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ných, od bílých kolonistů. Jejich vlády, ať už
sedí v Londýně, Paříži
nebo Bruselu, opouštějí
je pod trojím tlakem:
pod tlakem potlačených
černochů, pod
tlakem
komunismu, který odvrací pozornost od svých
evropských kolonií poukazem na kolonie africké,
a pod tlakem vlastního
veřejného mínění.

užívá jako hlavního prostředku klamu. Komunismus sám dosvědčuje, že touha po svobodě
může být jen oklamána, ne vyhlazena.
Ferdinand Peroutka

14.

Bosombovo probuzení

Bylo to v dobách Bosamba, Bonese a "Trader Horna". Slabomyslní černoši kouleli na plátně biografů očima. Poslušní byli odměňováni jako pes
kostkou cukru, zrcátkem a hrstí korálů. Neposlušní byli přivedeni k poslušnosti a potrestáni bílými vládci za pomoci černých Bosambů.
Bosambo byl, jak každý ví, věrný pomocník Angličana Bonese,a hrdina
Wallaceových románů. Dnes by takový Bosambo neobstál. Bonesové všech
národností vyklizují Afriku pod tlakem černochů, kteří místo koulení očima
volají po svobodě a samostatnosti. Bonesové odcházejí bez jediného pohledu
zpět a nechávají za sebou primitivismus a zmatek.
Uprostřed studené vál- klidnější část neklidného
Po celé délce A f r i k y
vyrůstají nové samostat- ky, opředené problémy, světa a její tvář se měné státy jako houby po vytvoří se tak nový vel- ní . den ze dne. Z Beldešti. S výjimkou Alží- ký problém: kdo ze sou- gického Konga stala se
ru na severu a Jihoa- peřů získá na svou stra- Republika Kongo, z Mafrické unie na jihu ustu- nu probouzející se a- dagaskaru svobodný stát
Malagasy a téměř v tupují běloši všude bez val- frický kontinent?
též dobu nabylo samoného odporu. Pokud je
Nová tvář Afriky
statnosti
Somálsko. Dalnějaký odpor, přichází
od lidí přímo postižeAfrika je dnes nejne- ší na cestě k svobodě je

Jistě nikoli bez vážných důvodů komunismus prokazuje slovu svoboda tu čest, že ho

země

Mau-Mau, Kenye
a také Nigerie, kde se
32 miliónů barevných obyvatel pere mezi sebou.

JAKÁ PROPAGANDA?
Skrytým pokrokářům australského veřejného života se dostalo v minulých dnech neočekávané posily.
Osoba tak význačná jako Sir Wilfred Kent-Hughěs,
bývalý ministr spolkové vlády, vyrazil na veřejnost
s objevem, který byl uprchlíkům dávno znám. Sir
•Wilfred veřejně pranýřoval vysílání zpoza Železné
opony. Řekl, že jeho podstatou je skrytá komunistická propaganda. Sir Wilfred označil jednoho ze
zdejších milionářů za oběť komunistické propagandy, a prohlásil, že i dětské vysílání, jež jde z Prahy
po krátkých vlnách, je v podstatě "skrytá bolševická propaganda."

Přidejme k tomu válku v Alžíru, masakry v
Jihoafrické unii a Nassera v Egyptě, a dostaVšichni s ním zplna srdce souhlasíme. Víme ovšem,
neme obrázek světadílu,
že toto riení poznatek dnešních. dnů, neboť víme, že
který se podobá sopce.
australské bezpečnostní úřady si-byly komunistické
Chaos j e něco, v čem hrozby vědomy o desetiletí dříve. Sir Wilfred možná
si komunismus vede ná- zahájí další epochu ve veřejném životě Australanů,
kteří by si měli být vědami, že jejich severním souramně čile, a komunistic- sedem není už jenom Nová Guinea, ale Singapur,
ké pronikání v A f r i c e je Rangún, Honkong a Manila.
patrno současně na někoKdokoli utíkal historické zákonitosti dvacátého
lika místech. Cesty ko- století, neměl prchat do Austrálie. Zde se srazí zámunismu
jsou
ovšem padní civilizace s orientálním výbojem, s výbojem
národů, které byly po staletí vázány umělými pouty
rozmanité.
kolonialismu a nevědomosti, špíny a podcenění.
(Pokračování
na str. 2)
Přes noc se rodí nové státy. Rodí se však nové
Obnovená kampaň proti československé emigraci
národy? Nerodí. Potíž se všemi novými státními
útvary, které nastoupily na místa bývalých kolonií,
je především v tom, že kolonisté odešli, ale jejich
odkaz zůstal.
Zrádci se zpravidla nezastavují v půli cesty. Je jakousi zákonitostí zrady,
Svobodný černý muž, který do posledního písmene
že pokračují až na svou nejzazší mez. Můžeme to pozorovat i na příkladu sleduje články těžce vybojované ústavy, je někdy
čs. utečenců, kteří se v cizině spojují s otevřenými nepřáteli českého a slo- nebezpečnější dějinám své země než nejzavilejší nevenského lidu, a dostali se od boje proti pokrokovým silám v Českosloven- přítel.

Zenkl, Adenauer a spol.?

sku/k otevřenému boji proti celému českému a slovenskému národu. Nový
důkaz o tom podal Petr Zenkl svým dopisem kancléři Adenauerovi,v němž
navrhuje západoněmeckým kruhům těsnou spolupráci v boji proti komunismu, a ve kterém rovněž uznává požadavky západoněmeckých revanšistů, které jsou namířeny proti Československu i proti dalším zemím socialistického
tábora...
Svobodné slovo, 3. června" 1960

0 masarykovskou známku
Československá národní rada v Anierice začala
nepříliš nadějnou kampaň, která se týká amerických
známek, vydaných na počest 110. výročí T. G. Masaryka. Tyto známky byly v Československu dány
na index, a kdekoli měla československá pošta sebemenší příležitost, byly vráceny do "kapitalistické
ciziny" jako předměty "nepřípustné". Tisíce a tisíce
Američanů československého původu) najednou s
překvapením zjistili, že známka, vydaná americkou
vládou,, je pokládána za podvratnou propagandu v
zemi, kde prý je největší svoboda.
Američané československého původu se rozhodli,
že toto rozhodnutí komunistické vlády musí být
zvráceno. Jejich boj je spravedlivý, byť i výsledky
budou nutně rovny nule. Protesty, které se týkají
masarykovské známky, jsou protesty platonické. Ani
americký ministr národní obrany nemůže přinutit
komunistického poštmistra, aby doručil "podvratnou" známku, nalepenou na obálce nebo přiloženou
v dopise.
Je tu k disposici výmluvné svědectví Čechoameričana V. Minibergera, který promlouval ke svým rodákům v chicagském časopise "Věk rozumu" takto:
"Americké výzvědné lety nad Sovětským svazem
byly přijaty s rozhořčením, a právě s takovým rozhořčením byla přijata poštovní známka s T. G. Masarykem jako útok na způsob vlády. Československé
ministerstvo zahraničí uznalo tento čin za provokaci
a protestovalo u amerického ministerstva pošt.Současně oznámilo, že dopisy s touto známkou nebudou
doručovány
"
Americký ministr pošt Summerfield mohl říci k
celé záležitosti jen toto: "Dne 10. května jsme psali
čs. ministerstvu pošt a stěžovali si, že podle četných
zpráv jsou odstraňovány Masarykovy známky z obálek. Dine 6. června jsme kabeiograficky opakovali
stížnost na odstraňování známek a žádali československou poštu, aby vysvětlila mnoho dalších stížností, které nám mezitím došly, že pošta byia vrácena
s razítkem "nepřípustné". Jedinou odpovědí byl kabelogram, že náš dopis ze dne 10. května do Prahy
nedošel. Poslali jsme jim ihned, doporučené, kopii
dopisu
z 10. května, ale doposud nás žádná odpověď
nedošla..."
čsNRA

národu, proti vlastnímu
lidu jako Petr Zenkl. . .
Zenkí ví dobře, že mírové soužití maří b y ť jen
pomyšlení na návrat do
Československa
neb o ť náš lid skoncoval
jednou provždy s lidmi
jeho typu. Jedinou záchranu proto. vidí v západoněmeckých revanšisTentokrát začaly všetech a militaristech. . ."
chny větší československé časopisy otiskovat na
Pokud jsme ze zpráv
povel nadávající úvahy zachytili: československé
o tom, jak českosloven- noviny bohatě přehrávaští uprchlíci zradili vlast, ly v době českoslovennárod i Pražské elektric- ských " v o l e b " omšelé téké. podniky.
ma "panslovanských va-

Českoslovenští exulanti jsou v očích komunistických publicistů méně
než
mrva,
otrávený
vzduch, plevel. A l e když
nadejde doba tak zvaných 'Voleb", nešetří komunističtí "novináři sírou
a solí, aby vyhladili i
vzpomínku na uprchlíky.

Tragedie severní Afriky spočívá v tom, že je příliš
závislá na západním světě. Cokoli se tam stane, bude
náhlé a násilné. Jiný je osud Jižní Afriky: cokoli se
tam .stane, půjde od špatného k horšímu. Poměry
tam došly tak daleko, že černí a bílí nemohou žít v
jedné zemi.
Asie je dnes obývaná hlavně neutrály. Ale ani Nehru nebyl schopen zanotovat správný pochod neutrálů, neboť přes všechmí propagandu a všechnu námahu Nehru není vůdcem demokratického státu,
který je smrtelně ohrožen komunisty.
Nehruova
pštrosí politika zpomalila obranná opatření v řadě
malých asijských států, které jsou výslovně protikomunistické.
Sir Wilred řekl, že komunistické vysílání (zmínil
se výslovně o vysílání z Prahy) je tak. nenápadné,
že jeho smysl unikne v prvním okamžiku australským posluchačům. Unikne-li jim, a všichni víme,
že jeho skrytý smysl, jim unikne, jak můžeme vinit
naše asijské sousedy, jejichž hranice sousedí s Rudou
Čínou, jestliže nakonec podlehnou kombinovanému
útoku jemné propagandy a bezostyšného násilí?

My v Austrálii jsme v této situaci jako nahý v
.trní. Uvědomujeme si důležitost australské pevniny
jako odrazového můstku proti komunistickému nájezdu, ale méně si uvědomujeme její cenu jako odrazového můstku demokratického klínu, který by
bylo možno vrazit v bok čínské agresi. .Jsme si zcela
jasně vědomi jejích defensivních nedostatků, ale ještě
nikomu nenapadlo prakticky využít jejích útočných
riací",
jež
je
především
Tragikomika celé situmožností.
ace v y j d e najevo, je-li v rozporu s komunisticJaké jsou naše útočné možnosti? Je jich více, než
zvlášť paličský článek o- kou internacionálou.
si představujeme.
tištěn v časopisu "SvoRedaktor Rudého práAustralané jsou pravděpodobně největšími anglobodné slovo", kde se re- va nás nazval jednoduše
saskými fatalisty, hazardéry a úšlapky bývalého britdaktoři musí opravdu či- "stokou zrady" a ptá se ského císařství. Až do začátku druhé světové války
nit, aby se osvědčili.
Američanů, zda-li ne- byli považováni za "kolonisty". Odtud pramení neomylný pocit méněcennosti, který poválečná Austráztratili
zdravý rozum,
Malá ukázka:
lie tak těžce splatila tváří v tvář náhlé a masové evjsou-li za "takové odpad- ropské přistěhovalecké skupině. Jakou propagandu
" K o l i k bezcharakterky ještě stále ochotni může tato nová Austrálie vymyslit? Nijakou propanosti je třeba k tomu,
gandu. Neboť co se dnes děje v předměstích Melbouplatit dolary".
aby někdo vystoupil tak
rne, Sydneye a Perthu bude brzo cítit v obchodním,
podle proti
vlastnímu (Pokračování
na str. 2) [průmyslovém a kulturním životě samém. A jakou
propagandu? Jen skutečnosti a skutečnosti. Austrálie
není veskrze země zaslíbená, ale je to země dobrá.
A hlavně: majíce před očima tragedii jihoafrickou,
Published by Fr. Váňa,
snad nebude možno, abychom se dopustili jiné trage8 Moorhouse St. Richmond E. 1.. Vic.
die — tragedie asijské. S tou počítají soudruzi v PePrinters: Bussau & Co.,
kingu. Věříme, že se hluboce mýlí, že se australský
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
pokus podaří. A když, jaká propaganda!
jun
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Bosambovo probuzení
(Pokračování se str. 1)
Způsob jeho infiltrace
Nasserova
Egypta
je
znám. Guinea, která získala nezávislost od Francie před necelými dvěma
roky, hemží se ruskými a
československými "techniky a poradci". Podobnou infiltraci, jenomže v
menším měřítku, možno
pozorovat i v Hábeši.

zmatek, jehož posledním
výrazem jsou. události v
Kongu.
Komunisté nejsou jediní,
jimž se takový chaos hodí do krámu. Lidé jako
jihoafrický
ministerský
předseda Vierwoerd
v
něm vidí vítanou omluvu
a vysvětlení své politiky.
Odcházející "Bonesové"
pak nad tím pokrčí s
předstíranými
rozpaky
rameny, jakoby říkali:
"Proto jsme tu byli, abychom tomuhle zabránili.
Není naší vinou, že teď
musíme odejít.''

