byl zavražděn.
—President Eisenhower a
Nikita Chruščov vydali
společné komunikě, v e
kterém se mj. praví, že se
bude znovu jednat o berlínském problému. Eisenhower poletí do SSSR na
jaře příštího roku.
28.9. Nový ceylonský ministerský předseda Ďohonayake prohláal, že se
připravuje ceylonská republika v rámci britského společenství národů.
29.9. Po návratu z Ameriky odletěl Nikita Chruščov do Pekingu k oslavám desetiletého výročí
komunistického
režimu,
v Číně.
4.10. Konference Chruščova s Mao-ce-tunem v
Pekingu vyvolává n e jvětší zájem světa. Oficielní zpráva o průběhu
jednání n e b y l a dosud
vydána.
Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.

5. 10. 1959
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
—V Praze tragicky zahynul Václav Sufc, pravnuk
AJJvořaka a bratr sólisty
České filharmonie Josefa
Suka.
—Antonie Novotný jmenoval členy státní plánovací komise, která má
připravit plány třetí pětiletky 1961-1965. Jegími
členy jsou ministři ing.
O. Šimůnek, J. Ďuriá, F.
K r a j čír, L. Brabec, V.
Ouzký, J . R e i t m a j e r ,
ing. V. Černý, dr.F.Vlasák, L. štrougal a ©.Beran, dalšími členy jsou
a Vlna, Z. Jíček, ing. K..
Rozsypal, M. Žaloudek,
ing. J . Kraus, J.Vorek,
ing. J . Sláma, L. Janiš,
J . Bayer, dr. F. F a j f r . d r .
ing. J . Kožešník, V. Choleva, ing. F. Šilhánek.
ing. J . Krejčí a ing. Šimurda. Předseda slovenské státní plánovací komise a první místopředseda Sboru pověřenců
Pavol Majling je automat i c k y členem ústřední
plánovací komise.
—V
československých
hornických městech s e
konal Den havířů. Ústřední výbor Komunistické
strany
Československa
vyslal na jednotlivé slavnosti tyto řečníky: v Mostě promluvili J.Dolanský
a Bruno Koehler, v Ostravě J. Hendrych a O.
Černík, na Sokolovsku
J. Jonáš, na Kladně J.
Krosnař, na Plzeňsku J.
Hlína, n a Rosičku V.
K o u c k ý, v Jáchymově
R. Barák, v Hodoníně P.
D a v i d , v Košicích R.
Strechaj, v Prievidze K.
Bacílek, v Banské Bystrici P. Majling a v Příbrami K. Kodeš.
—In memoriam Bohuslav a Martinů s e konala
smuteční slavnost, kterou
uspořádal Svaz čs. skladatelů. Smuteční projev
měl prof. V. Dobiáš, v
pořadu vystoupili dr. A.

Plocek, J . Páleníček, L,
Bomanínská, P. Štěpán
a České noneto.
—Pro šíření revisionistických a oporťunistických
idejí mezi členy komunistické strany byl odsouzen na 4 roky žaláře
bývalý šéfinženýr a předseda závodní organisace
KSČ Antoníni Jisterský
z Hradce Králové.
—Na přespolní běh Rudého práva v Praze přijelo ze zahraničí 360 hostí a 30 závodníků z deseti zemí.
—K dvěma letům žaláře
byla odsouzena ve Znojm ě vedoucí
textilního
obchodu Milada Výbulková-Papežíková.
Účtov a 1 a prý zákazníkům
podřadné zboží za cenu
jakostního,
—V Olomouci z e m ř e l
profesor Palackého university prof. dr. Ladislav
Cejp, znalec starší a nglické literatury a českého písemnictví.
—Uměleckou estrádu na
černo si p r ý objednal
jistý strakonický závod
u producenta čs. televise
V. L u x e . Ten účtoval
5.360 Kčs, ač estráda "nebyla vůbec velkolepá".
Případ prý není ojedinělý, zvláště v sanatoriích
a závodech prý hrají estrády opatřené "na černo". Strakonický případ
vyšetřuje státní prokuratura.
—V Brožíkově síni n a
pražské radnici se konala
oslava 25. výročí trvání
orchestru FOK. Slavnostní projev měl ředitel státní konservatoře prof. dr.
V. Holzkneeht.
—Na Československé akademii v ě d přednášel
britský shakespearovský
badatel a znalec dr.R.A.
Foakes z durhamské university.
—Československého týdne v britském městě Co-

OBHOSPODAŘOVÁNÍ

OBRAZŮ

Dne 5. září uveřejnila Lidová demokracie noticku, která názorně ukazuje, co "diktatura proletariátu" znamená. Zvláštní předpisy existují
i pro tak nedůležité maličkosti, jako je t ř e b a
koupě obrazu. Jelikož podle učení marxismuleninismu je třeba dbáti na "ideologickou čistotu", platí pro nákup obrazu tyto směrnice:
"Naše družstvo chce zakoupit obraz, který shodou okolností dobře vystihuje naši práci. Bylo
nám řečeno, že je k tomu zapotřebí zvláštního
schválení", psali družstevníci redakci Lidové demokracie. List odpověděl:
Podle ustanovení paragrafu 3 vyhlášky z 17.
června 1958 Úř. listu mohou organisace socialistického sektoru nakupovat originály děl malířského umění od výtvarných umělců v ateliérech
a na výstavách přímo, souhlasí-li s koupí umělecká komise fondu. Podle zásad, které platí v
tomto směru, možno vycházet z toho, že nákupy
a objednávky výtvarných děl organisacemi socialistického sektoru mají být prováděny prostřednictvím fondů. Za tohoto stavu se nežádá, aby
nakupující organisace zkoumala, která umělecká komise je k udělení souhlasu příslušná, kde
je její sídlo a pod., neboť stačí, obrátí-li se na
ústředí nebo příslušnou krajskou složku fondu,
které již samy věc projednají s uměleckou komisí."
FEC

ventry se účastnili starostka Lidic Prošková a
ostravský starosta Kotas.
—Ve Strži u Dobříše byl
obnoven památník Karla
Čapka, který tu psal svá
poslední díla.
—U národních výborů v
Praze je toho č^su hlášeno tři tisíce nezaměstnaných, většinou žen.
—Antonín Novotný udělil Řád republiky souboru divadla prof. Skupy
(Spejbl a Hurvínek).
—Koncem srpna byl prý
dokončen celkový projekt naftovodu, který má
spojovat Sovětský svaz s
Polskem, Východním Nem e c k e m, Československem a Maďarskem. Naftovod povede od Kujbyševa dvěma směry: severní větev bude dodávat
naftu do Polska a Východního Německa, jižní
do Maďarska a Československa. Na trase naftovod.u bude přes dvacet
přečerpávajících stanic.
—1. září se konal v Praze "Den boje proti válc e". Antonín Novotný
prohlásil, že "hlavním úkolem lidové armády je
zdokonalovat
vojenskou
organisaci, učit se nejnovější technice a být v pohotovosti kdykoli odrazit případný útok imperialistickéh©
nepřítele".
Novotný pák vyzval důstojníky, aby bojovali za
socialismus a proti, "přežitkům
kapitalistického
myšlení".
—Od 1. září j e v platnosti vládní nařízení o
změnách
v
organisaci
vysokých škol. Provoz
byl zahájen na 20 nových vysokých školách.
Ruší se vysoká škola ruského jazyka v Praze, fakulta technické a jaderné
fysiky se převádí z Karlovy university na České
vysoké učení technické,
fakulta lesnická se přeřazuje z pražské techniky
na Vysokou školu zemědělskou. Zřizuje se universita v Košicích s lékařskou fakultou tamtéž
a s filosofickou fakultou
v Prešově.
—Senát krajského soudu
v Praze soudil sedm funkcionářů JZD v Dřevoticích na Kladensku, kteří
Se prý "podíleli na provádění záškodnické činnosti nebo jiným způsobem poškozovali družstvo...'^ v a z obžalovaných b y l i obviněni ze
"špionážní činnosti pro
residenta americké rozvědky". Odsouzení a tresty: Jaroslav Hrubý 6 let,
Zdeněk Vlasák 6 let.Vitold Frakowski 5 let, Miloslav Čtrnáctý 4 roky.
Václav Knor 2 roky, Václav Vlasák 1 rok a Vladimír Rotbauer 7 měsíců.
—Hospodářské noviny oznámily, že koncem 1. pololetí bylo v Praze 1.935
soukromých živností.' Za
šest měsíců letošního roku bylo zlikvidováno 865
soukromých živností. V
Praze je 68 soukromých
taxikářů a 20 povozníků.
V celé Praze je jen 105
soukromých ordinací a
plánuje se snížení tohoto
počtu na 85.
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Všední den na prajžské ulici na stránkách odborářského tisku

Plzeňská třída č. 144
N a tomto čísle se děly věci, které stojí za zaznamenání. Pražská "Práce"
uveřejnila v polovině srpna naučný fejton o výkonnosti "socialistických
řemesel". Melancholickým hrdinou d o m o v n í h o eposu se stal jakýsi Jan
Setnický, muž poctivého jména a prozaického zaměstnání.
Jan Setnický pravil:
Jsem domovníkem domu č. 144 tia Plzeňské třídě v Praze-Košířích. Vyměňujeme v domě kotel. V červenci přišlí dva mládenci z údržbářské čety
Obvodního stavebního podniku v Praze 4. Vrchlického 39.
hádal se se mnou. Vyzdíval dva dny-všechna
čest, dělal to dobře, ale.,
nakonec došlo na moje
slova.

Práci svých zaměstnanců vůbec neviděl, ale už
v červnu účtoval, co ještě nebylo pořádně hotové ani koncem července.

