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O napadu neutralisovat sovětské evropské satelity se toho v poslední
dobé namluvilo a napsalo tolik, že i směrodatná místa směrodatných
velmocí uznala za nutné vyjádřit se k tomu. Eisenhower a Dulles ohlásili,
ie přednesou věc satelitů na chystané konferenci se sověty a že ’’uvítají
každý krok, který přispěje k obnovení svobody za Železnou oponou”.
Moskevská PRAVDA se za to na Sojené státy vyřítila a vyhrožovala, že
konference Velké čtyřky by byla v tom případě marná.

■ Stanovisko Velké Bri■ tanie vyjádřil nejprostěji
F londýnský nezávislý tý■ deník
OBSERVER :
f •’’Jestliže Rusové nebul dou chtít jednat o sateliI těch, pak nemůže Západ
| jednat o odchodu Ame| ričanu z Evropy. Je na
^Moskvě, aby si vybrala”.
E Londýnský DAILY TEI LEGRAPH z konce květI na k tomu dodává: ”Je
[, jasné, že uvažují-li Rusoí ve o odchodu z porober ných států výměnou za
Lpůstup Američanů z EvHkopy, bude velice důř ležité, jakou povahu bu
ndou mít režimy, které
Rusové za sebou zanechar jí. Osud satelitů je neroz■*________________

lučně spjat s konferencí
Velké čtyřky.”
Služba francouzských
lidových
republikánů
pak prohlásila, že ”neutralisace Německa by by
la přijatelná jen pod jed
nou podmínkou, a to, že
by se zvedla Železná opona nad zeměmi, které
byly násilím zapojeny do
moskevského blok u”.
Tisková služba evrop
ských křesťansko-demokratických stran pak pro
hlašuje: ’’Kdyby neutralisací Německa neprovázela neutralisace a eva
kuace celé střední a vý
chodní Evropy, bylo by
jediným výsledkem to,
že Evropa by zůstale sla-

ZRÁDCI MEZI SEBOU
[ 27. března napsalo o HD RUDÉ PRÁVO tohle:
I ”... Existuje však na světě i hrstka lidí, kteří mlu» ví také českv a slovensky, stejnou řečí jako my I - a válku si přejí. .. Plátek, který si drze přisvojuje
r název ’’Hlas domova” /vychází v Melbourne v
Kustralii/ napsal 20. 12. 1954: ’’Edvard Beneš jed| nou napsal, že chléb exilu je vždycky hořký. Prožil
■Iva a přece byl jaksi ve výhodě před námi, neboť
|liehov se už válčilo.” Ano; utečenci považují pro
f sebe za nevýhodu, že dnes není válka.”
■ Citát je samozřejmě vytržen z kontextu sloupku.
v němž jsme psali o krisi politického vedení čs. exi
lu /HD 25 - 26 IV./ 31.3. opakovala útok na HD
|bražská PRÁCE. V článku s titulem ’’Zrádci mezi
í sebou" píše: ”V australském městě Melbourne vy
chází časopis ’’Hlas domova”. Zrádcovský časopis.
['Korcem února udělali pánové z Hlasu zhodnocení
, sedmileté zrádcovské činnosti a kromě jiného píší:
■Přehlédneme-li sedm hubených let exilu, najdeme
ta straně pasiv: selhání Rady svobodného Česko
slovenska po všech stránkách, existenci pomyslných
ritranicko - politických organisací a stranické svá
ry. vzájemné udavačství, jež kvete mezi našimi
politickými pracovníky, existenci časopisů, jež by
Be mezi slušnými lidmi neměly vyskytovat, ostudy,
r které robí jednotlivci z řad politických uprchlíků
v zemích exilu atd.” K tomu není třeba nic dodávat.
■lnové se navzájem jistě znají nejlépe.”
PRÁCE si zkrátka práci ulehčila ještě víc než
RUDÉ PRÁVO. Otiskla polovinu sloupku ”Líc a
fcib" /HD 4/V./, přirozeně o chybách exilu, a poJovinu o kladech a úspěších zařadila do toho ”krofcé jiného”. Dobře to vystihl londýnský Čechoslo
vák 27. 5. když napsal: ’’Doma se ovšem černé na
bficrn dověděli, že čs. tisk se žádným otázkám ne
vyhýbá, že není usměrňován ani umlčován a do
dává jim to jistě naději i odvahu, neboť jim bylo
■rozřazeno, že nejsou bez mluvčích a bez zastání”.