Silné místní komunistické skupiny se tuží v
Sudanu a Kamerunu, ale
jako
nejpravděpodobríější základna dalšího
komunistického pronikáBude snad dobře, srovní v A f r i c e vypadá přece
náme-li na konci kolojenom Guinea.
niální éry koloniální f a k Koloniální fakta
ta.
Mnoho národů už se
Žádná z koloniálních
přesvědčilo o tom, že je mocností nešla do A f r i k y
někdy těžší se svobodou
zacházet, než ji získat.
Ruku v ruce se samostatností vtrhl do A f r i k y

dělat dobročinnost, žádná z nich tam nešla nést
"břímě bělocha". Všechny bez rozdílu tam byly
proto, aby urvaly co se
dalo urvat. Bylo-Ii jaké
břímě bělocha, bylo to
břemeno kufrů naplněných bohatstvím, které
rozhodně nepatřilo bílému muži.
T o je jeden koloniální
fakt, o němž není sporu.
Druhý fakt není tak nesporný. Odcházející kolonisátořj tvrdí, že více
dali kolonisovaným zemím, než z nich vzali.
Chaos, který za sebou
zanechávají a nad riímž
teď krčí rameny, tomu
příliš nenasvědčuje. K o loniální mocnosti přijaly
kdysi s bohatstvím A f r i -

ky také určitou, dneska
nevítanou, zodpovědnost
za to, co zůstane po nich.
Zůstal-li po nich zmatek,
zodpovědný není jenom
primitivismus černocha.
Zodpovědní jsou také ti,
kteří dopustili, že jě probuzený Bosambo téměř
stejné primitivní, jako
když ho našli.
-kw-

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

2. poschodí
6 A Elizabeth St
Melbourne - Cftx

Telefon MF 3256

Optical Service

Přijímáme objednávky také poštou

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

GREYHOUND

TOURIST

BUREAU

138, E L I Z A B E T H STR., M E L B O U R N E - C I T Y
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
v
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
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PRVOTŘlDNl
česká i jiná, evropská
jidla
BARCLAY
RESTAURANT
122 Russell St.,
Melbourne
Tel. 63 2775
Otevřeno celý týden
Jd 11.30 do 8 h, večei
Zvláštní místnosti na
hostiny všeho druhu

(Pokračování

se

str. 1.)

Je typické pro moskovity
že je zřejmě nikdy nenapadne, že by si někdo
mohl platit svoje vlastní
jízdné. A l e to není překvapující.
Všichni tito
žalobníci jsou natolik závislí na Moskvě, že si nedovedou představit, že by
někdo jiný nemusil být
závislý na Washingtonu.

Naše rovy
BYLO TO JEDNODUCHÉ
A PLNÉ ÚTĚCHY
Jednoduchý, krásný.... obřad naplněný teplem útěchy a lidským porozuměním.... tichou
působivostí a půvabem. Po více než šedesáti letech firma W m . Speers má zvláštní místo v
mnohých srdcích
a je ochotna si s vámi po-*
hovořit o všech plánech, včetně podrobností vašeho budoucího osudu.

W* Speers Funeral Directors
2926 Dundas Street West (ríear Keele)
Roger 7-2154
Inzerát
v "Novém
domově",
Toronto,
30. dubna 1960, doslovně včetně nadpisu.

OBLEKY — SVRCHNÍKY
nejmodernější tříčtvrteční kabáty,
používané na obě strany,
zhotoví Vám prvotřídně za
bezkonkurenční
ceny

EMIL KOŽĎÁL
EXCLUSIVE TAILORING
108 H i g h St., St. Kilda, Vic.
Telefon XJ 1697
Přijďte si nezávazně prohlédnout vzory

A l e jiná škaredá věc
musí být řečena. — Petr
Zenkl patrně nepopře,
že psal Konrádu A d e nauerovi, a že nabízel v
té či oné formě spolupráci
československého
exilu s demokratickým
Německem. Nepochybujeme, že si nezadal ani v
nejmenším. Nepochybujeme však ani o tom, že
je správné, co říká redaktor Rudého práva V l a dimír Koucký, když prozrazuje, že Petr Zenkl
psal Adenauerovi "letos
v dubnu". Říká-li Vladimír Koucký, že Zenkl
psal "podlézavý dopis",
je přirozené, že Kouckému nevěříme. Potíž je
v tom, že vůbec nevíme,
jaký dopis psal Zenkl
Adenauerovi, psal-li jaký

UČTE DĚTI ČESKY!
Slabikář (Sokol U S A ) 9/-, Stručná učebnice jadopis, a co v něm bylo zyka vyučovacího ( U S A ) 17/-, Čítanka "Má vlasť*
(J. Kratochvil, Německo) 18/-.
napsáno. Nemyslíme, že Máme též na skladě mnoho jiných českých knih.
je povzbuzující, dovídají-li se uprchlíci o dopisech, které píše více méně
Box 1888 R.G.P.O. Melbeurne
titulární hlava Rady svoKnihy můžete též objednat prostřednictvím
bodného Československa,
Hlasu domova
Telefon JA 3380
z článků v komunistických novinách.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

Hlavní věc, která nás
straší, je skutečnost, že
za nás všechny někdo letos v dubnu vyjednával,
a že uplynulo čtvrt roku.
než se vůbec dostalo na
slunko boží, že se nějaké
jednání dělo.

ZE DNE NA DEN

28.6. Čínští komunisté oznámili nepalské vládě, že
čínská armáda bojuje u
nepalských hranic proti tibetským povstalcům. Jakmile bude revoluce potlačena, stáhnou se prý koSnažíme se vždy být co
munisté za čáru 124 mile
nejzdvořiléjší a " Z i m - od hranic.
merrein", ale toto je těž- —V televisním proslovu
ko spolknout. A l e může k národu mluvil president
být, že nám to někdo po- Eisenhower o své cestě na
volaný uspokojivě vy- Dálný východ, kterou nepovažuje za fiasko.
světlí.
-vm- —Ve Venezuele byl podniknut další atentát na
presidenta
Betancourta.
Při výbuchu bomby byly
POČťVATE ČS. VYSIELANIE
zabity dvě osoby, které
HLASU AMERIKY?
presidenta doprovázely.

Hlas Ameriky vysiela pre svojich slovenských a
českých poslucháčov v Československu i v slobodnom svete každý deň z Washingtonu, D. C. o tomto
čase :
Od 4:30 do 5:00 hodin GMT (14:30-15:00 ve vých.
Austrálii) a od 5:30 do 6:30 hodin GMT (15:30-16:30
ve vých. Austr.) na krátkých vlnách v pásmach 19,
25, 31 a 49 metrov; ďalej od 20:30 do 21:00 hodin
GMT (6:30-7:00 hod. ve vých. Austr.) na krátkých
vlnách v pásmach 13, 16, 19, 25, 31, 41 a49 metrov;
a konečne od 22:30 do 23:00 G M T (8:30-9:00 hod.
ve vých. Austr.) na krátkých vlnách v pásmach 13,
16, 19, 25, 31, 41 a 49 metrov - v strednej Europe
tiež na strednej vine 251 metrov.

29.6. Předseda parlamentního výboru pro zahraniční věci senátor Fulbricht kritizoval jednání
presidenta
Eisenhowera
před konferencí "na nejvyšší úrovni" a prohlásil,
že Chruščov za daných okolností nemohl jednat
jinak, než jednal.
— V Addis Ababě se kotaala konference afrických
národů, na níž byl mj. dohodnut bojkot obchodu s
Jihoafrickou unií.

Všetky tieto vysielania móžete počúvať priamo z
Washingtonu, alebo prenosom z Londýna, Mnichova, —Nepalská vláda oznámil
la, že čínští komunisté zaSolunu a Tangeru.
střelili nepalského důstojRedakcia . čs. vysielania .Hlasu Ameriky vo Wa- níka a zajali 15členrtou
shingtone upozorňuje našich čitatelův na tieto relá- hlídku.
cie a případných poslucháčov prosí, aby jej napísali
na túto adrésu: Voice of America, Czechoslovak 30.6. Belgické Kongo se
Service, Washington 25, D. C., USA. - V liste uveď- stalo samostatnou repute láskavo, ktorú reláciu ste počúvali, na ktorej blikou.
vine, aký bol posluch a připadne svoje poznámky k —Chruščov zahájil 9denní
obsahu vysielaného programu.
V O A návštěvu Rakouska. •

1. 7. Kubánská vláda převzala naftové rafinerie amerických společností Esso a Texaco a britské
ispolečnosti Shell, kterfc
odmítly rafinovat sovětskou naftu.
—Ghana se stala samostatnou republikou v rámci britského společenství
národů. Bývalý ministerský předseda Nkhrumah
se stal prvním presidentem.
—Italské Somálsko dostalo samostatnost a bylo připojeno k bývalé britské
části, která je samostatná už 5 let.
3. 7. Američané poslali sovětské vládě nótu, ve které žádají obnovení ženevské odzbrojovací konference. Je to odpověď na
osobní nótu, kterou poslal
Chruščov Eisenhowerovi,
když sovětská delegaci
odešla z konference.
6. 7. Náměstek předsedy
britské Labour Party a
známý levicový
politik
Aneurin Bevan zemřel.
7.7. V Římě vyvrcholily
komunistické protifašistické demonstrace bitkou,
při níž bylo zraněno *65
policistů. 350 demonstrantů bylo zatčeno.
Kompletní
staré
ročníky
Hlssu domova
zašleme
kamkoliv
za £ 1 (2.40 $)
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HLAS

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
—Kubánský ministr národní obranjr Raul Castro
povede vládní misi do
Československa. Kubánská vládní delegace jede
oficielně na Spartakiádu.
—V pražském Náprstkově muzeu byla otevřena
výstavia "Naši krajané".
Výstava ukazuje dokumenty z krajanského života.
-¿-Na návštěvě v Praze
byla vládní delegace Guinejské republiky, vedená
ministrem veřejných .prací Izmailem Touré.
—Pražský primátor Adolf
Svoboda se dožil 60 let.
ÚV KSČ mu zaslal zdravici.
— V Praze zemřela po
delší
chorobě
dlouholetá členka Národního divadla a filmová herečka
Růžena Nasková.
—V Opavě byla zahájena
dvoudenní vědecká konference
o čs. - polských
vztazích ve Slezsku. Úěastnilo se jí 15 polských
a. 35 československých historiků.
—Pražské Komorní divadlo uvedlo v*režii O. Ornesta drama Američana
Tetnnessee W i l l i a m s e
"Stikleněný
zvěřinec".
Hlavní role: J.
Švabíková, J. Koulován J.
Bek. Měla úspěch u publika, kritika ji zavrhla,
protože "nepřešla k sociální analysi".
—Do Prahy přijela opera
Slovenského
národního
divadla z Bratislavy. Předvede Suchoňova "Svatopluka", Janáčkovu "Lišku Bystroušku" a Jurovského balet "Rytířská balada". Operu uvítal ředitel opery pražského Národního divadla Jan Seidel.
—V Hr»dci Králové v
Šafaříkově ul. 550 byla
otevřena protikuřácká po-radna. Vede ji dr. V. Šklíba a dr. Pražák.
—V Praze se konal seminář čs. národohospodářů,
svolaný
Ekonomickým
ústavem Čs. akademie věd.
Cíl konference: "Odhalit
nevědeckost falešných argumentů ideologů kapita-

lismu". Séminář zahájili
doc. Kaigl a dr. Langr
—Do Moskvy odjela čtyřčlenná vládní delegace,
vedená ministrem zemědělství L. Štrougalem, na
všesvazovou
konferenci
zemědělských odborníků.
—Do Československa přijela na studijní cestu delegace polské lidové prokuratury, vedená generálním prokurátorem Polské lidové republiky prof.
dr. O. Burdou.
—Československo se letos
účastní milánského Triennale. Čs. exposice zabírá
200 čtverečních metrů.
Bude vystavovat sklo, keramiku, porcelán, textil
a nábytek.