Když přinesli frému,
mohl si rozměry strčit
za klobouk. Kanál b y l
širší a vyšší. Pak přišel
jiný zedník. T o , co ten
před tím vyzdil, tenhle
rozboural a dělal znovu.
Měl také přijít topenář,
aby frému odborně zasadil. Samozřejmě, ž e
Co vám mám povídat, nepřišel.
nadělali, víc škody než
To už mě dohřálo
užitku. Po jejich týden- vrchovatě. Z a týden se
ní "námaze" šel kotel měl kotel montovat, do
do šmelcu... Když se jim té doby měla fréma zatedy podařilo odpravit schnout a topenář nikstarý kotel, jeli pro no- de... A tohle všechno se
vý...
táhlo přes měs_íc. Chod-

To koukáte, co? A to
j s e m vám vyprávěl z
mnoha špatných zkušeností s tímhle podnikem
jen jednu..."

" J d e m e na věc, pane
šéf," prohlásili a usadili
se nám v baráku na týden.
Celou tu dobu jenom
seškrabovali usazený deh e t a saze z dvanácti
článků zevnitř kotle. T o
víte, ž e dávali pozor,
aby se nepřetrhli. Chodili rano mezi osmou a
desátou, odpoledne odcházeli většinou už v
půl druhé. Nikdo je
nekontroloval..

Vozili ho dva dny.
Prý nebylo auto. Nokonečně byl kotel v baráku. Jenže zase zjistili, že je špatná fréma
(lože pro kotel).
Tak ji odvezli do dílny. T a m se s ní patlali
dalších deset dnů a když
ji přivezli zpátky, přidělávali teprve dvířjka
a obrtlíky...
Mezitím přišel zedník
vyzdít sopouch (kouřový kanál). Říkal jsem
mu: bez frémy to nemůže dělat.

by byly pořád plné písku a smetí a čtrnáct partají se sedmi dětmi s e
nemohlo celou tu dobu
koupat...
Ted' vám povím ale
to nejlepší. Vedoucí čety instalatérů a topenářů-jmenuje se Jiroušeks i u ž koncem června
všechny práce, včetně
toho zasazení frémy, nafakturoval. Asi na 4.000
Kčs to vypočítal. Ž e prý
v červenci už budou jenom maíé dodělávky

Darmo mluvit. JirouAle kdepak. "Dostal šek k nám celý ten čas
jsem rozměry, tak k to- do baráku ani nepáchl.
mu f r é m u nepotřebuju,"
—K 30. červnu t.r. měla
Praha 988.949 obyvatel.
Z toho bylo 46.7% mužů
a 53.3% žen. V prvním
pololetí bylo uzavřeno 1
2.951 sňatků a. rozvodů^
bylo 1.452. Narodilo se
4.374 dětí a zemřelo 5.397
osob. Hlavní příčinou úmrtí byly nemoci cévního
ústrojí.
Č/FEC

J e to jedno z mnoha
přiznání československého tisku, které tentokrát
zachytila agentura FEC.
Ale ještě lepší záznam
sovětského babylonismu
přináší srpnové číslo kanadských Našich hlasů,
z nichž citujeme tuto
budovatelskou pasáž:
"Byla operativně zajištěna přítomnost stryka ře, který podal zprávu o opatřeních odsouhlasených na úseku bytové výstavby.
Naše úsilí se nese tím
směrem, aby byty levnily, aby byla zvyšována
prostavěnost a omezována nadměrná rozopravenost. Bude nutno odsouhlasit provedení za
třídění pracovníků i v
jednoúčelových
zařízeních, protože s tím souvisí problém otázky vydemitovanosti materiálu
jako. poslední možnosti
dokompletovanosti a vybavenosti z hlediska sídlištní komplexnosti..."

ROZMNOŽOVÁNÍ
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)
Telefon: 66 1867
Na požádání ochotně zašleme ceníky

P Ř I P R A V U J E T E
SE
NA
C E S T U ?
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

GREYHOUND

TOURIST

BUREAU

138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Cestujte do ciziny na deposit
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
Franciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
splátkách £ 10 až 20.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách

HLAS
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FESTIVAL
Nové kontinentální řeznictví

W.

KLINK

127, Gertrude St.,FITZROY, Vlc.
Telefon JA 5995
Prvotřídní maso a uzeniny všeho druhu

Česká filharmonie
národní podnik
Hala hotelu Vietoria v Melbourne. Neděle 27. září
1959, 4 hodiny odpoledne. Koná se tisková konference se zástupci České filharmonie. J e rozhodně lákavé setkat se s Čechoslováky, kteří ještě 13. září byli
doma. Ale vzbuzuje to smíšené pocity. Přítomna j e
hrstka pořadatelů, hubená hrstka novinářů a několik filharmoniků. Dominuje Karel Ančerl, který vypadá jako směs Toscaniniho s britským kandidátem
konservativní strany: řezaný profil, prošedivělé vlasy, italské polobotky a anglický obleček s elegantní
vestičkou. Pianista Jan Panenka se jenom diplomaticky mihl a z m i z e l . Slovenský dirigent Ladislav
Slovák rovněž nehájil slovenskou tretinku. N e ž se
kdo nadál, byl pryč.
*

*

Za těch deset let, co jsme z domova, jsme promeškali zrození nového národního podniku: Česká filharmonie n.p. Pod perutí České filharmonie se dnes
ukrývají: její sólisté, Smetanovo kvarteto, Č e s k ý
nonet, dechové kvinteto České filharmonie, Kuehnův dětský sbor, který má 600 členů, 160 členů smíšeného s b o r u a hudební spolek Pro arte antiqua,
jehož členové jsou rovněž členy České filharmonie.
*
*
Australští novináři jsou hoši zvídaví. Z e j m é n a
chtěli vědět: má-li Karel Ančerl nějakou zvlášť oblíbenou muziku (odpověď: Mozart, Brahms, čeští klasikové), kolik stojí pojištění nástrojů a hudebníků,
(odpověď: nikdo neví, protože pojištění platí stát),
bude-li se konat ohlašovaný fotbalový zápas S.K.
Česká filharmonie-Hakoah F.C. (nebude, protože by
se dobře nevyjímal basista se zlomenou nohou), jeli československé ministerstvo školství (přesný přek 1 a d dotazu australského novináře: ministerstvo
školství československé sovětské republiky) přímo
podřízeno sovětskému ministerstvu školství, pěstují-li filharmonici sporty (rozhodně ano, na příklad
kopanou, šachy a fotografování), budou-li se filharmonikové zapisovat d o australské hudební unie
(rozhodně ano, jestli to nic nebude stát-výrok dirigenta Ančerla).
*

*

S těmi odbory to bylo všelijaké. Velmi se nám líbil australský novinář, který se ptal, jestli se filharmonikům přihodila podobná sveřepost kdekoli na
světě. Nepřihodila. Vedení výpravy doufá, že pořadatelé to vyřídí s australskými odbory potichu. Třeba budou filharmonici jmenováni čestnými členy,
jak se jim to už jednou přihodilo v jiné zemi. Ale
něco na požadavku australských muzikantů je: členové České filharmonie jsou členy Revolučního odborového hnutí a členy FIM-Mezinárodní federace hudebníků, která je přirozeně přifařena k e stínové komunistické světové federaci odborů. T u ovšem australské odbory neuznávají, jakkoli b y některé z
nich rády.
*

VELKÝCH

1959

SLOV

BOUŘE VE SKLENICI VODY
V číslech 15. až 18. jsme uveřejňovali bez komentáře dopisy čtenářů k
účasti adelaidských krajanů na "Festivalu české hudby". Komentář, který
k dalším došlým dopisům dnes dáváme hořejším titulem a mezititulky, ponechává stále dost příležitosti čtenářům, aby si udělali sami ú s u d e k , jak
vážná a mnohými pisateli věcně vedená je to diskuse.
JDE O ZÁSADY
J e jisté, že by téměř c e l ý československý národ
protestoval proti tvrzení prof. Ecksteina o přátelství
čs. lidu k Sovětskému svazu-kdyby mohl. Exulantský spolek tuto možnost má a . myslím, ž e je skoro
jeho povinností ji použít. Zdá se mi poněkud nelogický dotaz p. Nového (HD č. 18), zda "nebylo vhodnější nechat zpěv dětí, tance a národní kroje hovořit za nás". Pokud vím, hovořilo t a m za pražskou
vládu zase dechové kvinteto Č e s k é filharmonie a
bylo by potom věcí vkusu australského publika, zda
má raději zpěvy a tance a přikloní se k exulantům,
n e b o dechové kvinteto a přikloní se k e komunistům. Zpěv, národní tance a kroje je nesporně krásná
věc, ale na to, že národ doma je utiskován, se jimi
poukázat nedá. J e zřejmé, že komunisté chtějí p omocí kulturních podniků, kterými teď zásobují západní svět, tamtéž vzbudit zdání, že je vše v pořádku. Existence exulantů dokumentuje pravý opak a
proto se asi komunisté pokusí vecpat v jejich řady.
Adelaidský hudební festival je toho zřejmě dokladem. Jistě že Čs. klub v Adelaide m ě l t y nejlepší
úmysly, ale je též jisté, že ú č a s t s komunisty na
jednom podniku byla omylem. Omylu se ovšem může
dopustit každý, je v š a k čestné ho přiznat a ne se
uchylovat k osobním útokům tam, kde jde o zásady.
M .H .Northcote
ČEŠTÍ VLASTENCI A NARODOVCI MORAVŠTÍ
Vzhledem k nařčení dr. Hofírka, byla účast (n a
členské schůzi a odpoledním čaji Čs. klubu v Adelaide) větší, než kdokoli z nás očekával. Ti lidé přišli proto, aby svou přítomností demonstrovali proti nezodpovědné výtce o spolupráci a kolaboraci s
komunisty. Jim se jedná především o jejich p ř e s vědčení a vlastenectví, pro které odešli z domova,
a také samozřejmě o čest jejich rodin. Na těch 24 dětí šilo 18 matek kroje a deset neděl je učily doma
po večerech zpěvu. Besedu tančily vdané ženy a svobodná děvčata s osmi určenými partnery a to představuje dalších 11 rodin, a pět svobodných mužů. J e
tedy v tomto sporu obviněno 29- rodin, k n i m ž se
přidružují jejich přátelé a potom ti všichni ostatní.
Jsou to vesměs lidé poctiví, čestní a spořádaní, čeští
vlastenci a národovci moravští. Všichni se hlásí a
chtějí psát a dr. H. odpovídat. Přesvědčili jsme je o
nevhodnosti takového činu a zároveň je upozornili,
že pravděpodobně by nebylo možné všechny dopisy
otisknout. Z pochopitelných důvodů nechci zveřejňovat, s kterým úřadem a za jakým účelem j s m e
napomáhali a spolupracovali v tomto případě, ale
to nemůže znamenat, že bude dr. H. t é t o ochrany