bá a rozdělená.”
SALZBURGER NACH
RICHTEN píše: ’’Stře
doevropská stabilisace je
nemyslitelná, nebude-li
Československu dáno to
též postavení jako Ra
kousku”. Ale v Německu
samém se Konrád Ade
nauer postavil velmi os
tře jak proti neutralisaci
Německa, tak proti jaké
mukoli pásu neutrálních
států.
Nejstřízlivěji mluví o
možnosti neutralisace wa
shingtonský dopisovatel
NEW YORK TIMES

Dana A. Schmidt: ’’So
větský svaz naznačuje, že
by bylo žádoucí vytvořit
neutrální pás, táhnoucí
se od Jugoslávie do Skaň
dinavie. Nejdůležitějším
neutrálem v tomto pásu
by bylo Německo.... Aby
Sovětský svaz udělal tu
to myšlenku Západu při
jatelnější, nadhazuje di
plomatickou cestou, že
by možná uvolnil svou
vládu nad východoevrop
skými satelity-....a že by
možná dokonce dovolil,
aby někteří z nich byli
neutralisováni....” Ať už
to dopadne, jak chce, jis
té je, že naše věc je teď
najednou mnohem aktuelnější, než jsme se v pos
lední dobé odvažovali
doufat.
J. L. Mnichov

KONFERENCE CTYR
Schůzka hlav států t. zv- Velké čtyřky je po
sovětském souhlasu hotovou věcí. Dojde k ní asi
v červenci ve Švýcarsku. Účastníci již manévrují
do výhodných posic. Sovětský svaz obviňuje USA
z nedostatku dobré vůle k dohodě, aby uhnul před
vídaným požadavkům. Spojené státy se snaží udr
žet své ruce volné, prosté spojeneckých závaží.
Angličané, kteří jsou hlavními původci konfe
rence, začínají opatrně naznačovat» že by také k
ničemu nemusila vést. Francie je nutná jenom ja
ko čtvrtý do ”pausírovaného mariáše”.
Schůzka Eisenbowera.
Edcna, Bulganina a Faura má být jenom jakousi
přátelskou besedou bez
pevné agendy, která by
urovnala cestu konferen
ci zahraničních ministrů.
Ti se pak mají pokusit o
řešení konkrétních pro
blémů. Z širokého pole
sporných otázek vystoupí
při konferenci do popře
dí sjednocení Německa,
Formosa a odzbrojení ja
ko hlavní zábrany ukon
čení studené války.
Sovětům půjde o neutralisaci Německa, Zápa
du o to, aby zůstalo v Se
veroatlantickém paktu.
/Při té příležitosti padne
možná zmínka o neutralisaci některých satelitů,
mezi nimi Českosloven-

ska, bez nejmenší vyhlíd
ky na úspéch/. Neutrali
ta á la Rakousko bude
sovětskou
podmínkou
pro sjednocení Německa
a k dohodě proto s nej
větší pravděpodobností
zase nedojde.
V otázce Formosy bude
asi situace obrácená. Západ^Jay-paxrně neutraliss^éi uvítal a drahoty bu
dou dělat komunisté. Ale
za
přiměřenou
cenu
/Quemoy, Matsu a místo
ve'^Spojených národech/
by tee snad dalo něco dě
lat, pódarí-li se nalézt
formuli, ktérá by zachrá
nila prestiž čínských ko
munistů
Dohoda o odzbrojení
na základě posledního
/pokračování na str. 2/