—Čs. vláda pozměnila své
původní usnesení a rozhodla se odložit sčítání lidu, které se mělo konat
1. prosince 1960, na 1.
března 1961.
— V Praze 3, Dlážděná 2
byla dána do provozu ústřední ubytovací služba
pro návštěvníky Spartakiády.' Úřadují tam zaměstnanci np. Turista.
—Na Bukové hoře na Děčínsku byl uveden do zkušebního provozu televisni
vysílač Severní
Čechy.
Zahájení vysílání se účastnil ministr A. Neumann.
—Zasedání
Evropského
sdružení
spisovatelů
v
Římě se účastnili Marie
Majerová a Ivan Skála.
—V procesu se skupinou
"kulaků" na Olomoucku
byly po desetidenním procesu vyneseny tyto rozsudky: dr. ing. Kameníček
z Loděnice
15 let, Z.
Boehm z Veselíčka 11 let,
M. Střída 9 let, L. Hichálek z Nenakovic 11 let, J.
Žáček z Bystročic 10 let,
F. Zbořil z Doloplaz 8 let,
L. Akomy z Bruchotína
6 let, ing. K . Filípek z
Rataj 7 let, V. Sýkora z
Křelova 5 let a A. Gottwald ze Střelic 1 rok.
Všichni se dopustili "vlastizrady, rozvratné činnosti,
sabotáže a pobuřování".
Rozvraceli JZD a "chtěli obnovit agrární stranu".
Někteří z odsouzených
byli ve vazbě už od roku
1957.

—V Senci byly odkryty
nové archeologické památky při kopání základů
kulturního domu. Dosud
bylo objeveno 80 mádob,
římské, a polské mince,
ostruhy z. románské doby,
středověká píšťala z jelení kosti aj. '
—Nej starší voličkou při
volbách
do Národního
shromáždění byla lOOletá
Mária Mojžíšová z Bratislavy. Pravila: "Velmi se
změnil život dnešních lidí.
Ráda bych i já pomohla,
no, ale při mém věku!
Tak alespoň ať je můj
hlás mým díkem."
—Ústřední výbor KSČ rokoval o "nejvážnějších nedostatcích" čs. televise.
Hlavní nedostatek: politickozpravodajské vysílání. Hlavní usnesení: celá
činnost televise musí být
založená na politice stra- —Ze Svazu čs. spisovatelů
byl vyloučen humorista
ny.
František Rachlík, protože
—Na pozvání Čs. komise si "z vlastní moci stanovil
pro spolupráci s UNESCO za propagační práce neúpřijel do Prahy na porady měrné honoráře a vykogenerální ředitel UNESCO řisťoval své spolupracovdr. Vittorino Veronese.
níky".
—Výstava z prací čs. v ý - —Antonín Novotný přijal
tvarníků v soutěži k 15. v nástupní audienci prvnívýročí skončení války by- ho kanadského vyslance
la otevřena v Jízdárně v Československu. Je jím
na pražském Hradu. Ci- John A. McGordick. Notevření se účastnili před- votný ho ujistil, že s česseda Výboru socialistické koslovenské strany bude
kultury L. štoll, vedoucí uděláno vše '""k rozvíjení
kanceláře presidenta re- styků s Kanadou, vziášlě
publiky L. Novák a před- na poli hospodářském,
seda Svazu čs. výtvarníků kulturním a vědecké spoB. Dvorský.
lupráci
"
—Antonín Novotný udělil
Kontinentální. a australské
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze Sád
ŘEZNICTVÍ A VELKOUZENÁŘSTVÍ
práce. Řád odevzdal rektoru prof. J. Sparnému,
první náměstek ministra
358 Glenhuntly Ed., E L S T E R X W I C K , VIC
školství a kultury dr. V.
(elektrikou č. 4, zastávka 43)
Kostek.
Tel. L F 4365, po prod, době 56 2958
—Ministr financí J. Ďuriš
Vždy kvalitní maso a raenmy
pořádal v hotelu JaBa v
Hrubě sekané domácí jaternice a jelíika
Praze slavnostní recepci
Dodávky do damn
na počest indického ministra
financí
MoradS
E M I L F U Č Í K (dříve Lyons Smallgoods)
Desaie.
FEC/Č

PILSNER

ČESKOSLOVENSKÉ
upřímně

NÁRODNÍ
zve

všechny

TANEČNÍ
—

k t e r o u

SDRUŽENÍ
krajany

VE

VICTORII

na

ZÁBAVU
p o ř á d á

—

v sobotu 23. července 1960 od 8.30 večer do 1.30 hod.
v znovuzřízeném sále T H E B U F F E T E R I A , Capitol House,
109 Swanston St. , Melbourne - City (naproti melbournské radnici)
Čs. kapela * Likérová licence * Občerstvení * Vstupné 15/Předprodej vstupenek:
W L 5040 a B M 2105
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Známější jména z nově "zvoleného" Národního shromáždění

Kdo sedí ve sněmovně
Rudé právo z 15. června uveřejnilo podrobnou zprávu ústřední volětíiií feo- .
mise o konečných výsledcích voleb do Národního shromáždění a národních
výborů. Pro kandidáty Národní fronty pro Národní shromáždění hlasovalo
99.86 procent voličů, pro kandidáty členství ve Slovenské národní radě 99.79
procent voličů. D o národních výborů bylo zvoleno 192.666 "poslanců", Í2
kandidátů nebylo zvoleno. Podle těchto čísel bylo odevzdáno asi 13.000 neplatných hlasů a týž počet lístků platných, odevzdaných- proti kandidátům
Národní fronty.
Z poslanců, zvolených
v pražském kraji, jsou
známi Zdeňek Nejedlý,
básník Ivan Skála, lidovec
dr. Berák, ministr
Alois Neumann, dr. Jan
Bartuška,
spisovatelka
Alena Bernášková, Vladimír
Koucký,
Josef
Plojhar, Zdeňek Fierlinger, čs. socialista Jan
Mátl, ganerálmajor V .
Prchlík (21 poslanců).

ler, Václav Kopecký, B.
Koehler a skladatel V .
Dobiáš.
V západočeském kraji byli mj. zvoleni: geněrálporučík
Č. Hruška,
Jan Hlína, Karel Poláček, Němec J. Poetžl, armádní generál B. Lomský.
Na-jižní Moravě je 42
poslanců, mezi nimi Rudolf Barák, J. Ďuriš, dr.
F. Kahuda,- J. Juran, J.
Nepomucký, V . David,
F. Tymeš, F. Vodsioň, akademik A . Klečka a B."
Svoboda ("čs' důstojník
v. v. " ) .

Mjarťan, F. Dvorský,' F.
Stefánik (Strana slobod y ) , A , Dubček.
N a východním Slovensku bylo zvoleno 23
poslanců: mj. J. Valo, dr.
F. Kyselý, J. Kříž, R.
Strechaj, V . Bílak a E.
Chlebec.
.
Středoslovenský
kraj
má 26 poslanců..Mezi nimi Maďar J. Loerincz, P.
Majling, P. David,
R.
Cvik-a A . Žiak.
Do' Slovenské národní
rady bylí. zvoleni mj. L .
Benada, K . Bacílek, A .
Široký, I . Ďurišová, • J.
Lukačovič, A- Bagár, M .
Chudík, S. Takáč, generál F. Sedláček, O . Klokoč, P. Majling, J. Gajdošík, P . D a v i d , V . Tceroek, M . Rázus, . A.. H o rák, R- Strechaj,..V. Bílak
a F. Déneš.

V e středočeském kraji byli zvoleni mj. Jan
Vodička, dr. J. Dolanský, Josef Krosnář, H e lena Leflerová z Lidic,
dr. B. Kučera (gen. taj.
Soc. strany), Oleg H o Z 26 poslanců severomola, B. Machačová-Do- moravského kraje jsou
stálová a O . Beran (28 nejznámější generálmaposlanců).
jor J. Janulík, A . PoledZe
čtrnácti jihočes- ňák (ředitel státního filkých poslanců jsou nej- mu), Vratislav Krutina,
známější dr. V . Škoda, Ludmila Jankovcová, A.Jiří Hendrych a Lubo- Fiala, V . Pašek a A . H o D o Národního' -shrodinová - Spurná.
mír Štrougal.
mážděn: byli za poslance
Západoslovenský kraj zvoleni všichni krajští taV severních Čechách
Komunisticbylo zvoleno 25 poslan- má 38 poslanců: mezi ni- j e m n í c i
ců. Jsou mezi nimi Jan mi jsou K. Bacílek, ing. ké strany Českosloven/
. FEC
Harus, Němec R. Muel- J/Pučík, F. Zupka, J. ska.
Jak volili čs. občané v zahraničí

Kandidát Zdeněk Nejedlý
Českoslovenští občané v zahraničí přistoupili k "volbám" na zastupitelských úřadech.
Jednotným kadidátem byl stařičký "akademik" Zdeněk
Nejedlý, pro něhož se už patrně v Československu žádná jiná funkce nefaodL Rudé právo z 12. června dodalo podrobnosti těchto zvláštních "mániíestačních*' voleb. Podle Rudého práva byla volba československých občanů v zahraničí "vesměs stoprocentníma všichni v o l i č i "odevzdali své
hlasy pro kandidáta Zdeňka Nejedlého".
Českoslovenští občané 500 čs. turistů, kteří jsou ři, členové delegací, uv zahraničí volili již v na-zájezdu v Sovětském mělci, vědci, všichni,-ktesobotu 11. června. N e j - svazu, čs. vysokoškoláci, ří právě dlí v- Berlíně.
větší volební menšina by- studující v Moskvě, odVýsledek voleb je rala pochopitelně v Mos- borníci, delegace různých dostný: stoprocentní úkvě, kde bylo k volbám č. institucí. . . "
čast a všech sto procent
přihlášeno - 1708 voličů.
V Rudé Číně volilo hlasovalo pro kandidát
V tom jsou zahrnutí i 30 techniků, kteří pra- ta". 11. června došlý další
"čs. vědci, pracující ve cují na stavbě "největší volební výsledky z českovědeckém středisku mí- tepelné elektrárny v Čí- slovenských
zastupitelrového atomového bádá- ně, která se staví ve Fu- ských úřadů v Paříži,
ní v Dubne i čs. občané šanu za spolupráce lidové Karáči, Záhřebu, Charz Leningradu".
Číny, Sovětského svazu, tumu, Bombaji, AthéRudé právo popisuje Československa a V ý - nách, T e l Avivu,. z ..vot
jenské mise - v Berlíně,
čs. volby v
Sovětském chodního Německa".
svazu takto: "Radostná
N a čs. velvyslanectví Wellingtonu a obchodní
nálada panovala v sobo- ve Východním . Berlíně mise ve Frankfurtu, dále
čs. zaoceánské
lodi
tu na čs. velvyslanectví volil jako první čs. velvy- z
v Moskvě. Mezi prvními slanec Oto Klička, který " M í r " , která se plavilá
voliči bylo na 350 praco- byl předsedou místní vo- podél čínského pobřeží.
vníků jubilejní výstavy lební komise. Berlínští
"Československo 1960" v voliči volili Zdeňka N e Moskvě.
jedlého "manifestačně".
V poledních hodinách " V e slavnostní atmosfér
bylo ve volební místnosti ře", dodává Rudé právo,
zvláště rušno. Splnit své "se postupně dostavují
občanské právo přišlo na další čs. voliči — monté-