zneužívat. Příslušná zpráva byla odeslána RSČ před
zahájením festivalu.
Bylo podáno několik návrhů, abychom společně
odřekli odběr HD. Nepřipustil jsem o tom hlasovat,
protože v tom rozčilení by bylo odhlasováno něco,
čeho by v budoucnosti, litovali. Na podporu tohoto
návrhu však bylo uváděno, že dr. H. po informaci od
X. se začal ohánět Hlasem domova a řek}, že n á m
to tady v Adelaide ukáže, a Hlasem domova také vyhrožuje v dopise na Sdružení v Melbourne, ve kterém žádá o naše odsouzení, I k d y ž připouštím, že
zvěsti vzdáleností rostou, přece jen č á s t pravdy v
tom je a tendenční dopis J.K. tuto domněnku posiluje. Tato uměle vykonstruovaná politická machinace
nemůže být přínosem, pro exil. Bylo by bývalo daleko prospěšnější pro celou naši věc v Austrálii,kdyby byl náš tisk zaujal rozhodné stanovisko proti infiltraci komunistů a najmě poukázal na záměrnou
politickou propagandu prof. Ecksteina v záměru jeho
přednášky na tomto kulturním podniku. V dosavadní
formě, jak věc byla podána, z t o h o mohou těžit a
mít radost jen na čs. konsulátě v Melbourne.
F. Nový Adelaide
JDE O VLASTI
Výbor čs. demokratických stran v exilu v Adelaide
prohlašuje, že žádný č l e n sdružených politických
čsl. stran tj. agrární, živnostenské a národně demokratické, se nezúčastnil tanců ani zpěvů na českými
komunisty ovládaném festivalu české hudby v Adelaide. J e nám velice líto a odsuzujeme veřejně funkcionáře Čs. klubu a Sokola v Adelaide, že se zpronevěřili- ideálům politických uprchlíků kolaborací s
komunisty. Jak máme nekompromisně bojovat proti
komunistům, nám jasně ukázali sami čsl. komunisté
v Anglii, kde odmítli účast na proslulém Edinburském festivalu, protože s nimi měla též vystoupit maďarská uprchlice-umělkyně. J e nám znám bratrský
poměr vydavatele k většině funkcionářů klubu v
Adelaide, ale pochopte, jde o vlast a nekryjte nikoho.
R.Folber, Adelaide, jednatel
ZASTAVTE POSÍLAT,
CO JSTE NEPOSÍLALI
Zastavte zasílání Vašeho časopisu na moji adresu
z tohoto důvodu: V poslední době štvave články, namířené proti Čechoslovákům v Adelaide, jsou velice
nechutné, a nevím, proč bych měl Váš časopis podporovat. Myslím, že b y s t e spíše měli v novinách
všechna sdružení na půdě Austrálie podporovat a
ne se je snažit rozházet.
T.S.Magill-Adelaide
(Poznámka H D : P a n T.S. nebyl nikdy odběratelem
Hlasu domova).
(Pokračování na str. 6)

Úryvek z románu 'Zbabělci'
Josef Škvorecký

*

Karel Ančerl má své rodinné problémy. Má d v a
syny, kteří neuznávají klasiku, ale zbožňují rock'n
roli. Doufáme, že SNB zakročí proti těmto mladistvým vyznavačům západní dekadence nejméně t a k
urputně, jako proti řadovým členům trsálistického
kultu.
*
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V roce 1958 vyšel v nakladatelství Čs. s p i s o v atel román Josefa Škvoreckého, nazvaný "Zbabělci".
Byl okamžitě strhán komunistickou kritifcoii, protože prý hanobil Sovětský svaz, Rudou armádu a socialismus. Není třeba dodávat, že byl okamžitě rozebrán dychtivými čtenáři, t a k ž e se dá sehnat jedině
menším zázrakem.
"Zbabělci" vyprávějí v osmi kapitolách o.květnových událostech z roku 1945 na menším.východočeském městě. Jeho hrdiny jsou členové místního jazzového orchestru. Ž poslední kapitoly vybíráme typickou ukázku vypravěčského způsobu Josefa Škvoreckého:

Členové České filharmonie n a j d o u v Austrálii
četné stopy slovanského pohostinství. Jsou milými
hosty všude tam, kam nedosahuje diskrétně nediskretní kukátko desítkám a přeochotná ochota zaměŠel jsem domů. Maminka mi otevřela a řekla:"Dostnanců československého konsulátu.
bře, že deš, Danny. Angličani odjíždějí."—"Jo?"řekl
*
*
jsem. "Jak to?"--"Vypraví pro ně zvláštní vlak."—
Československá kolonie v Melbourne nemůže na- " J o tak," řekl jsem a šel jsem do pokoje. Za stolem
bídnout víc. československá obec židovská v Sydney seděl otec a ten mladší Angličan, Siddell. Před nimi
prý uspořádá ofipielní večer pro celou skupinu. Syd- stála načatá láhev od Silvestra a Siddellovi svítily
ney vždycky slynul pověstí pokrokového velkoměsta. oči, vypadal svěží a byl čerstvě oholen.
Doufejme, že se v orchestru České filharmonie ne"Hallo,"řekl jsem,—"Hallo, Danny," řekl Siddell.najdou skrytí antisemité.
" K d e je seržant?" zeptal jsem se. "Už na nádraží,"
•
«
řekl Siddell. Sedl jsem si. "Tak vy jedete d o m ů , "
Jedna otázka zůstala nezodpověděna. Australský řekl , jsem.—"Yes," řekl Siddell.
novinář se ptal, jaký bude finanční výsledek celého
Zaíčal jsem jíst. Otec něco lámanou němčinou klázájezdu. Po téhle otázce si mládenci, kteří nastrojili bosil s Angličanem. Na stole ležel bílý ubrus a svátento zájezd, povolili opasky, protože netušili, že je teční talíře. Myslel jsem na Irenu. Po obědě o t e c
slyší někdo, kdo rozumí česky. Byl to okamžik, který všem: nalil. "So," řekl otec."Auf glueckliche Reise
stál zá to. Promotér pari" Turnovský a program, porad- n a c h Hause."—"Your health," řekl Siddell. Vypili
ce pan Pospíšil se začali smát jako starořímští augu- jsme víno. Bylo půl druhé.—"Musím jít,"řekl Siddell.
rové, a svědek této chechtací konversace zaslechl
Všichni jsme se zdvihli od stolu a začalo loučení.
jenom tolik:"S tím si v Praze taky lámou h l a v u ,
Angličan děkoval, otec mu potřásal rukou a zubil
kolik se na to doplatí."
vm se„.Vytáhl jsem saxofon z pod postele a p o s t a v i l

jsem se ke dveřím.~"I'll go with you," řekl jsem.
Ulice byla ve stínu a lidé byli většinou u oběda.
Od nádraží se ozval zpěv a blížil se a pak . kolem
Granady vpochodovala kolona Rusáků v uválených
uniformách a zpívali. Měli zase prsa" popíchaná metály a automaty na zádech a řvali zvláštní píseň.
V ní bylo to, co ráno • v tom průvodu bryček. J e jich hlasy zněly plně, divoce a živelně a m n ě se v
té chvíli po. něčem hrozně zastesklo, nevěděl jsem po
čem, po životě snad, čert ví, nebo po Ireně,, po životě
néjak jiném, než byl tenhle, a já se zastavil, úplně
očarovaný tím vojáckým řvaním, a civěl jsem na jejich zasviněné pochodující řady a na huby, které se
rytmicky otvíraly a z nichž to vycházelo.Ulice s e
tím rozléhala, bylo to krásné a sláblo to, až to zmizelo.
"They look wild," řekl Siddell.-"They do," řekl
jsem.—"Tell me, Danny," řekl Siddell."Jste rád, že
tu jsou Rusové,.nebo byste měl raději Angličany?"—
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Alex Wěissberg: Advocate For the Dead. Landsborough
Publications Ltd., Londýn

Zboží za krev - krev za zboží
25. dubna byl jsem pozván na hlavní velitelství SS v hotelu Majestic v
Budapešti, abych se setkal s Obersturmbannf uehrerem Eichmannem. Když
jsem vstoupil, povstal a prohlásil:
"Myslím, že víte, kdo jsem. Dohlížel jsem na "židovské akce" v Německu,
y Polsku a v Československu. Teď přišla řadá na Maďarsko. Pozval jsem vás,
abychom si o tom vážně promluvili. Prověřil jsem si vás i vaše společníky a
ověřil jsem si, že je možno s vámi uzavřít obchod. Jsem ochoten vám prodat
milión Židů. N e všechny Židy-to byste si finančně nemohli dovolit. Ale myslím, že vaše prostředky stačí na koupi jednoho miliónu. Zboží za krev-krev
za zboží. Můžete si je vybrat z které země chcete-z Maďarska, Polska, Rakouska, z Terezína, Osvěnčimi-odevšad. Koho chcete zachránit? Muže, schopné
plození? Ženy, které mohou rodit? Staré lidi? Děti?Sedněte si a odpovězte."
Německá obchodní nabídka byla jednoznační
a jednoduchá:
vedení
maďarské židovské obce
obstará v cizině za každých sto Ž i d ů , vyvezených z území,jež v t é
době ovládala T ř e t í říše,
jeden vojenský nákladní automobil. J e d e n milión Ž i d ů , zachráněných
přeď plynovou komorou,
rovná se dodávce deseti tisíc nákladních aut.
Ž i d , jemuž tento návrh byl tak náhle předložen, se jmenoval Joel
B r a n d. Byl jedním z
hlavních členů' W a a d a
Ezra we Hazalah, židovského pomocného a záchranného komitétu,který existoval v každé zemi, obsazené nacisty.
" A d v o k á t mrtvých" je
j e d n o u z knih, kde čtenář těžko může být recensentem, k d e recens e n t naprosto nemůže
být soudcem.
První vydání "Advokáta mrtvých" způsobilo
bouři v israelském parlamentu, kde dosud sedí

někteří účastníci tohoto
předem tragického dramatu.
O s u d j e d n o h o miliónu Ž i d ů , kteří do roku
1944 ušli plynovým komorám, byl závislý především na mravních vážkách židovského veden í samého.
Kronikář
Joel Brand zaznamenává
nejméně j e d n u námitku
proti tomuto "arijskému
obchodu", kterou vyslovil mladý Žid-socialista
z Československa, který
musel vědět, že si t í m
podepisuje vlastní rozsudek smrti.