klid

Mezinárodní situace nebyla snad nikdy lepši než
dnes. Rozhodně ne od té doby, co jsme z donuceni
začli poznávat, že slzavé udoli nekonči ani neza
číná Železnou oponou. Revoluce atomů sice pora
zila na hlavu náš původní, a přiznejme si, neuvá
žený plán na okamžitý návrat s ohňostrojem, ale
vývoj události nebyl konec konců. tak docela
nepříznivý.
Spolu s ostatními jsme často kritisovali předví
dané i nepředvídané ústupy západních demokracii,
jejich zbytečné i nevyhnutelné chyby. Ale v celém
tom údobí omylů se Západ nikdy nedal svést, a to
je třeba přičíst ku cti Spojeným státům, s cesty
pomalého, vždycky však tvrdošijného zesilovaní
své vojenské moci. Svět je dnes, jako před tím,
rozdělen do dvou nesmiřitelných táborů. Zrnina
spočívá v tom, že se dá poprvé od pádu Českoslo
venska s přesvědčením říci, že síla západního tábo
ra přesáhla východní.
Až potud dobře. Naše obavy začínají jinde.
Nesměli bychom si odsedět 7 exulantských let.
abychom se dokázali ubránit starosti, dovede-li
svobodný svět své výhody využít, čas pro přechod
z defensivy do ofensivy je dnes. Americký státní
sekretář J. F. Dulles vzbudil rozruch při paříž
ském zasedání výboru Severoatlantického paktu,
když obrátil pozornost k národům za Železnou
oponou: ”.... -.Západ nesmí nikdy přijmout zotro
čení národů pod komunistickou vládou za něco
permanentního a musí trvat na jednáni o jejich
osvobození při konferenci Velké čtyřky....
Nechceme v nikom vzbuzovat falešné naděje.
Dullesovo prohlášení a tucty dalších, jemu po
dobných, neznamenají mnoho. Návrat není zatím
nikde v dohledu. Ale Západ by si měl uvědomit,
že součástí jeho diplomatické ofensivy musí být,
z důvodů morálních i praktických, osvobození
nesvobodných národů.
Komunisté neodevzdávají iniciativu ochotně.
T- zv. mírové tahy v Evropě, kajícná pouť do
Bělehradu, propuštění čtyř amerických letců a
ochota k jednání v Asii, to všechno je zaměřeno
k zastavení očekávané ofensivy a trpělivému zni
čení výhod, které Západ dneska drží v ruce.
Nebezpečí sovětského klidu spočívá v tom, že by
svobodní a mírumilovní lidé mohli sednout komu
nistům na lep. Viděli jsme mnohokrát, s jakou pro
stoduchou nadějí je přijímáno každé přátelské ges
to Kremlu. Sovětská koexistenčni ofensiva se proto
nedá podceňovat.
Tady by měl přijít alespoň v malé roli na řadu
také čs. exulant. Mnohý často veřejně vyhlašoval
ochotu umřít v uniformě na ’’poli cti a slávy” a
přes všechnu nepravděpodobnost se ještě nedá s
určitostí říci, zda toho jednou přece jenom nebude
třeba. Zatím bychom se však měli zapojit do méně
slavné, ale užitečné bitvy propagační. Místo kulo
metu bude třeba vhodné volené slovo, místo gra
nátu logicky skloubený argument. Bude jich třeba
proto, abychom po míru toužícímu Západu dokážali nutnost vyvinutí a stupňování nekrvavého tla
ku, abychom ukázali svobodnému občanu, který
miluje klid, jak nebezpečný by mohl být jeho způ
sobu života sovětský ’’klid”.
- kw •
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Indický sou pntník
Krišna Menon se vynořil
za své čínské návštěvy s
novým návrhem na pří
měří na Formose. Jeho
podmínky: 1. vyklizení
Quemoye a Matsu, 2. obě
strany se musí zříci násil
ného řešení problému, 3

FORMOSE?
svolání konference pěti
velmocí /USA, SSSR, An
glie, Francie a Rudá Čí
na/.
Menon vidí v propuš
tění čtyř amerických letců
odůvodnění svých nadějí
na móžnost mírového ře
šení sporu o Formosu.