Účast všech voličů byla stoprocentní, jak zdůrazňuje Rudé právo,. a
všichni voliči odevzdali
své hlasy pro jednotného
kandidáta Zdeňka N e jedlého.
FEC
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Škodlivá móda
Amerika je v závěrečných měsících republikánské
vlády generála Eisenhowera. Sedm a půl roku je
tomu, co touha republikánů po Bílém domě a vůle
velké většiny amerických voličů posadily hrdinu
druhé světové války za nejdůležitější psací stůl na
světě.
Demokratické vlády bývají během svého působení
vždycky kritisoivány. V demokracii je většinou více
kritiky než souhlasu, protože kritika je základ demokracie, a je to užitečná věc, pokud se drží v rozumných mezích. Stalo se však módou kritisovat politiku americké vlády, ať dělá, co dělá.
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Jak volili českoslovenští občané jednotné kandidátky

JA ODER JA

UND WEITER DIENEN

Já kandiduji jako komunista. Avšak kandidáti Národní f r o n t y pro
volby 12. června jsou i příslušníci Čs. strany socialistické, Čš. strany lidové a bezpartajní. A náš lid bude 12. června jednotně hlasovat pro
všechny tyto kandidáty Národní fronty. Je rozdíl např. i proti volbám
v roce 1946. Vzpomeňte, že tehdy před volbami jsem mluvil z balkonu
radnice na tomto náměstí. Mluvil jsem pro svornost našeho lidu v boji
proti reakci. A nedaleko odtud, na druhém, menším náměstí, tehdy mluvila známá národně socialistická poslankyně Fráňa Zemínková. Štvala
velmi zuřivě a divoce proti komunistům a agitovala voliče, aby hlasovali
pro národně socialistickou stranu, používajíc hesla "S námi nezabloudíte!" Jako rozbíječka jednjoty našeho lidu však Fráňa Zemínová zabloudila sama až do kriminálu a druzí národně socialističtí pučisté z
února 1948 zabloudili jako reakční ztroskotanci do emigrace, kde končí v hanbě nejhorší vlastizrady...

hluk tramvaje. Z Pařácovy ulice si vykračuje
dlouhý průvod směrem
k Náměstí lidových milic. Mosaz dechových nástrojů se leskne v prvních řadách. Učňovská
kapela z Č K D Sokolovo
vede občany s veselou
k volbám.

Američané byli obviňováni z přílišné tvrdosti vůči
Nasserovi, když mu odmítli půjčit na jeho nilskou
přehradu, a z přílišné měkkosti vůči němu v době
Lidé drží krok, levá,
port-saldské krise. Byli kritisováfíi, protože odmítli
pravá, levá, pravá, pointervenovat v Indočíně, a byli odsouzeni, protože
chodují staří, mladí, směintervenolvali v Libanonu. Nepomohou-Ii Američané
jí se. Celá Paříkova uliněkomu hospodářsky, jsou-obviněni, že onu zem vyPředvolební projev Václava Kopeckého v Liberci, 11. června 1960.
dávají na pospas komunismu. Otevrou-li kapsy, je
ce volí společně, manijim vyčítán hospodářský imperialismus. Odríznou-li
festačně. . .
se od ostatního světa a starají-li se jenom o sebe,
Ani s přibývajícími le- choslováka, který stále - odvolili tedy na nádraJedenáctiletka na Lýčje jim předhazován isolacionismus. Zasahují-li do ty neztratil Václav Kotrpí steskem po domově: ží. Šťastnou cestu - a
světového dění, je jim vyčítáno vměšování se do
kově náměstí v. Karlině.
pecký svůj delikátní způ-.
"Správně by měla tato přijeďte hezky opálení.
záležitostí jiných států.
N a podiu před školeni
sob řečnění, který ho v reportáž začínat v 6 ho- A vy, občanko, odkud
Na tom by snad nebylo nic zvláštního, protože do
vyhrává hudba, uvnitř
vysokého stromu hrom bije, a Amerika je pořád ješ- dřívějším desetiletí pro- din v některé z praž- jste? Z Prešova? H m ,
školy je čisto a volební
tě nejvyšším stromem v pralese světové politiky. Co slavil jako přestárlého ských škol, které pohos- hm, do Mariánských Lámístnosti
samý. květ. To
je víc, sedm a půl roku Eisenhowerova presidento- komunistického výrostka. tinně propůjčily své míst- zní na rekreaci? A vy
děti připravily. S kresbavání opravdu nepatří k nejduchaplnějším érám amenosti volebnímu
aktu. takéj snad vás není celý
rické politiky. Větší voják než president - to bude
Kdysi nabízel studenmi na tabulích pomáhali
asi jednou výrok historie. Ale o to teď nám nejde. tům jednu stránku Ru- Měla by ukázat nejčas- vlak? — N e , není, ale
nějšího Pražana, jenž rá- je nás dost. U ž se tam asi učitelé. . .
Ruku v- ruce s kritikou Spojených států za každou dého práva výměnou za
Jestliže jste již odvolizem šesté vložil své vo- těšíme. Vlaková četa z
cenu jde naprosto nekritický obdiv ke' komunistické
ještě.
diplomacii. Nikdo nechce vidět její "boty" a její po- universitní studium. Jin- lební lístký do urny a za- "Ostravana" (zvláštní ry- li, neodcházejte
rážky, neboť se stalo módou vyložit i sovětskou po- dy se proslavil památ- čal tak vlastně volební
Bylo by škoda neprochlovlak - pr.). Průvodčí
rážku jako sovětské vítězství". S tím začíná prosako- ným. výrokem o podělahlédnout si výstavku, praden Prahy.
Gružková
a
Gierová,
vat zbytečná dávka komplexu niéněcenosti, který za- ném papíře v průjezdu,
cí zdejších žáků.. . -Začíná malými věcmi a konči velkými.
Jak už to bývá, výjim- vlakvedoucí Viktor Je- slechnete zde dobro zdás nímž spravedlivě "srovPošlete do Wimbledonu ruského tenistu, a západ- nával vůdce předválečné ky potvrzují pravidlo. žíšek. Jestli znají kandiní rodičů, jak je to dobním velmistrům naskakuje husí kůže, nenaučili-li
Proto ani v Praze nevo- dáty, které zde volí? " O - ré, že děti budou mít
se ti Rusové za 12 měsíců víc, než oni za celý život. Komunistické strany Čessobně
ne",
odpovídá
Pošlete na Západ ruského umělce, a západní kritik koslovenska. A opět jin- lil jako první nikdo z
všechny školní pomůcky
se začne tlouci v prsa a kroutit v přehnaném obdi- dy hrozil zatnutím žíly Pražanů, ale volby zača- vlakvedoucí, "ale když si zdarma, a že se naše revu. Říkám v Tpřéhnaném, protože mají-Ii Rusové tře- u pytlíku všem milioná- ly tím, že první odevzda- je navrhují zdejší občané
publika o děti opravdu,
ba takového Oistracha, na Západě se vyskytuj»» lidé řům, kteří přežili měnoli své hlasy dva Pelhři- a souhlasí s nimi, hlasu- stará.
jako Campoli, Stern a jiní. Mají-ii Rusové Mravinjeme pro ně s klidným
mováci.
ského, Západ má Waltera, Munche, Beechama atd. vou reformu.
Neřeknou vám sice na
svědomím. Věříme, že si
Tenhle obdiv v kultuře či sportu se pak nezdravě
• Stalo se tak ve volebJ
U
C
.
Václav
Kopecký
potkání:
" I proto jsme
je vybrali dobře." .
přenáší i do politiky.
ní místnosti na Hlavním
volili", ale to vyčtete z
A ani to by snad nebyla taková tragedie, kdyby se nezměnil ani trošku,
Není ještě jedenáct jejich jasných tváří, když
se tento komplex nezačal pomalu přenášet i tam, jako se nezměnila jeho nádraží ještě před půl
kde jde o hodnoty čistě duchovní a mravní. Neboť rodná strana. Informační šestou. A byl před tou hodin a na Hlavním ná- se sklánějí nad kresbou
ještě jedna móda se začíná nebezpečně rozmáhat na
služba F E C přinesla ten- místností od časného rá- draží odvolilo 1100 ces- či sešitem.
Západě: Ani to nejčemější už není úplně černé, všena pěkný nával.
tujících. Dělnická Praha,
chno se dá vysvětlit, všechno se dá omluvit. Je po- to žánrový volební obFanfáry
pionýrských
važováno za důkaz prozíravosti a liberálnosti, dove- rázek z Prahy, který by
Vysočany
(neděle - pr.). trumpet se odrážejí od
Padesát rekreantů odde-li někdo nějak vyložit největší svinstva sovětské měl vyléčit každého Če- jíždělo do Bulharska - Ryčná kutálka přehlušuje
(Pokračování na str. 6.)
politiky v termínech politické či historické zákonitosti. Západní mozky jsou tak pomalu infikovány
pseudoliberálním názorem, z něhož nepřímo vyplýP Ř E D S T A V T E SI N E J M O D E R N Ě J Š Í A M E R I C K O U L E D N I Č K U
yá, že nemravnost jě někdy nutností a masová vražda nezbytností.
vestavěnou ve Vaší kuchyni. . .
Podle tohoto myšlení musili Rusové potlačit manový,
zcela nový
ďarské povstání, protože pád Maďarska by ohrozil
tvar moderní, účelné ledničky, .
jejich důležité posice odstraněním nárazníkového
státtí. Na jejich akci tedy nebylo nic nepřirozenénavržené a vyrobené tak,
ho, a byla-li to akce přirozená, byla také omluviaby vyhovovala nejpřísnějším měřítkům
telná. Čínské znásilnění Tibetu je vlastně rovněž
přirozené. Tibet byl dlouhou dobu tak jako tak považován za část Cíny, a jeho feudální zřízení neJAKOSTI, SPOLEHLIVOSTI A V K U S U
mohlo trvat na věky, a někdo je musil jednou změnit. Dělají to tedy Čífiané. Zmizí-ii při tom ze světa
Ne, nesníte » ještě dnes může být Vaše!
eelý národ, je to patrně opět nezbytnost historickoVolejte českou firmu
politícké zákonitosti.
Všechno tohle liberální myšlení zakaluje v dnešním komplikovaném světě i to, co je úplně jasné.
Je-li jasná komunistická útočnost, je jasná jenom
"primitivu", protože pro "lidi s přehledem" nic není
Jasného, jak se zdá, a jenom oni vidí čertovo kopýtko americké provokace. Je-li jasná obranná povaha americké politiky, je jasná zase jenom "primitjvu", kdežto, "člověk s přehledem" ví své. Výsledkem je, že už není světu jasné ani to, co nemůže
být jasnější - fakt, že ve studené válce Sovětský
svaz je útočníkem a Spojené státy a celý svobodný
svět vyhlédnutou obětí.
- Blíží se konec Eisenhowerova presidenství. Pomohlo by situaci svobodného světa, kdyby jeho nástupce, ať již jím bude Kennedy, Nixon, Johnson, Stevensoin či Rockefeller, ukázal více prozíravosti a
státnických vloh.
Ale žádný z nich nemůže zachránit západní svět,
nezachrátní»li se západní svět sám před sebou tím,
že si uvědomí střízlivě všechnu svou sílu a všechny
své slabosti, a přestane vidět ve vlastní síle slabost
a vé slabosti protivníkově sHu. ,
- -kw-
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O hrdinovi komunistického jeviště