J o e Brand si uchoval
jasnou hlavu i v oněch
zoufalých dnech, kdy už
pět miliónů Ž i d ů skončilo v Osvěnčimi, Belsenu
a v popravních jamách
Haliče a U k r a j i n y .

J e h o plán byl jasný
a praktický: " N e j d e vůbec o to, zásobit Němce
automobily anebo jiným
válečným
materiálem."
Šlo o to, zachránit co
nejvíce lidských životů
v závodu s časem, ve kterém nacisté ztráceli baštu
za baštou úměrně k e kalendářnímu čtverci. Joel
Brand uvažoval z c e l a
Bude v dnešních hy- logicky:
sterických dobách ve!mi
zdravé, zapamatuj eme-li " T ř e t í říše je již h o d n ě
si jeho prostou otázku: otřesena. J e d i n ý důvod,
" J s m e oprávněni k to- proč s námi chtějí vyjemu, abychom dnes do- dnávat, je v tom, protodávali N ě m c ů m válečný že oni sami vědí, že jejich konec je blízký."
materiál? '
Joel Brand
podnikl
Byl ovšem přehlasován
(pravděpodobně podle návodu nacisticprávem), a maďarská kých SS pohlaváru cestu
židovská obec se rozho- do Istambulu, k d e bvlo
dla vyjednávat s nacisty j e d n o ze středisek mezio záchranu miliónu lid- národní židovské organisace.
ských životů.

"To víte, že bych měl radši Angličany," řekl jsem,
ale najednou jsem nevěděl, jak byl Bůh nade mnou,
najednou jsem nevěděl."Ale oni jsou tu. To se nedá
změnit," řekl jsem. "I guess you're right. It can't be
changed," řeki Siddell.
Vešli jsme do nádražní budovy a na perón. Tam
stály řady Angličanů a Francouzů a čekaly na vlak.
Šli jsme ke skupině Angličanů. Děda seržant šmajdal
kolem- nich a rozhlížel se. Jak mě spatřil, h n e d se
rozšklebil a salutoval.
"Well," řekl jsem."Tak jedete domů. Po p ě t i letech."— "Yes, sir," řekl seržant.—"That's nice," řekl
jsem. "Doufám, že jste tu byli spokojeni."—"Yes, sír.
A děkuju vám velice za všechno, co jste pro chlapce
udělal."
"Oh, never mind," řekl jsem. Neměl jsem náladu
o tom teď mluvit. Věděl jsem, že s nima odjíždí m ů j
svět, ale nebyl jsem jist, jestli je to opravdu ještě
pořád m ů j svět. Do nádraží pomalu vjel vlak s průvodčími, drželi červené praporky, píšťalky měli v
ústech a stáli na stupátkách. Vojáci začali vstávat
a hrnuli se ke vlaku. Seržant zařval nějaký povel a
seřadil svoje lidi. Vedle se hemžili Francouzi, bylo
jich mnohem víc než mých Angličanů. Ale ještě než
vlák zastavil, vzali ho Angličani jak rugbyové mužstvo útokem. Za chvíli se na mě zubili z okna. Stál
jsem pod vagónem a rozhlížel jsem se.
"Až přijedete do Anglie," zavolal na mě Siddell.
"nezapomeňte přijet do Liverpoolu."—"A do West
Endu!" zařval seržant.—"I won't," řekl jsem. V š e chno to byla fraška. Vlak pomalu spolykal přívaly
uniforem a výpravčí v červené čepici zapískal. Hnuli se."Farewell!" řekl jsem k oknům a stiskl j s e m
několik rukou, které se ke mně vztáhly.

Doprovázel h o nacistický hochštapler, který na něho měl dohlížet,
a který při první příležitosti změnil barvy.
Německá nabídka bylá nacisticky nemravná.
O d p o v ě ď ze zemí, které
bojovaly proti nacismu,
byla téměř tak slabomyslná jako denní komuniké kteréhokoli generálního štábu.
J o e Brand přijel z kruté a všední f r o n t y , na níž
bojovali bezbranní proti kultivovanému zvířectvu. J e h o soukmenovci
se stále utápěli v stranických šarvátkách nebo
zhola nevěděli o tom, co
s e d ě j e za H á k o v o u
oponou.
Statisíce Udí přišlo o
život jen proto, že svobodní prosťáčci ve své
omezenosti
přehlédli
tragický příklad, jak otroci musí bojovat o bytí a nebytí.
H l a v n í slovo ve vyjednáváních s nacisty měl
jakýsi p a n Mayer. pokladník
židovského
Jointu. B y l to člověk
spravedlivý a zásadový.
Odmítl dokonce
šidit
nacisty-, -neboť "slíbí-li
něco Švýcar, pak to musí dodržet". J e to obdivuhodná zásada, jestliže
j i dodržujeme tváří v
tvář hrdlořezům.

O H N Ě
Josef

Krajem táhnou modré dýmy
z bramborových polí.
Známá, hořká vůně nati;
táhne po okolí.
Clonou dýmu probleskují
ohně rudě zlatě,
kolem hrá si klubko dětí
šťastné, rozesmáté.
Také já jsem kdysi hrál si
s dětmi na honičku, .
~
•
v chladném větru pouštěl. draky,
hřál se u ohníčku.
O d něho jsem hleděl k trati,
kde jezdily vlaky,
a vždycky jsem tolik toužil
jet tím vlakem taky.
Mnoho let už uplynulo.
Časem vše se změní.
Dnes ve vlaku toužím záse
po tom skotačení.
N a žebříčku žití staví
rok za rokem příčku.
Dávno je to, co jsem hrál si
s dětmi u ohníčku.
Škoda je těch krásných časů;
pomyslím si snivě.
Z ohníčků zbyl oheň v peci
na lokomotivě.

Ti, kteří to přežili, mohou za to poděkovat administrativnímu
selhání
zástupců T ř e t í říše, z
nichž mnozí si v posledních letech války vyhledávali snesitelná alibi.
"Advokát
mrtvých"
stojí za přečtení. O nacistech a jejich způsobu
Poslání Joela Branda chladnokrevného vražděselhalo. N e p o d a ř i l o se ní vám neřekne mnoho
zachránit milión Ž i d ů . nového. Osvětlí
vám

"Good bye, Danny!" slyšel jsem volat hlasy, a l e
dobře jsem neviděl, protože se mi do očí naplavily
slzy. Brečel jsem jak kurva. A nebyl jsem lepší, byl
jsem vůl, pitomec, zničený, rozbitý, ztracený Robinson.
Rozklepala mě lítost. Ale ne zrovna nad tím odjezdem. Nad vším na světě. Vlak se vzdaloval a slyšel
jsem hlasy Angličanů, zpívající Tipperary na moji
počest. Ti si jedou, napadlo mi, ti si jedou teď domů
a budou se Mbat s manželkama a vykládat o svých
dobrodružstvích a pít pivo se sousedy, kteří zůstali
doma. Pro ty začíná zas život. Pro mě taky začínal.
Zase nová kapitola věčně stejného života.
A co. Sebral jsem k u f r se saxofonem a v y p a d l
jsem z nádraží, k u f r mě tížil a táhl k zemi a já šel
kolem rozehřátého průčelí Irenína domu, přes most
s vytrženým zábradlím a pod smutečníma vrbám a
nahoru k Port Arthuru. Z něho už byla slyšet muzika.
Otevřel jsem dveře a uviděl jsem je všechny. Seděli v řadě, bez kabátu s popuštěnýma kravatama a
slunce na ně dopadalo oknem...
....Vyluzovali zrovna ensemble z When The Saints Go
Marchin'In. Vencův tailgate trombón rytmicky praskal a nad ním Benno hrál škádlivou melodii, prostě
a dojemně. Za stolem u okna dopadalo slunce na Luciiny zlaté vlasy a na namalovanou pusu Bennovy
Heleny. Sundal jsem kabát a otevřel kufr. T ó n y z
orchestru na mě padaly jako uzdravující lázeň. Honem jsem vyndal saxofon, sestrčil jsem oba kusy dohromady, dal jsem si kšandičku kolem krku a pověsil jsem saxofon na ni. Pak, jak jsem byl, vpadl jsem
jim do toho a šel isem pomalu ke své židli. Při chůzi jsem hrál. Prsty mi šly samy a vůbec jsem n e myslel. Bylo to tak přesné a svobodné, byl to život.

Slezák

však mnohé způsoby, jimiž je svobodný s v ě t
ochoten .prodávat mrtvé
duše ve jménu posvátných zásad. Forma je
dnes jiná, podstata je
táž. • .
Přečetl jsem Weissbergovu knihu na jednu
zápřež 5 -Stálo m n e to
odpoledne, večer a noc.
Snídani bych byl rád vynechal. Spíš se mi chtělo zvracet.
jun

Tohle byl život. Sedl jsem a dohrál jsem s n i m i
skvělý a. úchvatný foxtrot jedním dechem. K d y ž
jsme skončili, řekl Benno:
"Kdes byl, vole?"—"Vodesílal j s e m Angličany,"
řekl jsem . Potom jsem se rozhlídl."Kde je Fonda?"—
"Má smutek," řekl Harýk."Hrajem bez klimpru."—
"Chlapi, jedem," řekl Benno. "Ať to přetáhnem."
"Tak co si dáme?" řekl Harýk.-"Rent Party," navrhl Venca."Dobře," řekl Benno a spustili jsme."V
kolik se začne?" zeptal jsem se potom.
"V šest," řekl Benno."Cos dělal včera celej den?"—
"Proč?" řekl jsem.—"Žes nebyl na hlídce."~"V£era
byly eště. hlídky?"—"Samo,.ty vole," řekl .Benno.—
"Čistili jsme les," řekl Harýk.—"Jo?" řekl jsem.—"No.
Málem jsme mohli připravit vó život ;pana Petrboka."~"Tak proč ste to neudělali?" řekl jsem.—"Ponivač sou volové," řekl Benno.—"Hovno,"řekl Venca.
"Ale byla to prdel, páni."~"A jak to bylo?" zeptal
jsem se.
"Ale," řekl Venca."Dem lesem na pět kroků vod
sebe s automatama, a najednou se v křoví něco hne,
tak Harýk zařval Halt ver dá a von to byl Petrbok
a zaječel, jako kdyby ho vraždili, Nestřílet!! J á jsem
Čech!!!tak H a r ý k — "
"Tak já sem zařval," řekl Harýk."Ááá-ajn Čeche!
Raus!! a Petrbok se posral strachem a začal Najn,
najn, ich bin fraind, ich bin dajčfrajndlich, tak sme
ho vyndali a poslali sme ho domu."
"A co tam vůbec dělal?" řekl jsem.~"Vracel se z
Černý hory. Von se tam předevčírem večer zdejchnul k tchánovi, dyž se začalo střílet."-"Chlapi, jedem," řekl Benno netrpělivě. Pustili jsme se do St.
Louis Bluesu.Hrál jsem zuřivě a z á p a s i l jsem s
myšlenkama.
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ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

(Pokračovaní)
Po dalším pochodu kde se vzala, tu se vzala, objevila se před námi kráva. Za daných okolností jsem
nemohl nic namítat, když se bratr rozhodl, že ji zastřelí. Bylo vyloučeno pochodovat dále o hladu s takovým nákladem. Vždyť jsme se toho odpoledne posilovali jen červenými plody pandamusových palem.
J a n složil batoh a plížil se ke krávě s puškou v
ruce, opatrně, aby jej neviděla dříve, než ji bude mít
jistou. Čekal jsem s napětím, až zahřmí rána. Místo
toho však náhle J a n vstal a vrací se s puškou v ruce.
"Před námi je plot!" hlásil. "Málem bych byl zastřelil farmářovi krávu na dvoře!"
To nás zmátlo. Bylo nám záhadou, kde se ten plot
na Bambusovém potoku bere. Tam přece žádná f a r m a
není! Vyjasnilo se nám teprve, když jsme přešli ohradu a dorazili k vyjeté cestě. Byli jsme jen asi tři míle od Batcheloru.
Ty tam byly naše starosti o zítřek a o jídlo. Zašli
jsme jen stranou cesty, aby nás nikdo neviděl a nepotkal. Byla neděle a nebylo vyloučeno, že si .někdo
zajede na Finnis River: touto cestou. My jsme byli na
náhodné setkání se známými příliš zarostlí a neupravení. Ani jsem se raději na sebe do zrcadla nedíval.
Stačil mi pohled na bratrovu zarostlou a přepadlou
tvář, abych věděl, že moje není lepší.
Ohřáli jsme zbývající koňský guláš, uvařili horký
čaj, a pak jsme velmi unavení l e h l i pod hemoky.
Měli jsme za sebou snad nejdelší denní pochod celého výletu.
Vstali jsme po půlnoci. Měsíc byl vysoko a dobře
se šlo. Poslední tři míle pro nás byly hračkou. Dorazili jsme domů, když vše již spalo, a naším prvním
úkolem bylo zjistit, co by se dalo sníst a vypít. Našli
jsme jen staré, nedopité limonády, dvě lžíce cukru a
trochu kávy. Dobré to bylo. Pak jsme se Ještě oholili
a ve dvě hodiny jsme šli spat. J a n sice sliboval, ž e
bude první ráno u snídaně, ale když už spal, bylo mu
to jedno.
•

*

Uplynul celý rok a počalo nové suché období. J á
jsem měl ten uran pořád v hlavě a chtěl jsem se
na "naše" místo opět podívat, aby mne nikdo nepředešel a poklad neodnesl. Uranová horečka.
Připravoval jsem se nyní důkladněji. Pořídil jsem
si Landrover a potřebné náčiní, ale scházel mi spolehlivý společník.
Tů jsem si vzpomněl na ztraceného přítele v Hatches Creeku. Byl sice sedm set mil vzdálen, ale n a psal jsem mu. Odpověď přišla okamžitě: "B e n o,
mám n á r o k na dovolenou. Vezmu si ji a přijedu.
Mám americký vůz "Blitz" v bezvadném stavu, vše
hornické náčiní, radiovysilačku, tak budeme pojiště-

KRÁTCE Z
—V Londýně zemřel člen
Sokola Oldřich Skřivan.
—Po dlouhé nemoci zemřela v New Yorku ve
věku 73 roků b ý v a l á
první náměstkyně pražského primátora Růžena
Pelantová. Doma i v exilu byla známa zejména
sociální prací.
—Čs. herec Karel Štěpánek, který žije v Anglii,
má roli admirála Lutjense, velitele bitevní lodi
Bismarck, jejíž zánik je
v Británii filmován.

EXILU

ský přecházel po laně se
zavázanýma očima nad
propastí 133 m hlubokou.
—Na IX. Mezinárodním
kongresu b o t a n i k ů v
Montrealu řídil debatu
o předložených návrzích
na ekologickou klasifikaci lesů na světě bývalý
profesor
botaniky
na
Karlově universitě dr. V.
Krajina. Přednášel též
o pokusech, které provádi
v Kanadě.

—Ve Windsoru v Kanadě
byl otevřen chrám čs.
—20.000 lidí v Anglii při- baptistického sboru.
hlíželo, když čs, provazo- —Po příjezdu z USA zelezec Rudolf Omankov- mřela v Mnichově man-

ni pro každý případ. Zde je teď hrozná zima, neustále fouká l e d o v ý vítr. Aspoň se u D a r w i n u
ohřeju."
Ujednáno, vykonáno. B y l o uprostřed července, a
Jaroslav přijel přesně na hodinu. Objevil se před
mou chatou odpoledne se zeleným vojenským autem nesoucím kromě všemožné výstroje veliký a
důstojný nápis "HATCHES CREEK" po celé straně
vozu. V táboře bylo mírné pobouření, když se t e n
vůz zastavil vedle mého Landroveru. Bylo zřejmé,
že tohle bude opravdová prospektorská expedice.
Jaroslav byl v povznešené náladě, jak ani jinak
nemohlo být; každých padesát či sto mil musel zastavit u zájezdní hospody.
Chtěl jsem obstarat domorodé pomocníky, ale jako
z udělání b y l y všechny okolní tábory prázdné. V
černých se nikdo nevyzná. Najednou je napadne a
jdou.
Byl tu ale jeden krajan,ktéyý právě n e m ě l zaměstnání. Nemá prý teď co ztratit a tak na tom nesejde, pojede s námi. Podívá se na k r a j i n u a trochu
pomůže. Byli jsme rádi, že nepojedeme sami. D v a
muži na dva vozy je trochu malá posádka, a pak bude trochu veseleji.
J á r a využil krátkého pobytu v Batcheloru k seznamování. V Hatches Creeku b y l o zrovna málo lidí
(wolfram klesl v ceně a všichni horníci odjeli), tak
si to teď vynahrazoval. Bylo pozoruhodné, že si při
pivě udělal za dva dny v í c e přátel než já za celé
dva roky.
Docela mi ušlo, že pod záminkou dostatečného natankování byly do auta vpašovány láhve viktoriánského piva. Hoši prostě mysleli na všechno.
*

Tentokrát jsme nejeli po "americké" cestě. O t é
jsem věděl, že bychom museli postavit nejméně tři
mosty, nebo vyrovnat brody. Mířili jsme nejprve k
Rumové džungli, a pak jsme u Brownova tábora uhnuli do buše k sídlišti Jacka Whitea. Z r o v n a tam
nebyl ani Jack, ani černí, ani stádo koz, vše působilo
opuštěným dojmem a tonulo ve vysoké suché trávě
a horkém slunci.
Při přejezdu přítoku Východní Finniss jsme měli
první nehodu, když jsme ulomili anténu radia. Strom
se tam nakláně] do divokého brodu a dovolil vysokému náklaďáku jen tak proklouznout.
Minuli jsme trosky opuštěné usedlosti, pak rozhrabané doly na Mt. Flitch, a sestoupili do rovin roubících hlavní tok řeky Finniss-zde již všechny tři její
větve (Finniss, Jižní Finniss, Východní Finniss) sjednocené. Setkal jme se s výpravou zaměstnanců z
Rumové džungle, kteří zde trávili sobotní odpoledne
na honu. Pohybovali se v houfech kolem biUabongu,
ale zdálo se, že zvěř na ně nečekala. Byly ozbrojeni
po zuby sportovními třistatrojkami s dalekohledy,
obyčejnými i automatickými dvaadvacítkami i brokovnicemi. Při rozloučení jsem si v š i m l v zrcátku
vozu, že si Václav podává za jízdy s podředitelem z
Rumové džungle láhev, ale nevěnoval jsem t o m u
valnou pozornost.
Do cesty se nám postavil potok s hlubokými břehy
a hustým stromovým porostem."Jen do toho vjeď.Beno",povzbuzoval J á r a z naklaďáku.
Když se m ů j Landrover opět hrabal nahoru hnán
oběma náhony, zpozoroval jsem, že nejsme sami. Na
druhé straně stál náklaďák obtížený různými krámy
a několika černými muži a ženami, kteří si nás nedůvěřivě měřili. Jiný muž, běloch, n á m šel vstříc.
Obličej s pijáckým ruměncem, vklíněný mezi rozcuchaný vlas a černý plnovous, nevzbuzoval zrovna
důvěru.
(Pokračování příště)
želka redaktora "Českého slova" Josefa Pejskara.
—Výstavy svazu výtvarných umělců v Mnichově
se účastnila jako jediná
cizinka čs. malířka Běla
Erbanová, choť bývalého
čs. vyslance v Haagu.