Hamlet: Bít či nebít?
Každý z nás měl deset, let, v nichž se mohl, zajímal-li se trochu o divadlo, postavit na jednu či druhou stranu dvou věčně se potýkajících teorií:
má-li se divadlo přiblížit co nejvíc životu, či má-li divadlo samo se pokusit ukázat svému publiku, jaký by život měl být. Obě školy mají své klasické mistry: Shakespeare se spokoj oval tím, že ukazoval ctěnému obecenstvu, jaké vskutku je. Moliére šel dál: ukazoval, jaké ctěné obecenstvo nemá
být. Shakespeare byl negativista, Moliére positivista. V jednom se však shodovali do posledního puntíku : oba byli nadšení vyznávači života. s jeho
světlými, i černými stránkami. Komunistickému teoretikovi divadla nutné
musí vyvstat osudné dilemna : jak smířit vitálního shakespearovského hrdinu š ironickou moliérovskou karikaturou měšťáka, aniž by se musil kotnpromitovat nestranickým vyhnáním divadelních (a tím i etických) hodnot,
které by mu při prověrce mohly připravit horkou chvilku?
Komunistický k r i t i k
stále (a marně) volá po
dnešním divadelním hrdinovi. Dramatik je člověk, nadaný srdečním
radarem, který neomylně vyhmátne konflikt
života a s n u , prózy a
poesie, života i smrti.
Starověcí dramatikové se
proslavili popsáním konfliktu smrtelníků proti
bohům. Jejich středověcí nástupci psali mravoučné hry, které byly, populární jen proto, že tu
a tam ironizovaly mravy tehdejší středověké
společnosti. L i d o v ý m
hrdinou
středověkých
moralit b y l mastičkář,
Enšpígl, bratr Paleček.
Renezanční drama postavilo do popředí hrdinu, který se dnes zhusta
objevuje na prvních stranách senzačních týdeníků : hrdinu někdy nepochopeného, ale větši(nou oslavovanjého zlo-

čince. Romantické drama přineslo další variaci : " vzbouřence proti
společenskému
řádu.
Drama ruské a severské
našlo společného hrdinu
ve společenském psanci,
kterému je jasné, že jeho
vzpoura proti stávajícímu řádu je zbytečným
gestem. Baudellaire je
znám jako jeden z prokletých básníků, ale táž
pocta přísluší jak Ibsenovi tak Gorkému. A l e
do tohoto světa chimérických hrdinů nemůže
nikdy zasáhnout komunistický kritik, hledající
svého .hrdinu.
Komunistický
hrdina
tzv-. "dneška" je s t á l e
postava, která hledá autora. Především to nikdy
nemůže být typická postava, protože se požadavky komunistické strany mění d e n ze d n e .
Jsme téměř v • pokušení
říci, že nejbližší divadel-

Blouznivci našich hor
Ctěná redakce. Pro dobrý zvuk českého jména děkuji ct. redakci za perfektní uveřejnění mého dopisu
ze dne 1. listopadu m. r. Avšak věren svému slibu přicházím opět mezi vás si trochu pobesedovat. Díky
vzdávám ct. redaktorovi Kozumplíkovi, neb on v
článcích tu situaci světskou podává nám »tak jako na
talíři. I pan Ženatý, jeho články zpestřují časopis
"Hospodář", jakož i všichni profesionální dopisovatelé.
I ve stati "Naše pošta"jak zdejší, taktéž i ze zámoří jsou bystrozrací dopisovatelé obého pohlaví.
Jest to sice krása, když vidím na podpisu, jak v
"Besídce mládeže", taktéž mezi dospělými dopisovatelkami jejich jména správně dle ženského, rodu podepsaná.
Všechny ty nepravosti světské na nás doléhají,
protože v této tak moc křesťanské Americe, kde se
kostely tak rapidně staví a kde takřka po celé Evropě tři sta liberní papež nám dává požehnání. Jaký
lid, taková vláda. Už nám i to bije do očí, když voliči v New Yorku na místo milionáře zvolili si bilionáře za místodržitele (guvernéra). To přece jen je
pokrok, ovládá čtvrtý díl pozemských statků a nikdy
pro' lidské zájmy pracovat nebude. To není F. D.
Roosevelt, aby pracoval pro lid.
Takový.Rockefeller s jeho přívrženci z Wall Street
raději by stavěl kryty, aby dolarová šlechta byla před
vodíkovými'bombami chráněna. Odzbrojení je všem
muničním magnátům, generálům, admirálům a Wall
Streetu trnem v oku. - Nesmysl! Kde pak ve městě
New" Yorku sedm milionů lidu by se vešlo do krytu?
A 175 milionů - ve Spoj. státech lidských živočichů!
A teď, kde jsou zvířata, ptáci v povětří a ryby ve
vodě?Vše čo Hospodin prý kdysi před miliony let
stvořil, to nyní tak zvaní křesťané by měli svým
špatným jednáním a nepravostmi zničit? . . .

ní kreací komunistického
h r d i n y je nesmrtelný
Moliérův pokrytec T a r tuffe.
S obzvláštním obveselením jsme si proto přečetli s t a ť divadelního
kritika Jaroslava Opavského, který p í š e pro
Rudé právo, a který se
začal obírat mnohokrát
omletou otázkou : "Jeviště hledá dnešního hrdinu", (Rudé právo, 29.
května 1960).

se na první pohled zdát
nesouvislé, ale v nichž
právě dramatik nalézá
podstatu a smysl a orientuje tak diváka. T a kový hrdina by podstoupil zápas, v němž by šlo
o bytí a nebytí. Byl by
zároveň sám sebou i člověkem právě této společnosti. Optimismus bychom necítili proto, poněvadž se sluší na závěr
příběhu přidat uklidňující happy - end, ale protože si hrdina
šťastný
úsměv zasloužil v potu
tváře a zaplatil za něj
třeba vším . . ."

Jaroslav Opavský právem vytýká současné dramatické tvorbě, která zásobuje čskoslovenská jev i š t ě, "nevyhraněnost,
neurčitost, malou konkrétnost . . . , k o n f likt
často nahrazený diskusí,
. . . místo důsledného rozvíjení děje podsouvání
Jaroslav Opavský sní
moralistické téže . . . N e takto : "Představujme si
bo vše končí v neutrana jevišti takovou hrdinlistické atmosféře . . .''
skou p o s t a v u našeho
současníka, v jejímž draJak
by neskončilo.
matickém příběhu by byl Myslí snad vážně Jarosaž k prasknutí napjat lav Opavský, že soudruspor naší doby,, vše, co z zi, kteří viděli popravu
našich dní činí epochu' Rudolfa Slánského a jesocialismu, v němž by ho soudruhů, by rádi vibyla obrovská historická děli aktuelní versi Rizkušenost uplynulých 15 charda III. , nebo že by
let i mnohotvárná a slo- komunističtí fanouškové
žitá přítomnostj j e j í ž "Zdravého nemocného"
jednotlivé jevy mohou s nadšením p ř i h 1 íželi

Abych však dovršil, jak tento křesťanský svět morálně upadá, tedy nebude na škodu, když po pravdě
vám řeknu:
Biliony vydáváme na bomby, rakety a zbraně.
Modlíme se a hledáme prostředky k záchraně.
Hotový to cirkus, jako blázni jednáme,
miliony zmrzačíme a pak pomoc hledáme.
Ponorky a bitevnice slavně křtíme a žehnáme.
Na sirotky a nemocnice fondů, peněz nemáme.
Hluší jsme a nevidíme,
v džungli ještě vězíme.
Vedem války, zabíjíme při tom prý v Boha věříme.
Po smrti našeho vzorného lidového presidenta F.
D. Roosevelta v r. 1944 ještě nevinná lidská krév na
světě tekla, tehdy jižní nábožný baptista H. Truman,
co bývalý vicepresident, automaticky převzal otěže
vládní, kdy svět byl v ohni. Ten nábožný Truman
má mnoho na svědomí, Hiroshimu, Qsaki, kde pouze
jen ženy, děti a starci byli, tito nešťastníci byli bombou uškvařeni, rozdrceni a města zbořena. I tu policejní korejskou válku Truman má ha svědomí, kde
tisíce amerických vojáků bylo zabito a zmrzačeno.
Za Trumanovy administrace vytvořil se tak zvaný
Marshallův plán a tímto plánem křesťanští páni ve
Washingtoně pomáhali těm pohanským Turkům dolary, aby ty harémy lépe vzkvétaly. Bitevní lodi a
hospodářské stroje se tam dovážely. Takový Turek
nikdy neviděl hospodářský stroj, leda toho hubeného
mezka s dřevěným pluhem, tedy Amerika inženýry
posílá, aby je zaučovali.
Je to sice podivuhodné, jak tito křesťané ve Washingtoně mohli to bývalé turecké babarství přehlédnout aneb se vůbec o jejich historii nezajímali. Svatá Země Palestina, kde Pán Ježíš byl narozen v Betlémě ve chlévě, a kde pak byl římským kapitálem
ukřižován, a kde se svými apoštoly obcoval, ocitla se
ohněm a mečem v rukou tureckých barbarů r. 1585
do r. 1918. Až pak spojenci, Anglie, Amerika a Fran-

ŘÍKÁTE...
Viktor Dyk
Říkáte, že se prázdna bez útěchy dní valí proud.
Říkáte, že je marno naše Čechy
z vln kalných vyzdvihnout.
Říkáte, že se hráze nepostaví
pro hrůzu potopy.
Říkáte, že je soumrak dotíravý
celičké Evropy.
Říkáte, hnus že na večer vždy přijde
pro přešlý den.
Ž e všechno zklame: naděje i lidé,
a že jste unaven.
Ž e zmořen odpor staletý a tuhý,
že tma jde do kraje.
Poslední víra: víra druha v druhy
i ta že vzata je.
T o říkáte. A dobře chápu, brachu,
tu pauzu v hovoru.
Cekáte, vím to, v naději a strachu
na slůvko odporu.

představení, po němž by
měli jet na zdravotní dovolenou n a Krym, kde
by na ně čekali sovětští
specialisté?
Českoslovenští dramatikové tohle všechno vědí. Může je někdo vinit
z toho, že si kladou starou hamletovskou otázku?
Nepochybně, vidí
kolem- sebe věci, jež by
sí zasloužily dramatizace.
N a neštěstí pro československého dramatika otázka života a smrti nezní : být či nebýt, neboť
dramatik je dnes státní

zaměstnanec. A l e otázka,
která mu patrně nejvíc
rozdírá svědomí, z n í :
bít či nebít na stranický
buben?
jun
Vyrovnejte laskavě
PŘEDPLATNÉ
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručeni
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Meib.) X L 2421

cie.ty Turky ze sv. Země Palestiny vypudili. Nalezeny mnohé svatyně a chrámy, kde Pán Ježíš s apoštoly hlásal slovo Boží i s Večeřadlem...
Je to smutná komedie, jak může ten křesťanský
svět tak farizejsky jednat a s nepřátelskou zemí ruku v ruce se tak spřátelit. Turci a Maďaři v I. světové válce bojovali pro kaisra a pro císaře rakouského. To znamená, že bojovali proti Americe a spojencům. A ve II. světové válce bojovali pro Hitlera.
V úžině Dardanel bylo Turky několik anglických a
amerických lodí potopeno.
' V jaké to falši ten svět žije? Když americké křesťanské veličiny jdou se do Ankary klanět těm tureckým pohanům, lotrům, co bojovali proti nám? .
V české síni řádu East Saginaw, tehdy čís. 71, Č. S.
P. S v Saginaw, Mich., v době I. světové války tito
staří nenároční bratři pořádali několik zábavných
večírků, kde i přespolní krajané se dostavili. Jednou
vystoupil tam na jeviště houslista a hrál na housle
a při tom žalostně zpíval: "Červený šátečku kolem,
kolem se toč, máme jít na Rusa, nevíme, nevíme,
proč? Ten "starý Procházka, dobrák převeliký", atd.
Všichni jsme mu tleskali a byli bychom ho na rukou nosili. A nyní jak sé lid změnil, když volá:
"Hurá! Na Rusa!"
Nemám ty události z I. a II. světové války napsané, ale mnoho událostí, jak vidíte v tomto dopisu,
ši pamatuji, protože můj mozek není nikotinem a
alkoholem otrávený, a v mých žilách proudí ryzí
červená česká krev a ne syrovátka. Dodatečně vám
řeknu, že opět čelíme válečné zhoubě. A to proto,
aby ten slovanský národ byl s povrchu zemské planety uvržen do propasti a do moře germanismu. . . .
Končím s přáním všeho dobra a všem čtoucím, jakož i redakci hodně trpělivosti, s krajanským"" pozdravem se poroučím.
Marek Stuchlík..
Vyšlo v rubrice "Naše pošta" v americkém měsíčníku "Hospodář", Omaha, 15. května 1960.
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DOMOVA