Slovanský ústav f r a n c o u z s k é university v
Montrealu.
—V souhlase s revolucí
Spojených národů rozhodla se australská vláda věnovat £ 50.000 na
sbírku ve prospěch uprchlíků. Další obnos m á
být obstarán soukromý—Docent dr. J . Kratoch- mi d a r y
australských
vil bude vyučovat biolo- občanů,
Č/ND/S
gii na Vysoké škole technické vé Stuttgartu. Od
POJIŠTĚNÍ
r. 1960 má přednášet na
domů, bytů, podniků,
universitě v UŠA.
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
—Ředitelská rada MasaŽIVOTNÍ,
rykova domu v Torontě
úrazové a nemocenské
věnovala 500 dolarů na
odborně provede
podporu čtvrtletníku"Slavic and East European
R . C . KUGLER
Študies", který vydává
(Meib.) XL 2421
anglicky a francouzsky

OPTO

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

Bouře ve sklenici
vody (Pokračování še str. 4)
O SEDĚNÍ ZA BUKEM
V odpovědi na m ů j dopis napsal p. Nový, že bych
měl vystoupit na některé tribuně a ukázat, co dovedu. Zde však nejde o nějaké ukazování, ale o protikomunistickou linii exilu. Požádal jsem již dříve dopisem předsedu Čs. národního sdružení y Melbourne
p. Violu, aby svolal členskou schůzi, a žádám j e j o to
ještě jednou veřejně. Jsem ochoten "na tribuně" hájit své tvrzení, že aktivní spolupráce Čs. klubu v Adelaide na festivalu, na němž dělal komunistickou propagandu oficielní zástupce pražské vlády, je zradou
na protikomunistickém poslání politických uprchlíků
a kolaborací, a že toto mé tvrzení nemůže p. Nový
vyvracet poukazem na krásu zpěvů a tanců, na souhlas některých členů a Australanů a tvrzením, že já
sedím za bukem. Moji australští přátelé takovou spolupráci odsuzují, stejně jako mnoho exulantů v Melbourne.
Nechci nikoho připravovat o dřívější zásluhy, kritisuji pouze spolupráci na festivalu a jde mi o t o,
že exil musí zůstat protikomunistickým z a každou
cenu. Jsem ochoten hájit své tvrzení, že klub v Adelaide se nepostavil proti infiltraci komunismu, j a k
tvrdí p. Nový, ale infiltraci podporoval. Nepronáším
úsudek o skrytých úmyslech jednotlivců, ale o vnějších činech spolku. Zodpovědnost jednotlivců ovšem
zůstává. Vystoupení klubu nebylo samostatným večerem, ale jedním z večerů téhož podniku, na němž
spolupracoval zástupce komunistické vlády
...
Při příležitosti příští schůze Ústředí čs. demokratických organisaci v Melbourne vyzývám p. Nového
k veřejně diskusi o výše uvedených problémech. Odpovím na nevěcné poznámky o "sedění za bukem" a
o "deseti letech ztracených příležitostí". Diskusi hodlám zaměřit konstruktivně a uvedu celou řadu návrhů na zlepšení protikomunistické činnosti na základě svých zkušeností. S.Hofírek, North Melbourne
HRUBO KRIVO
Odpovedám na cti utrhačný článok pána Hofírka
v HD 17/IX. Z jeho článkom hrubo krivo obvinil v ý bor Čs. klubu v Adelaide z kolaborácie s komunistami. Tvrdenie je nehorázne, velmi poškodzujúce náš
celý exil, preto sa proti tomu najosteršie ohrazuj em.
O pravom úmyslu z uverejnením spomenutého článku
p. Hofírka nejdem teraz písať, to nechám na neskoršie. Vyložme si skutkovú podstatu kolaboracie s komunistami. Kto vedome sa priamo spojí s komunist a m i za tým. účelom, aby rozširoval komunizmus.
Spojil sa výbor Čs. klubu priamo s komunistickou
delegáciou, vyslanou z Prahy? Nie! Ale protestoval
proti jej účasti na festivale na universite. Vystupovali v duchu protikomunistickom, aby reprezentovali
nášho slobodumilovného ducha národneho života v
exile. P á n Hofírek púšťal sa tak nízko, že žiadal o
zneužitie Sdruženia v Melbourne, aby potvrdilo jeho
akciu s tým, aby všetky oficiálně miesta nášho exilu
boly do toho zapnuté.
Aby sa v budúcnosti neopakovaly podobné^ t a k
škodlivé zjavy pre náš exil, podávám nášmu ústrednému orgánu návrh, aby verejne bola učiněná výtka
pánu Hofírkovi za jeho nízký poklesok. J a osobné
,ako zástupca Rady slobodného Československa podám
o tom Rade podrobnú zprávu, objasňujúci celéj akcii
pána Hofírka.
J á n Viola, Melbourne
KRÁLOVSKÁ KOMISE
Stále se tu ještě hovoří o tom slavném tancování
na festivalu, které podle jedněch bylo strašnou zradou na národě a podle druhých to potíralo komunismus od základů. Navrhuji, aby k důkladnému p i o zkoumání celého problému byla tu ustavena "Královská komise", která by se věcí zabývala. Máme tady s královskými komisemi své zkušenosti!
M.K., Adelaide
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PROČ JSEM MLUVIL
Po svém vystoupení a projevu p ř e d koncertem
České filharmonie jsem sklidil od ostatních krajanů
prpjevy souhlasu i kritiku, že se politický projev k
této příležitosti nehodil. Těm bych chtěl odpovědět:
Naposled jsem promluvil před větším shromážděním
v roce 1948 v Brně. V důsledku toho jsem byl odsouzen ¿a 18 dní vězení. V žaláři jsem se setkal s
mnohými jinými, kteří dopadli za podobné činy ještě hůře. Po odpykání trestu jsem měl být umístěn v
táboře nucených prací, kde bych určitě neměl mnoho příležitosti k projevům. Tomu j s e m předešel
svým útěkem za hranice. Tentokrát se mi naskytla
prvně opět příležitost mluvit k většímu počtu p osluehačů z Československa bez obavy osobní persekuce. Vítám však každou kritiku a budu vděčen za
každou radu, kdy a kde je vhodnější mluvit.
J.D.Melbourne
POZDRAV Z PRÁZDNIN
Čs. dálková škola uspořádala letos svůj letní tábor
a školu v Hvalstadu, v sídle norského krále, asi 2 0
km od Oslo. Krajina je tu-u Oslofjordu-ideální. Děti
jsou nadšeny a práce se velmi daří. Všechny norské
noviny i rozhlas příznivě referují. Posíláme Vám kytičku pozdravů ža děti i vyučující.
Podepsáni: A.Kvapilová, dr. J. Kratochvil a více dětí
GOOD NEIGHBOUR COUNCIL
—Mezi přistěhovalci ve Victorii je značný p o č e t
zmrzačených, kteří mohou vykonávat jenom lehkou
práci. Poradní výbor při Good Neighbour Council
prosí o jména firem, které by byly ochotny zaměstnat alespoň částečně takové muže a ženy různých
národností.
—G.N.C. děkuje všem, kteří propůjčili různé předměty, výšivky a pod. na výstavě Royal Show i na
výstavě výšivek, na universitě. Obě výstavy m ě l y
veliký úspěch.
—Letiií tábor G.N.C. pro hochy a dívky od 10-14 let
bude opět otevřen mezi 13.,-29. lednem 1960, hlavně
pro děti, které teprve nedávno přijely do Austrálie.
—4. prosince se bude konat sbírka ve prospěch zmrzačených dětí ve Victorii. Potřebujeme asi 4-6 osob
různých národností, které by byly ochotny sbírat s
kasičkou ve městě po 2 hodiny - mezí 7.30-14.30,hod.
Volejte MB 2879 neb LB 1311
I. Čapková, Caulfield
ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ
VE VICTORII
pořádá
VZPOMÍNKOVÝ VEČER 28. felJNA

DOMOVA
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Proslov před
koncertem

ČESKOSLOVENSKÉ N Á R O D N Í
S D R U Ž E N Í V GEELONGU
dovoluje si Vás a Vaše přátele porvat na

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá
v pátek 16. října 1959 v Geelong West Town
Hall, Pakington St.
Od 8.30 do 2. hod. ranní
Občerstvení — Likérová licence — Tombola
Hraje známá melbournská kapela
Vstupné 10/PŘEDPRODEJ: Beneš -tel. 96719, Slabik -tel.
51627, Tolar -tel. 93603

CHOROBY
KOŽNÍ A VLASťT
léčí se úspěšnou metodou Cu-Ex-Ma na moderní kožní klinice
NATIONAL
SKIN INSTITUTE
165 CoDlns S t ,
MEIiBOTJKNE
(vedle kina Metro),
Telefon MF 127«
SPonady z d a r m a
Zkoušené
»šetřovatelky
EKzema-Dětské ekxema - Akne - Kožní
záněty-Záněty koirrfeh
žlaz - Lupy- Padání
vlasů - Aiopeeie- Psoiasis - Křečové vředy
Další kožní kliniky:
ADELAXDE:
25 Gresham Street,.
tel, LA 4270.
NEWCASTLE:
69 Hunter St.,tB 3-84
BRISBANE:
293 Queen S t , FA 1445
TOOWOOMBA. E L
C. Chambers, 164-168
Margaret S t , tel. "005

PRVOTŘÍDNÍ
česká i jiná evropská
jídla
BARCLAY
RESTAURANT
122 Russell St.,
Melbourne
TeL 63 2775
Otevřeno celý týden
Jd 11.30 do 8 h, večei

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

POJIŠTĚNI
vš eho
druhu
odborně provede
MIRO
DAVIS
GXO. Bull ding, 6 0 - 7 0
Elizabeth S t , Sydney
City
TeL BO 361

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a , Braineron* Hos4*l, Steff.
MATRAVÍT.T.E, NSWVolejte večer FJ 7372

l.října měl koncert České filharmonie v sále melbournské radnice nezvyklé zahájení. Dříve n e ž se
dostavil k dirigentskému pultu Karel Ančerl, objevil
se před orchestrem u mikrofonu čs. exulant a klidně
začal mluvit. V anglické části uvítal Českou filharmonii jako representantku "malého, mnohokrát-utlačovaného, ale nikdy nepokořeného, národk",zmínil
se o 28.ríjnu, o Masarykovi atd. V českém závěru
mluvil k hudebníkům:"Vyřiďte doma, že na ně nezapomínáme, že se dočkáte opět skutečné svobody.
Pravda vítězí!"Poté v klidu odešel ke svému sedadlu.
Mluvčí A.B.C. vysvětlil novinářům:
Zjistili jsme ovšem brzy, že jde o projev neoficielní, ale považovali jsme za vhodnější likvidovat tuto
událost tím, že necháme řečníka domluvit.

SPORT V AUSTRÁLII
K O P A N Á

T I S K Á R N A

b u s s a u & co.
6 Elizabeth St., North Richmond, Vic.
nyní pod českým vedením
Telefon J A 5757

J. M A T Y S

S Y D N E Y

PRAHA — APIA 1:0 (0:0)
Semifinálový zápas na Sydney Athletic Field, který shlédlo 10.619 platících diváků, byl pokažen s i l ným větrem. Zadní řady Prahy byly tentokráte změněny: Kevin 0'Neil nastoupil ve středu zálohy, aby
kryl nebezpečného de Paoliho, a Hiron hrál na pravém backu. Jedinou branku dal Baunigartner. 4 .minuty před koncem zápasu přímo- kopem z r.ohu. Brankář Alocca míč zachytil, ale neudržel jej a míč skončil v síti.
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
koná řádnou valnou hromadu v neděli 8. listopadu
1959 v 10 hod. dop. v St. Michael Hall, Brougham
St., North Melbourne. Nesejde-li se ve stanovenou
dobu předepsaný počet členů, koná se valná hromada o jednu hodinu později.za každého počtu přítomných členů.-Písemné návrhy k jednání, n á valné
hromadě nutno podat do 1. 11.1959 na adresu sekretáře: J. Piek, 137 Argyle St., St. Kilda, Vic.
SKS
Vaše manželka či Vaši australští přátelé uvítají
předpisy českých jídel v angličtině, s anglickými
váhami a mírami (M.L. Jandáčková: Czech National Cook Book, cena £ 2/10/-) .Pro sebe si kupte
kuchařku, psanou česky. ( £ 2/9/-).
MNOŽSTVÍ ČESKÝCH KNIH
zábavných — poučných — dětských
mají stále na skladě
THE INUBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R.G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon JA 3380

v sobotu 24.října 1959 ve 20 hod. v Melba Hall,
v budově konservatoře u melbournské university.
Na programu je projev a umělecký pořad.

TISKOPISY O S O B N Í I O B C H O D N Í
zhotoví Vám k Vaší s p o k o j e n o s t i

V

SWISS T R A I N E D WATCHMAKERS
EBNER: 19 York St.
NŽMEC: 22 Hunter St.
Wynyard Station
Machine Rental Pty. Ltd.
Sydney
(dr. 15 Hunter St.), Sydney
Tel. BX 7543
TeL BL 3970
Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za polovičatí cenu. Vyžádejte si ceník.

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

HOUSE

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

ČTENÁfcÚM V SYDNEY
Další prodejna Hlasu domova:
CARMEL ESPRESSO, 270 Victoria St.,
B3NGS CROSS.

VIC.
kuchyně.
víkendy
nebo v HD

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

SCALA RECORD IMPORT CO.
BOX 7, L A N E C O V E — S Y D N E Y ,

NSW.

má velký výběr dovezených dlouhohrajících desek Supraphon,
které si můžete objednat ve svém obchodě gramofonovými deskami.
Mezi množstvím jiných desek máme na skladě celé operyProdanou nevěstu, Rusalku, Dalibor, dále Dvořákovy symfonie atd.
Hrají orchestry České filharmonie a Národního divadla v Praze
NAPIŠTE NÁM. BUDEME VÁM ZASÍLAT ZDARMA SEZNAM*
N O V Ý C H DESEK

KVALITNÍ

MASO

—

VÝBORNÉ

UZENINY

obdržíte vždy u firmy

Praga
ST.

CONTINENTAL BUTCHERS

KILDA

MARKET,

T e l e f o n XJ

ST. KILDA, VIC.
3 344
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HLAS

DOMOVA

5. 10. 1959

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Československo - Maďarsko 165 : 152 b.
DRAMATICKÉ

STŘETNUTÍ V LEHKÉ ATLETICE

N a antukové dráze ostravského stadiónu došlo ve dnech 12.-13. září k 16. mezistátnímu lehkoatietickému utkání Československa s Maďarskem, které bylo dosud nejdramatičtějším střetnutím representantů obou zemí. Čs. lehcí atleti, kteří nastupovali v roli poražených, se nezalekli velkýdi j m e n
maďarských atletů a svou bojovností dosáhli zaslouženého vítězství v obou soutěžích: v disciplinách
mužských 107:104 bodům, v soutěži žen 58:48 b. Přestože utkání probíhalo za silného p r o t i v ě t r u
(2,4 m/sec.), přineslo řadu nových rekordů na obou stranách.
Muži: '100 m 1. Mikluščák (ČSR) 10,6 vt„ 2. K i s s
(M.) 10,7 vt., 3. Kynos (ČSR) 10,7 vt.200.m 1. Mandlík 21,3 vt.-2. Csutoras (M) 21,6 vt. 3. Mikluščák
21,8 vt. 400 m 1. Csutoras (M) 47,3 vt.-2. Jirásek
(ČSR) 47,8 vt. 3. Trousil 47,8 vt. 800.m. 1. Salinger
(ČSR) 1:50,8 min.-3, Jungwirth (ČSR) 1:51,2 miř.
1.500 m l. Rozsavoelgyi (M) 3:41,2 min.-2. J u n g wirth 3:422,2 min. 5.000 m 1. Iháros (M) 13:50,8 m.
2. Jurek (ČSR) 13:55,2 min. 10.000 m 1. Iháros 29:
46,8 min.-2. Graef (ČSR) 30:27,0 min. 110 m přek.
1. Veselský 14,4 vt.(vyrovnal svůj vlastní čs. rekord)
2. Retezar (M) 14,7 vt.-3. P e c h a r (ČSR) 14,9 vt.
400 m přek. 1. Lippay 53,7 vt.(M)-2. Trčka (ČSR)
54,2 vt.-3.000 m přek. 1. Zháňal 8:49,8 min.-2. Brlica

Předolympijský turnaj
V Sofii prohrálo s ov ě t ;s k é representační
mužstvo s národním teamem Bulharska 0:1 a bude tak s velkou pravděpodobností vyřazeno a
dalších bojů o účast na
turnaji v Římě. Jedinou
branku utkání dal Kolev
z pokutového kopu, kter ý nařídil čs. rozhodčí
Fencl! Jelikož Bulhaři v
prvním irikání s SSSR
v Moskvě hráli 0.0, stačí
jim ze dvou střetnutí s
Rumunskem získat alespoň 1 b o d - V hlavním

městě Norska, v O s l o ,
podlehli domácí representanti fotbalistům Dánska
v posledním kvalifičním
utkání 2:4. Konečný stav
skupiny: 1. Dánsko 7 bodů a score 11:6; 2. Island
3 body -5:7; 3. Norsko 2
body -5:8. -V městě Taipei na Formose zvítězili
fotbalisté Národní Číny
i v odvetném utkání nad
Siamem 3:1, ¡a probojovali se do závěrečných
utkání asijské skupiny
pro olympijský turnaj, v
Símě,

EVROPSKÝ POHÁR
V Bratislavě bylo 11. září sehráno první utkání nového ročníku Poháru evropských mistrů v kopané,
v« kterém čs. mistr Rudá hvězda Bratislava porazil
vítěze portugalské první l i g y ' 2 : 1 (1:1). Nej lepším
mužem na hřišti byl portugalský brankář Acurcio,
který zachránil hosty od vysoké porážky. Zvláště po
změně stran, kdy se hrálo jen na branku Portugalců,
zneškodnil několik vyložených šancí bratislavských
hráčů. 50.000 divákům se představil čs. přeborník v
této sestavě: Hlavatý, -Hložek, Weiss, -Matlák, Tichý.
Buberník, -Gajdoš, Scherer, Cimra, Kačáni, Dolinšký. Branky vstřelili:ve 20 min. Gajdoš, ve 32. Teixeiera z pokutového kopu, a v 78. minutě byl pak Scherer autorem vítězné branky. Utkání řídil s velkým
přehledem Francouz Bois.
Další utkání PEM: Jako první se do dalšího kola
letošního 5. ročníku probojoval rakouský mistr Wiener Sportklub, který sice s rumunským mistrem Petrolul Ploesti doma remisoval 0:0, zvítězil však v odvetném střetnutí neočekávaně 2:1. Skotské mužstvo
Glasgow Rangers zvítězilo na vlastní půdě nad belgickým Anderlechtem 5:2, francouzský přeborník
Nice vyhrál nad Shamrock Rovers (Irsko) 3:2 a
vítěz severoirské l.ligy Linfield Belfast porazil IFK
Goeteborg 2:1. O největší překvapení soutěže se však
postaralo lucemburské mužstvo Jeunesse Esch, které
vyhrálo doma nad polským teamem.LKS Lodž 5:0.
CDNA Sofie (mužstvo je totožné s bulharským n árodním teamem) hrála doma s FC Barcelonou nerozhodně 2:2, ovšem hosté hráli bez svých nejlepších
hráčů Kubaly a spol.
HLAS
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond. E. 1,
Telefon JA 3380 r/jen mimo pracovní
Předplatné: na rok s 37/-, na \ roku
na 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.