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

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

OPTO

(Pokračování)
Nakupoval pro jednotlivé farmy maso, noviny, ponožky, i vyřizoval jednotlivé věci na jednotlivých
úřadech. Čekali na něho před bránou farmý dávno
před jeho příjezdem. Život zde na venkově je velice přátelský a pomalý. Každý než něco udělá, přemýšlí dlouho, než to udělá. Doporučoval bych každému čtenáři, který je nervózní, nebo kdo si naříká, že mu nestačí celý den na jeho práci, nebo na
to čemu se věnuje nebo naopak, ať přijede na některou farmu, aby poznal. Vrátí se potom do města jako úplně jiný.
Z Coomy (Coomy) jsem potom jel místním rychlým vláčkem, který jede jednou za dva dny. Je také pomalý, ale z toho má člověk radost, že může
pohodlně pozorovat okolí i jinou: krajinu, mírné to
pohoří, porostlé staletými gumovníky (eukalypty) z
doby mladohorní, z nichž některé dosahují ohromí'
pých rozměrů a jsou staré ba i několik set let. Všude bují pěkná tráva, na které jsou místy veliké pařezy a ležící opálené kmeny. To jsou zbytky lesního
požáru.
Kol a kol, kam člověk dohlédne čirým okem, sei
hemží bílé tečky. Jsou to ovce a jsou jich tisíce a
tisíce. Teprve zde člověk uvěří, že v Austrálií je na
dvě stě miliónů ovcí. O tyto ovce se nikdo nestará.
Na rozdíl od Evropy žiji volně venku, pouze jednou
za. rok je farmář
ostříhá. Rovněž tak i dobytek.
Jediný dozor činí drátěný plot, který zabraňuje ovcím i dobytku, aby nešel na půdu souseda nebo do
řeky nebo na pastviny nebo do jiných nebezpečných
mfet, Farmy jsou tak veliké, že není vidět z jedné
na druhou nebo na třetí.
Přibyl jsem eventuelně do Kanbery (Canberra).
Mělo to být hlavní město celé pevniny větší než Evropa (bez sovětského Ruska), což také bylo a je.
Viděl jsem velikou vesnici, mající dvacet tisíc obyvatel, roztroušených po úřadech. Je sice umístěna v
krásné krajině i vůkol, ale na první pohled je vidět,
že je to něco umělého; ně,co postaveného zde násilím.
Mimo *řídcé, roztroušených farem nejsou zde žádné
vesnice a žádná města: Obyvatelé še živí úřady. Canberra (Kanbera) je stoprocentně úřednické město, a
lidé zde žijí jen díky tomu, že vláda zde ty úřady
postavila. Když má parlament prázdniny, je Canberra (Kanbera) prázdnivá.

Za účelem získání elektřiny zde bude zbudováno
asi dvacet přehrad, kvůli elektřině v průmyslových
i jiných oblastech východní Austrálie^ Kromě toho
voda bude též sloužit při zavodňování v létě, kdy
je nedostatek vody, a bude zadržována v zimě dle
potřeby, kdy vody nedostatek není. Mě vzal do Coomy (Cooma) šofér velikého nákladního, auta, což
bylo jedno z většího konvoje. Auta vezla stavební
prostředky. Konce byly chybné, neb konvoj vždy
Zastavil u hospody neb farmy, kde se prodávalo pivo. Proto se šli šoféři napít. Našli-li piva, zůstali.
Nenašli-li piva, čekali. Aši ve' tři hodiny jsme zastavili u nové hospody, kde se šoférům tak zalíbilo, že
se pustili v karban, nemajíce ohled na to, že budovatelská práce čeká na jejich náklad. Australané
jsou zvláštní samostatní lidé, dělají si, co se jim líbí.
ať se to někomu líbí nebo ne, i když jde o představeného, práci nebo neznámého. Jelikož i vedoucí
jsou tací, poměr je zde zcela přátelský a docela jiný
než v Evropě, Asii, Africe, Americe a jinde.

Z

JA ODER JA
(Pokračování se str. 4 )
stěn pražských domů, na
nákladních vozech jezdí
nejrůznější závodní kapely, muzikanti z Povltavského průmyslu kamene koncertují na A r besově náměstí vskutku
lázeňsky, hraje se před
školami a je vůbec veselo. T o je volební Praha.

Čekovců, členka J Z D .
Šly tedy volit spolu. Dcera s voličským průkazem
do
volební
místnosti
Hlavního nádraží. Maminka čekala venku. Byla druhý den v Praze.

Prostě zůstal jsem přes noc v hospodě také, což
"Myslím, že se vrátíbyla celkem zajímavá noc, neboť spát jsem nemohl,
me," řekla dceři, " A ž
protože spát se nedalo, že spánek byl vyloučen. Australané se dali do pití, jako když se do toho dají.
budu tátovi vyprávět. . "
Na štěstí jsme byli na opuštěném místě, že žádní
"Volila vlastně také. . ."
sousedé na nás nechodili, že nemohou spát, neboť
A je-li tomu skutečně
D o takové přijela z
tyto hotely byly postaveny podél silnice až po zahátak,
jak tvrdí písemný
jení staveb právě k těmto účelům.
Kanady 58letá žena. Přizřízenec
Rudého práva,
jela
y
sobotu.
N
a
nádraV Cooma (Coomě) jsem zůstal také jen dva dny,
neboť je to malé místo, jež skýtá jen velkou základ- ží ji čekala dcera, jež se pak každý z nás volil tanu pro turisty, kteří si chtějí prohlédnout pouze au- s ní rozloučila před 22 ké, jinak a výmluvněji.
stralské Alpy. Já však se vždy zajímal o hory a špllety. Marie Křižanová z
hal vždy na místa, kam by se turista nevybral. Nevím sám dobře, proč to činím, leč nemohu si pomoci
šplhat se tam, odkudž člověk stejně opět šplhá dolů,
SDĚLTE N Á M A D R E S Y S V Ý C H PŘÁTEL.
ale šplhám na hory, které tam jsou.
ZAŠLEME JIM U K Á Z K O V Á ČÍSLA H D .
(Pokračování příště)
roční stipendium ke studiu
jazykozpytných problémů
v Evropě.
—V • Montrealu
zemřel
náhle ve věku 64 roků
pplk. gšt. Ferdinand Kočí.
—V sérii pořadů, nazvané
"Přednesy slavných hudebníků", hrál v britské
televisi Rudolf Firkušný.
—Rafael Kubelík řídil zahajovací koncert IX. hudebního festivalu v Granadě ve Španělsku. Uvedl
mj. předehru k "Prodané
nevěstě" a "Fresky" B.
Martinů.

Je zde postaveno několik velikých úředních budov, ale je to umělé město, postavené jako kompromis mezi státý Victoria (Viktorie) a New Sóuth Walesem (Nový Jižní Valeš). Nový Jižní Valeš chtěl,
aby hlavní město bylo Sydney, že je to nej větší australské město. Victoria chtěla za hlavní město Melbourne, které toho času hlavním městem bylo, a
kde ještě nyní se vyskytuje několik různých ministerstev. A ták bylo dohodnuto, že postaví úplně nové město po první světové válce v buši. "Zdržel jsem
se jen dva dny a navštívil jsem jednoho známého —Vydavatel listu "Slovák
krajana, který zde vedl největší místní hotel, neboť v Amerike" Rev. Ján Lach
náhle zemřel.
Canberra na mne veliký dojem neudělala.
—Národní rada žen svoVrátil jsem se proto autostopem do Cooma (Coo- bodného Československa
my), který ani toho dne nejel. Cooma je střediskem pořádala 27. června v New
.mohutné budovatelské práce na celé Jižní polokouli, Yorku tryznu k uctění pa
zvláště pró okres na Sněžné řece (Snówy River). mátky dr. Milady HoráProvádí ji americkým tempem několik evropských i kové. Hlavní projev měla
amerických firem, což bude trvat asi dvacet let.
Jarmila Uhlířová, básně
recitovala Libuše Lužová.
—V Salernu v Itálii měl
svou první výstavu olejových maleb a kreseb čs.
uprchlík Štěpán Zavřel.
-^Senátor Douglas zařadil —Odbočka Národní jed- Zavřel byl žákem prof.
d:o zápisu US kongresu noty čs. protestantů v ToDivíška, nyní studuje na
dopis dr. P. Zenkla o způ- rontě pořádala 2. července
sobu, jak se Sověty zmoc- vžpomínku na M. J. Husa, římské Akademii krásnénily kontroly Českoslo- na níž promluvil profesor ho umění.
—Na "Mezinárodním konvenska. Dopis otiskl list K. Hujer.
certu" v Hobartu, pořáNew York Times.
—Americká akademie věd daném ve prospěch sbírky
—Na sjezdu socialistů(Spo- udělila Haskinsovu zlatou k "Světovému roku ujeriých států zastupoval V. medaili prof. F. Dvorníko- prchlíků" a ve prospěch
Majer Socialistickou unii vi z Harwardu za studium postižených povodní, zpístřední a východní Evro- církevních dějin východu. vala . K. Kubenková před
py. Po jeho referátu při- —Dr. Václav Beneš z In- více než 1.000 posluchači
j a l sjezd rezolucí, v níž diana University spolurečeské národní písně.
žádá podporu porobeným digoval sbírku dokumentů
Č/NS/H
zemím v zápase za neod- o sovětsko-jugoslávských
vislost.
vztazích.
Děkujeme
—Kazatel Přemysl Pitter —Prof. na Brown Univerza včasné vyrovnání
byl na přednáškovém zá- sity v Providence v USA
předplatného.
jezdu ve Švýcarsku.
Jindřich Kučera dostal

KRÁTCE

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

KAŽDÁ ŽENA SI ZASLOUŽÍ PRAČKU !
Když však pračku, tedy zcela moderní,
která plně odstraní
všechnu dřinu s praním prádla!

Turner Saphire
JEST N E J L E V N Ě J Š Í

POLOAUTOMATICKÁ

PRAČKA,
která zaručí dokonale čisté prádlo, aniž se Vašř
ruce dotknou vody!
Rádi Vám předvedeme tuto pračku zcela nezávazně
přímo ve Vašem bytě
POUŽIJTE

EXILU

N Á Š

V Ý H O D N Ý

BEZÚROČNÝ SPLÁTKOVÝ

,

SYSTÉM

Dodáme kamkoli do Melbourne

J. K I N D A & C O . PTY. L T D .
110 Millers RcL, Paisley, Vic.
Telefon M M 6281, M M 6365, po prodejní době W L 77187
ZVLÁŠTNÍ
Zaručujeme

NABÍDKA KRAJANŮM :

nejvýhodnější • a nejlevnější nákup

nábytku,

koberců,

ložního prádla, lustrů, bytového, zařízení a bytových doplňků, elektrických
spotřebičů,

praček,

televisorů,

radiopřijímačů,

železářského zboží atd.

elektrických

nástrojů«
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Uprchlíci uprchlíkům!