kruh
Vic.
dobu/
s 19/-

8:57,6 min.(oba ČSR)-4X100 m L ČSR (Janeček, Mikluščák, Manlík, Kynos) 40,3 vt.-(nový čs. rekord.)
2. Maďarsko 41 vt. 4X400 m 1. Maďarsko 3:09,3 min
2. ČSR (Trousil, Kočiš, Jirásek a Mandlik)3:10,2 m.
výška: 1. Lánský (ČSR) 200 cm, 2. Bodó (M) 195 cm
3. Kašpar (ČSR) 195 cm dálka: 1. NetopiHk (ČSR)
724 cm 2. Foeldessy (M) 717 cm-tyě: 1. Blažej (ČSR)
441 cm (vyrovnal čs. rekord) 2. Horvath (M),3. Brejcha (ČSR) oba 430 cm.-trojskok: 1. Nemeth (M)
14,96 m 2. Kálecký 14,82 m 3. Sehák 14,S0 m-disk:
1. Szecsény (M) 56,62 m 2. Klics (M) 53,42 m 3. Němec (ČSR) 52,20 m 4. Merta 51,31 m-koole: 1. Varju
(M) 18,20 m (maďarský rekord Nagyho zlepšen o
4 cm)2. Skobla (ČSR) 18,11 m (zlepšil svůj vlastní
národní rekord o 6 cm.)3. Plíhal 17.22 m 4. Nagv
(M) 17.15 m kladivo: 1. Zsivotzky (M) 63,66 m 2
Csermak (M) 62,26 m 3. Málek 60,61 m 4. Matoušek
59,11 m oštěp: 1. Kulcsar (M) 72.90 m 2. Perek (čsr)
71.99 m 4. Vojtek (ČSR) 66,44 m
Ženy: 100 m 1. Stolzová (ČSR) 12,1 v t , - 2 0 0 . m l .
Munkáesiová 24,7 vt.(M) 2. Stolzovw 25 vt. 800.m
1. Kulhavá (ČSR) 2:11,5 min. 4X100 m:l. Maďarsko
47 vt. 80 m překážek: 1. Nemethová (M) 11,4 vt.-2.
'S olzová 11,4 vt. 3. Zábršová (ČSR) 11,5 vt.-výška:
Davidová (ČSR) 161 cm dálka: 1. Svozilová 564 cm
2. Kovaříková 562 cm (obě ČSR) koule: 1. Č e r n á
(ČSR) 14,31 m oštěp: Í.Vlasta Pešková (ČSR) 53,
78 m (šestý nejlepší výkon na světě všech dob. (Zátopková byla nemocná, vynahradila to tedy její žačka) disk: 1. Mertová 51,07 m 2. Šimánková 48,12 m
(obě ČSR)

K O P A N Á

V

Č S R

Po šesti mistrovských zápasech 1. čs. fotbalové ligy
je v čele Dukla Praha, která má 10 bodů a výborný brankový poměr 11:3. Na druhé a 3. místo postoupily oba bratislavské k l u b y Slovan (9 b.) a RH
Bratislava (8 b.). Následují Košice a Nitra se sedmi
body. Šest mužstev je pak se stejným počtem šesti
bodů: Ostrava, RH Brno, Hradec Králové, B o h emians, Trnava, a Slávia Praha. Tabulku uzavírají:
Pardubice 3 b., Prešov a pražská Sparta se dvěma
body .-Utkání 5.kola: Slavia Praha-Sparta Praha 4:1
(!), Pardubice-Hradec Králové 3:1, Prešov- B o h emians 4:0, RH Brno-Nitra 1:0, Trnava-Slovan Bratislava 0:0, RH'Bratislava-Košice 2:1 a Dukla PrahaOstrava l:0.-6.kolo: Nitra-Ostrava 3:2, Slovan Bratislava-Prešov 3:0, Košice-Pardubice 1:1, RH B r n o Slavia Praha 1:2, Bohemians-Dukla Praha 1:1, Hradec Králové-Trnava 2:2 a Sparta Praha-RH Bratislava 1:3.

Ve zkratce
—31. ročník cyklistického závodu P r a h a-Karlovy
Vary-Praha vyhrál Kubr z Čes. Budějovic, který zajel trať dlouhou 262 km za 7:30,56 hod.
-Košikářky Spartaku Praha Sokolovo porazily doma
družstvo Tbilisi 65:64 b.(36:39).
—Téměř čtvrt miliónu diváků sledovalo motocyklovou "Velkou cenú Československa", která se jela na
brněnském okruhu dlouhém 18 km. Absolutním vítězem se stal Australan E.Hinton, který jel na stroji značky Norton (500 ccm) a zvítězil před Hockingem z Rhodesie. Čs. závodníci dosáhli tu dvou skvělých úspěchů: ve třídě do 250 ccm byl nejrychlejší
Srna na ČZ a do 350 ccm vyhrál závod František
Šťastný na Jawě, když tu porazil p ř e d n í světové
motoristy jako Australana Hemplemana a Hockinga
z Rhodesie, a dosáhl průměrné hodinové rychlosti
136 km. Startovalo 60 zahraničních jezdců.
—Bývalý československý hokejový internacionál Matouš, který až dosud působil jako tenisový instruktor v italské Cortině d'Ampezzo, bude od příští sezóny trénovat ligové hokejové mužstvo jihošvýcarského dvojměstí Ambri-Piotta.
—Vítězem Středoevropského poháru v kopané se

HLEDAJÍ:

Nikolu Kaminského, Milana Ješinu (zpráva) ^Františka Karola Juráka, Vladimíra Bayera a klarinetistu Jana Poidla.
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
Malý

oznamovatel :

Poplatek za 1 řádku 1/tučnou 1/6.
ŘEZNÍK A UZENÁfc
hledá práci ve svém oboru. Posledních 6 let měl
svůj podnik v Německu.
Přijede z Německa do
Sydney 20. 10. tr. Podmínkou je ubytování pro
manželku a 6ti let. synka.
Adresa:
K.
Holoubek
c/- Contessa, 17.c. Alexander St., Crows Nest
(Sydney), NSW.
HOSPODYNI,
dobrou
kuchařku, ke 4 osobám
v Tooraku hledáme. Módami
domácnost.
Na
hrubší práce je služebná.
Písemné nab. na G f . O .
Box 950,
Melbourne.

L I S T Á R N A

J.T.Oakland: Díky, použijeme. —M.J. Chicago 8:
Díky za výstřižky.—J.V.
N. York 25 :Díky, zajímavé. —B.H.N. York 21:Hledaného znovu upozorňuj e m e. Zašlete-li dopis,
předáme. —"Kraj. obec
Sydney": Prohlášení není
podepsáno. —K.R. Adelaide: Díky za inf.—M.Š.
Penshurst: Uveř. v č.15.
str. 6. — J.V.Sydney:Díky
za inf. —B.K.Matraville:
Díky za adresy.
HD
ZÁPŮJČKY
na první hypotéku k
disposici
Box 1484 N, G.P.O.
Melbourne

stal Honvéd Budapešť, který zvítězil nad MTK Budapešť 4:3 a v druhém utkáni remisoval 2:2.
—V Praze na Letné došlo k utkání starých internacionálů AC Sparty a SK Slavie, které skončilo 4:4.
Branky Sparty dali: Zeman 2, Žíha a N e j e d l ý po
jedné. Za Slavii scorovali: Toman 3 a V l a s t a Kopecký 1.
—Turnaj Tří kontinentů v odbíjené vyhrálo v Paříži
družstvo SSSR,které porazilo ve íinale Č S R 3:2.
Třetí byli bulharští volejbalisté.
—Na 34. šestidenní motocyklové soutěži ve Zlíně vyhráli českoslovenští jezdci opět všechny čtyři soutěže: Mezinárodní trofej, Stříbrnou vázu, v s o u t ě ž i
klubových i továrních teamů.
—V Moskvě probíhal mezinárodní turnaj ve vodním
pólu, jehož vítězem se stala sedma Maďarska, která
v rozhodujícím utkání porazila SSSR 2:1. Maďarští
vodní pólisté předvedli hru světové úrovně a jsou
odborníky typováni za favority olympijského turnaje v Římě.
—Na olympijském stadiónu v Helsinkách probíhalo
dvoudenní mezistátní lehkoatletické utkání Finska
s representanty Velké Británie, které skončilo v ítězstvím anglických atletů 126:104 b. Byla to 1. porážka Finů po 11 mezistátních utkánicíi a také první
ve vzájemných střetnutích obou zemí. Ve vrhu koulí dosáhl tu Angličan Lindsay 17,48 m.
V Krasnodaru zlepšili sovětští lehcí atleti několik
světových rekordů. Nejcennější z nich je nový světový výkon v pětiboji, kde dosáhla I r i n a Pressová
(sestra držitelky světového, rekordu ve vrhu koulí)
4.880 bodů (dosud její krajanka Galina Bystrovová
4.872 b.).Pressová zaběhla 80 m překážek v č a s e
10,9 vt.,200 m za 24,8 vt.,do výšky skočila 158 cm.
do dálky 5,82 m a ve vrhu koulí dosáhla 14,20 m.
Držitelka světového rekordu na 400 m Ruska Maria
Itkinová zaběhla dva světové rekordy: 440 y za 53,7
vt. (nejrychlejší dosud byla Australanka Betty Cuthbertová 54,3 vt.) a na 400 m zlepšila svůj vlastní
světový rekord o 0,2 vt.,když dosáhla 53,4 vt.
—Mistrovství republiky v maratónském závodu vyhrál poblíže Ostravy dr. Pavel Kantorek v nejlepším
letošním světovém čase za 2:19,06 hod.
—Ruský chodec Paničkin zlepšil v Oděse svůj v l a stní světový rekord na 10 km, když ušel tuto vzdálenost za 41:35 min.
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