Světový rok
ČEŠI A

SLOVÁCI V

uprchlíků
AUSTRÁLII

NA SBÍRKU PRO UPRCHLÍKY
P o odeslání £ 215/5/7 ústřední sběrné kanceláři
(viz HD 13/X.) došly íiárn pro tento účel další dya
příspěvky: K. Kostelník, Mt. Gambier £ 5 a X . N u navading £ 10, celkem £ 15. Děkujeme. Předáme
j e jako další dar Čechů a Slováků v Austrálii.
HD

Dopisy redakci:
SVOBODNĚ VOLBY
Máme v Československu 651etou tetu, která nám
občas pošle nějaké zprávy... Má syna, kterého jí
nyní o volbách zavřeli, protože prý řekl, že to nejsou
žádné volby, když je jenom jedna strana a když mu
dali kandidátku do ruky, aby ji před nimi hodil do
urny. Ěekl prý jim, že když dříve mohlo být přes
20 politických stran, že by nyní mohly být aspoň
dvě. A tak nyní chudák bratranec sedí v chládku a
jeho stará matka je sama.
X, Queensland
AMNESTIE VE VELKÉM
Snad by mohlo čtenáře zajímat, jak jde čs. režim
ve šlépějích svého pána. V Moskvě vyšla loni kniha
P. S. Romaškina "Amnestija i pomilovanije v SSSR",
z níž se dovídáme, že SSSR vydal až dosud 42 amnestií, platných pro celý Sovětský svaz. Kromě toho vydaly jednotlivé sovětské republiky 189 a autonomní sovětské republiky 21 amnestií. Čs. komunisté
tedy mají co dohánět.
Dr. S. V. New York
SOCIALISTICKÝ SLOVNÍK
Čas od času dostávám od máti v Praze výstřižky
novinových zpráv z Prahy. Nevím, zda je to důsledek
mého dlouhého pobytu v Austrálii, nebo zda jazyk
v Československu se vyvíjí rychleji, než si uvědomuji. Čtu v těchto výstřižcích řadu slov, jež mi připadají cizí: '
SDĚLOVACÍ ŠŇŮRY: co to znamená?
STAVBAŘI: mám za to, že jsou to konstruktéři;
V Ý Š K O V Á S T A V B A : pro lásku Boží, co to má znamenat? Mrakodrap?
Přikládám výstřižek pro Vaši informaci a byl bych
Vám vděčen, kdybyste nás poučili v některém čísle
"Hlasu domova"
J.M.M., Caufield
ODPOVĚĎ: Jazyk se asi vyvíjí rychleji, než si uvědomujeme. Trávníček ve svém Slovníku jazyka Českého z r. 1952 neuvádí ani jeden z výrazů, nad nimiž se pozastavujete. Náš znalec se přiklání k Vašemu překiadu slov "stavbaři" a "výšková stavba", ale
"sdělovací šňůra" je nad jeho síly. Že by to byl kabel?
HD

ODBORNÉ

SCELOVÁNÍ
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Premieru

DO NOVĚ UPRAVENÉHO

SPORT V AUSTRÁLII

LÁTEK

A.A. I N V I S I B L E M E N D I N G SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon B X 2316

K PŘÍJEMNÉMU

POSEZENÍ VÁS ZVE
MIREK SEVERIN
Podáváme
výborná
česká jídla,
expreso kávu a prvotřídní zákusky
Otevřeno od 12 do 2.30 a od 5 do 9.30.
1 Premier Lane, Kings Cross - Sydney I

K O P A N Á

Velká zásilka českých a slovenských 12"
dlouhohrajících desek z U . S. A .
dojde dne 14. července 1960 firmě
C A R I N I A

CO.

18 Rawson Pláce, Sydney, N S W .
Napište nám ihned o podrobný seznam těchto
skvěle zpívaných a výborně nahraných desek.
Zásoba .pravděpodobně na dlouho nevystačí.
Seznamy posíláme obratem a zcela zdarma.
TYTO DESKY MŮŽETE KOUPIT
JEDINĚ U FIRMY
CARINIA
a to bud' osobně nebo poštou

SWISS TRAINED W A T C H M A K E R S
EBNER: 19 York St.
NĚMEC: 22 Hunter St.
Wynyard Station
Machine Rental Pty. Ltd.
Sydney
(dř. 15 Hunter S t ) , Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.

vzorná

VŽDY
CHUTNÁ
obsluha
—

JÍDLA
milé prostředí

RESTAURACE PRAHA
majitelé Pepa Strejc & Jarda

Polívka

Pennys Lane
KINGS

CROSS —

SYDNEY

PADDY

PALLIN

V

S Y D N E Y

PRAHA — CORRIMAL
3:1(2:0)
Praha byla o třídu lepší než Corrimal, ale vyhrála jen malým poměrem, • poněvadž většinu zápasu
hrála zbytečně pomalu a .bez zájmu. Branky Prahy
dali Saghi a Ninaus (2). Jediná branka Corrimal padla za stavu.. 3:0. Ve druhém poločase byla hra zásluhou Corrimalu zbytečně ostrá a soudce vyloučil
Tamandla a jednoho hráče Corrimalu.
PRAHA — BALGOWNIE 4 : 1 (1:0)
Zápas, který se hrál v Balgownie před 1100 diváky, byl vyrovnaný jen v prvním poločase. Praha se
ujala vedení teprve tři minuty před poločasem brankou Ninause. Ve druh'é půli byla Praha jasně lepší
a zvýšila stav na 4:1 brankami Ninause (2) aSehwarzé v poslední minutě zápasu.
KOPANÁ

VÝHODNÉ INTERNACE
Kamarád, který je se mnou, byl za války dva roky v koncentračním táboře. Přiznal se mi, že tam
pracoval většinou v kuchyni. Když jsem četl dopis
p. Zachara (HD 12/X.p.r.), začal jsem skoro litovat,
že mne Němci taky nezavřeli. Doma jsem se tehdy1
někdy pořádně nenajedl, zatím co kuchař se přece
musí najíst všude do sytosti.... Jako koncentráčník
ovšem neměl volnost pobytu — jako ho asi neměli
ti na Korsice.
J. H. Redfern
Z NEW YORKU DO MOSKVY
Setkal jsem se s Čechem, který pracuje v jedné
turistické kanceláři, a ta ho poslala loni v létě do
Moskvy. Byl tam tři měsíce. Představte si, že posílal z Moskvy balíčky mamince do Československa.
Je to rovněž uprchlík, který je nyní americkým
občanem. Říkal mi, že minulé léto bylo v Rusku
14.000 Američanů a na tento rok je již sezóna plně
zajištěna — přes 25.000 iichtam má ieti. IiAurist začíná po Americe propagovat návštěvu SSSR ruskými a baltickými uprchlíky. Prý jich tam již několik jelo. Většina se ještě bojí, ale počítám, že
tam brzo začnou jezdit po ticících. Delux
cesta
New York—Moskva stojí 1.200 dolarů. Také s Polskem je celkem normální sítyk. Jeden Polák-uprchlík se právě vrátil z dlouhé cesty po Polsku.
Pokud vím, tak do Československa to ještě nejde.
Vím však o dvou uprchlících, kteří tam jeli navštívit umírající rodiče. To jsou však výjimky . . Zde
jsou vidět ruské filmy a balet
a velikou módou
minulou zimu byly ruské beranice z astradhánu a
írypermoderní ' Američanky začínají nosit copy ruského stylu a černé tlusté punčochy. (Na elegantních Američankách to vypadá jedinečně.)....Zde v
New Yorku
je strašný stavební ruch. Staví se
prakticky na každé ulici něco, nového, celé čtvrtě
se bourají a nové mrakodrapy rostou denně. Nezaměstnanost j e celkem malá p opravdu novinkou
j e konec
inflace. Zde, stejně jako v Austrálii,
stoupaly ceny a mzdy od roku 1941. Poslední rok
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SLAVIA — J. U. S. T.
1 : 2 (0:1)
Na vlastním hřišti utrpěla Slavia porážku, která
byla tím horší, že soupeř hrál od 60. minuty o 10
hráčích a poslední čtvrthodinu o 9 hráčích. Obě mužstva předvedla hru slabé úrovně, a Slavia trpěla
střeleckou nemohoucností. J.U.S.T. se ujal vedení v
10. minutě a zvýšil náskok ve 20. min. druhého poločasu. Branku Slavie dal dvě minuty před koncem
záložník Balish.
SLAVIA — GEORGE CROSS 0 : 0 (0:0)
Slavia překvapila v zápase proti velmi silnému
mužstvu Geor-ge Cross,-který vede tabulku. George
TCróss měl kromě prvních 20 minut silnou převahu,
ale skvělý Barotaj.s v brance a štěstí zachránilo Slavii zápas. Slavie měla příležitost skórovat v 8.-minutě, kdy soudce nařídil penaltu, ale Angstenberger
nastřelil tyč. Přesto, že byla Slavie většinu zápasu
v defensivě a útok byl nesehraný, můžeme být spokojeni s výkonem mužstva, které hrálo s chutí a
obětavě do poslední vteřiny. Nejlepší hráči: Barotajs,
Berry, Balish, Gotschlich.
Pořadí v tabulce: George Cross 22, Polonia 21,
Wilhelmina 19, Juventus, Melbourne a Slavia 17,
J.U.S.T. 15, Hakoah 14, Moreland 12," Box Hill 9,
Preston a Footscray 5.
Příští zápasy Slavie: 16. 7. v Hawthornu s Wilhelminou, 23. 7. doma s Polonií.
PŘÍJEMNOU

DOVOLENOU

v krásném prostředí Dandenong Ranges,
30» mil od Melbourne, strávíte v
YOSEMITE TOURIST HOUSE
Maj. J. & S. Pospíchalovi
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.
K delšímu pobytu neb jen na víkendy
Informujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD
O víkendu si zajeďte k nám na domácí
oběd neb večeři.
Pokud možno volejte předem.

lyžařské potřeby
LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave South

201 Castlereagh St.
(mezi Park
& Bathurst Sts.)
SYDNEY
Tel. BM 2685

SOKOL

srdečně zve všechny krajany na
ANENSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 31. července 1960

SYDNEY

koná cvičení každé
pondělí v tělocvičně Girl's
High School, Fort Street, u Sydneyskeho mostu.
Žactvo 7.30 — 8.30, dorost a členstvo 8.30 — 9.30 več.
SOCIETY OF ST. VINCENT DE P A U L
o t e-v ř e 1 a
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ
PRO PŘISTĚHOVALCE
585 Little Collins Street, Melbourne
(blíže Spencer St.)
Telefon M B 2658
Otevřeno každé pondělí od 7 So 9 hod. večer
Poskytujeme zdarma rady a pomoc přistěhovalcům ve všech záležitostech.

, .

Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
, Hraje Eda Zlatý se svou kapelou

'•
J í d 1 o — P i t í
( K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě je nově upravený asfaltový kuželník
volejbal a stolní tenis.

MÁTE

VYROVNÁNO

DO K N I H O V N Y

PŘEDPLATNÉ H D ?

VŠECH E X U L A N T Ů

FERDINAND

PATŘÍ

PEROUTKA

Demokratický manifest

se oeny konečně ustálily, a odborové, unie většinou
narážejí se svými mzdovými požadavky na tuhý NEJVÝZNAČNĚJŠÍ POLITICKÝ SPIS ČS. EXILU
odpor. Celá řada výrobků šla proto nepatrně, dolů,
České vydání £ 1, anglické s 15/-.
nebo se vám je snaží obchodníci vnutit bez depoObjednávky prostřednictvím Hlasu domova
situ na splátky se strašně malými úroky
(4%).
Lidé si začínají vážit peněz.
J. V. Brooklyn

HLAS

-8-

DOMOVA

11. 7. 1960

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Světová atletika před olympiádou

Ladislava Ořavce z Bratislavy (dopis v red.),
Františka Ostrého, Stanislava Rokůska (dopis v red.)
a Václava Koffera.
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

Ačkoliv do zahájení olympijských her v Římě chybí ještě pár týdnů, je již velká většina vstupeMalý oznamovatel
nek na lehkoatletické soutěže rozprodána. Není ge ani čemu divit, že největší zájem návštěvníků z
celého světa bude patřit právě lehké atletice. V ž d y ť přední světoví lehcí atleti dosahují v letošní se- Poplatek za 1 řádku 1/-.
tučnou 1/6
zóně fantastických výkonů, které jsou zárukou, že ve Věčném městě dojde k velkým bojům o olympijská prvenství, které jistě přinesou nejen zlepšení dosavadních /olympijských rekordů, ale možná
HLEDÁ SE SPOLEČNÍK
i několik světových primátů.
do expresa - restaurace v
Dosavadní výsledky mluví o velmi dobré přípravě atletů Spojených států, neboť podle sdělení Sydney. Kapitál £ 1.700.
"Společník",
Americké lehkoatletické asociace splnilo předepsaný olympijský kvalifikační limit již 387 jejich re- .Pište nat
presentantů, což jistě ani ten největší americký optimista nečekal. Národní lehkoatletická mistrovství Biox 8, P.O Paddington
N. S. W.
v kalifornském městě Bakersfieldu, studentské přebory v Berkeley i olympijské vyřazovací závody
v Los Angeles znovu potvrdily, že representanti U S A si na olympiádě v Římě zřejmě nejen udrží HOCHA DO UČENÍ řezsvětové prvenství v těch disciplinách, ve kterých dominovali před čtyřmi roky v Melbourne, ale že nictví a uzenářství v prvo^
třídním podniku hledají
mohou zasáhnout i do závěrečných bojů v trojskoku, v závodě mílařů i ve vytrvaleckých tratích. I K e w
Continental
Bulehcí atleti několika dalších států se od poslední olympiády značně zlepšili, a tak návštěvníci 17. olym- tchers, 326 High St., Kew,
pijských her se mají skutečně na co těšit!
- Vic., tel. W M 7178, po
prod, době 85 5122.
MISTROVSTVÍ

USA

V

BAKERSFIELDU

72. přebory Spojených států v lehké atletice poukázaly znovu na širokou základnu tohoto sportu v
USA a obohatily lehkou atletiku o jeden světový rekord a řadu výkonů světové třídy. Nejúspěšnějším
atletem byl 191etý bostonský student John Thomas,
který překonal již po třetí oficiální světový rekord
Rusa Štěpánová z r. 1957 a zdolal výšku 2,184 m.
KOULE: 1. O' Brien 19,056 m, 2. Nieder 19,05 m,
3. Davis 18,96 m. DISK: Oerter 59,06, Cochran 57,55,
Babka 56,51. K L A D I V O : Connolly 68,39, Hall 65,30,
Lawlor 65,17 m. 200 M: Norton 20,8 vt. (silný proti•vítr). 400 M: Davis 45,8 vt., Mills 46,2, Williams
46,3. 800 M: Červený( ! ) 1:48,4min. 1500 M: Grelle
3:42,7 (americký rekord). 110 M PŘEKÁŽEK: Jones
13,6, Calhoun 13,6 vt. 400 M PŘEKÁŽEK: Davis
50,1 vt., Howard 50,3 vt. TROJSKOK: Ira Davis 16,26
(am. rekord), Floerke 16,10 m. TYČ: Dooley, Cramer,
Schwartz, Graham, Morris a Gutowski 459 cm.
OŠTĚP: Cantello 82,83 m, Alley 79 m.
STUDENTSKÉ PŘEBORY V BERKELEY
Jamaičan George Kerr zaběhal 800 m v nejlepším
letošním světovém čase za 1:46,4 min., americký
čtvrtkař Ted Woods dosáhl na 400 m 45,7 vt., americký sprintér Tidwell vyhrál 100 m za 10,2 vt. a
200 m za 20,8 vt., ve vrhu koulí zvítězil Dallas Long
18,82 m a v hodu oštěpem Alley výkonem 81,91 m.
KVALIFIKAČNÍ ZÁVODY
AMERICKÝCH ATLETŮ
Vyvrcholením americké lehkoatletická sezóny byly
vyřazovací závody pro římské olympijské hry, které
se- konaly v kalifornském Stanfordu, a které přinesly několik senzačních výsledků. John Thomas znovu
překonal světový rekord ve. skoku vysokém 2,228 m
a Bragg zlepšil světový rekord ve skoku o tyči, když
skočil 480 cm. V běhu- na 200 m překonali světový
rekord hned dva atleti výkonem 20,5 vt. Finále v y hrál Norton, ale stejný čas zaběhl v rozběhu Johnson. O vysoké úrovni těchto závodů svědčí fakt, že
ve většině disciplin byl překonán rekord kvalifikčních olympijských závodů. Mezi atlety, kteří byli v y řazeni, jsou světový rekordman ve vrhu koulí Nieder, dálkař Bell a dvojnásobný olympijský vítěz,
sprintér Morrow. Otiskujeme jen první část výsledků: KOULE: Long 19,29, O' Brien 18,99, Davis 18,98;
Nieder 18,84 m. D Á L K A : Boston 803 cm( ! ), Watson
785 cm, Robertson 775 cm, Bell 772 cm OŠTĚP: Cantello 84,60 m, Alley 82,18 m, Beucher 78,00 m.

K L A D I V O : Hall 65,40 m, Connolly 64,70 m, Bagdonis 62,76 m. 5000 M: Beatty 14:13,6,'' Dellinger, Soth.
100 M: Norton 10,4 vt., Budd 10,4 vt., Sime a Winter 10,4 vt. 400 M PŘEKÁŽEK: Davis 49,5 vt., Howard a Cushman 49,8 vt., Southern 49,9 vt. V Ý Š K A :
Thomas 2,228 m, Faust 2,133 m. Dumas 2,108 m.
50.000 DIVÁKŮ
NA ROSICKÉHO MEMORIÁLU N A STRAHOVĚ
Ve dnech 19. - 20. června probíhal v Praze na
Strahově mezinárodní lehkoatletický mítink, tzv. 9.
ročník Rosického memoriálu, který přinesl tři nejlepší letošní světové výkony a 15 národních rekordů (také jeden československý). 23 československým
atletům se zde podařilo splnit olympijskou kvalifikaci. Dálkař. Netopilík skončil sice ve své disciplině
až druhý za Řekem Manglarasem, ale výkonem 7.51
m překonal o 2 cm Martínkův čs. rekord.
ZAJÍMAVĚJŠÍ V Ý S L E D K Y : 200 M: Mandlík 21,0 vt.
15Ó0 M: 1. Vamos (Rumunsko) 3:40,5 min., 2. Grodotzki (Německo) 3:41,7 min., 3. MamotKov (SSSR)
3:42,7 min., 4. Jungwirth (ČSR) 3:44,1 min. 5000 M:
1. Jurek (ČSR) 13:58,8. 3000 M P Ř E K Á Ž E K : Zháňal 8:43,4 min. TYČ: Tomášek (ČSR), Grodowski
(Polsko), Laufer (Německo) - všichni 4,40 m. VÝŠK A : Bolšov (SSSR) 204 cm (několik dnů předtím
skočil V. Tula 215 cm,). TROJSKOK: 1. Schmidt
(Polsko) 16,53 m. KOULE: 1. Lipsnis (SSSR) 18,49 m
(sovětský rekord), 2. Varju (Maďarsko) 18,23 m,
3. Nagy (Maď.), 17,71 m, 4. Skobla 17,52 m.KLADIVO: 1. Zsivotzky (Maď.) 65,51 m.

Australský Wimbledon

Pánská dvouhra se opět stala kořistí Australanů,
kteří byli ve finále zastoupeni dvěma hráči. Po velmi dobré hře zvítězil Fraser nad Laverem 6:4, 3:6,
9:7, 7:5. Fraser měl štěstí ve čtvrtfinále, kde ho málem porazil Američan Buchholz, který musel ve čtvrtém setu pro zranění vzdát. V semifinále porazil Fraser Inda Krishnana snadno v 67 minutách. 6:3, 6:2,
6:2, a Laver porazil Itala Pietrangeliho 4:6, 6:3, 8:10,
6:2, 6:4.
Pánskou čtyřhru v y - 10:8.
hráli nečekaně neznámý
Dámská hra: Buenová
Mexičan Osuda a americ- (Brazílie) - Reynoldsová
ký
juniorský
šampión (J.Afrika) 8:6, 6:0,
Ralston, kteří ve finále
Dámská čtyřhra: Bueporazili anglickou dvojici nová (Braz.) - Hardová
Wilson - Davies 7:5, 6:3, ( U S A ) — Reynoldisová,
Schuurmanová (Jižní A frika) 6:4, 6:0.
Smíšená čtyřhra: HarS P O R T O V N Í KLUB S L A V I A PORT M E L B O U R N E
dová, Laver - Buenová,
Howe 13:11, 3:6, 8:6.
Vás
srdečně
zve
na
74. neoficiálního
mistrovství světa ve Wimbledonu se zúčastnili dva
čs. representanti:
Jiří
Javorský a Věra Pužejová. Javorský po vítězství
kterou pořádá v sobotu dne 16. července 1960
nad sovětským mistrem
Mozerem 7:9, 6:3, 4:6, 6:2,
V E M P I R E B A L L R O O M , 386 G H A P E L ST. P R A H R A N
6:3 byl vyřazen ve druL I K É R O V Á LICENCE
\
hém kole
Australanem
Emersonem 6:4, 6:1, 1:6,
Začátek v 8.30
—
Konec v 1.30
0:6, 3:6. Pužejová prohrála boj o čtvrtfinále s AnPŘEDPRODEJ L Í S T K U :
94 6635 (Piek) — F J 3843 (Pavlas)
gličankou
Trumanovou
5:7 a 3:6.

TANEČNÍ

ZÁBAVU

HLEDAJÍ:

TAXATION pro živnostníky i jednotí, rychle a
levně. Standa Vogt, tel.
(Melb.) 8Í 9505. -L i s t á r n a
J.S. N.York, M.Z.Chicago, M.W. Bondi, J X . Adelaide a R.K.Clayton: Díky
za adresy možných zájemců o HD. — J.N. Sth.
Brisbane: Díky za inf. a
výstř. — C.T. Granville:
Díky za výstř. a foto. P.
L. Nauru: Knihy zasíláme,
těšíme se na popis. — C.
R. Chicago: Hledané jsme

CHOROBY
KOŽNÍ A VLASŮ
léčí se úspěšnou metodou Cu-Ex-Ma na moderní kožní klinice
N A T I O N A L
SKIN INSTITUTE
165 Colltas St.,
(vedle kina Metro),
MELBOURNE
Telefon MF 1272
Porady
zdarma
Zkoušené
>šetřovatélky
Ekjzema-Dětóké efczema - Akne - Kožní
zánéty-Záněty kožních
žlaz - Lupy - Padání
vlasů - Alopeeie- Psoiasis - Křečové vředy
Další kožní kliniky:
ADELAIDE:
25 Grešli am Street,,
tel, L A 4270.
NEWCASTLE:
69 Hunter St.,t.B 3784
BRISBANE:
293 Queen St., FA 1445
TOOWOOMBA. M.L.
C. Chambers, 164-168
Margaret St., tel. 7005
upozornili znova. — J.D.
Revesby: Díky za výstřižky. — V.K. Hobart: Knihy došly, výlohy nejsou,
díky za foto a program.

- - Ve zkratce - —Hessenská metropole Frankfurt n.M. viděla opět
po 34 letech závěrečné utkání o titul mistra Západního Německa v kopané, ve kterém se střetla mužstva favorisovaného 1. FC Kceln a vítěz severoněmeké ligy -Hamburger SV. Finále mělo dobrou úroveň a skončilo zaslouženým vítězstvím 22násobnfcho
mistra německého severu HSV 3:2.
—Mistrovství světa v krasobruslení bude uspořádáno
v únoru příštího roku v ČSR.
— V Roztoku došlo k mezinárodnímu vodáckému
trojutkání mezi Východním Německem, ČSR a Polskem. Zvítězili v něm vodáci Německa přeď ČSR a
Poláky. Zatím co v soutěži kajakářů zvítězil z čs. representantů pouze Holý, obsadili čs. kanoisté všechna první- místa.
—Švédským zástupcem v příštím ročníku Poháru
evropských mistrů v kopané bude vítěz jarní poloviny soutěže I F K Malmce.
—Vítězem rakouské fotbalové ligy a tím i účastníkem Poháru evropských mistrů se stal vídeňský Rapid s 42 body před třemi kluby, které mají o 4 body méně: Wiener Sportklubem, Wiener A C a Víennou. Do nižší soutěže sestupuje FC Donawitz a jeden
z nejpopulárnějších rakouských teamů Admira Vídeň.
—Automobilové závody "24 hodin L e Mans", které
jsou každoročně nejtěžší jízdou mistrovství světa
sportovních vozů, vyhrála belgická dvojice Frére-Gendenbien na stroji značky Ferrari. Druhý byl
mexicko-francouzský pár Rodriguez-Pillette rovněž
na Ferrari, třetí Angličané Salvadori-Clark na stroji
Aston Martin.
—Ve finále rakouského poháru v kopané zvítězila
Austria Vídeň nad mistrem ligy Rapidem 4:2.
—V neděli 26. června skončila nejvyšší fotbalová
soutěž v Maďarsku. Titul mistra získal Ujpest před
Ferencvarosem a Vasasem Budapešť.
H L A S
D O M O V A
vychází čtrnáctidenně . Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Telefon JA 3380 (jen mimo pracovní dobu)
Předplatné: na rok s 37/-, na i roku s 19/na 7 čísel s -10/-, jednotlivě s 1/6