Published by
Fr. Vana, 4. Erin St., Richmond, E.l, Vic.
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HLAS DOMOVA
UMÍRAJÍCÍ DEMOKRACIE
Nový jihoafrický ministerský predseda Strydom
dokazuje, že jeho predehůdce, notorický rasisty dr.
Malan, byl vlastně ještě docela tolerantní člověk.
Strydom chce zbavit volebního práva všechny obča
ny s příměskem černošské krve.
Návrh jeho hlavoího zákona dává vládě právo
jmenovat 8 senátorů a zvyšuje počet stnátorů z pro
vincií Transvaal a Kapsko o dalších 33 /podle dosa
vadní ústavy vysílaly všechny jihoafrické provincie
stejný počet senátorů/. Transvaal i Kapsko jsou
ovládány St 7 domovou nacionalistickou stranou,
která by tak mé a v senátě dvoutřetinovou větši
nu. potřebnou k změně ústavy.
V praxi by to znamenalo nekontrolovanou vládu
jedné strany a tím také poslední hřebík do rakve
demokracie Jihoafrické unie, byla-li tam o ní vůbec
kdy řeč.
- dt.

IE DNE NA DEN
.

ZE DNE NA DEN. .

31. 5. — V Anglii byl vy
hlášen mimořádný stav,
který má za účel udržení
zásobování nej základněj
šími potřebami /stávkuje
70.000 železničářů/.
1.6. — Vůdce tuniské umírněné národní strany se
vrátil do své země po tří
letém exilu ve Francii.
Jeho návrat je jedním z
výsledků nedávno skon
čených francouzsko - tu
niských porad.
2. 6. — Výpravě britských
Horolezců se podařilo vy
lézt na horu Kanchenjunga /8579 m./, která je
třetí nejvyšší horou na
světě.
- Čínské komunistické
noviny oznámily, že v se
verozápadní Číně bylo po
praveno 52 lidí a dalších
450 bylo odsouzeno do
vězení pro sabotáž a pří
pravu ozbrojeného po
vstání.
— Spojené státy poslaly
pozvání k účasti na při
pravované
antarktické
výpravě pozorovatelům 7
zemí /Anglie, Francie,
Norsko, Austrálie, Nový
Zealand, Chile, Argntina/.
3. 6. — Indický ministr
zahraničních věcí Menon
přiletěl do Londýna k po
radám o Formose.
— Sovětská delegace od
letěla z Bělehradu po tý->
denním pobytu. Podepsané prohlášení oficielně
končí sedmiletý spor mezi
SSSR a komunistickou
Jugoslávií. Západní pozo
rovatelé považují výslec ek za Titovo vítězství.
4. 6. — Oddíly Hoa Hao
opět napadly vládní viet
namskou armádu. Podle
zpráv ze Saigonu se poda
řilo vládnímu vojsku do
být opěrného bodu Caivon
G. 6.
Západonňmecký
kancléř dr. Konrád Adenauer byl pozván do Mos
kvy.
— Nehru přijel do Mosk
vy k poradám se sovět
skou vládou.
— Z Londýna došla zprá
va, že se připravuje
schůzka Anglie* Francie,
USA a Jugoslávie,
9. 6
Kancléř Adenauer
oznámil, že je za určitých
okolností ochoten jednat
re sovětskou vládou. Ne
hodlá však porušit závazkv, plynoucí ze smluv se
západními mocnostmi.

10.6.—Sovětský minister
ský předseda Bulganin
oznámil, že si Sovětský
svaz přeje vytvoření asij
ské Velké trojky: Členo
vé nabízeného spojenec
kého svazku: Sovětský
svaz, Rudá Čína, Indie.
11. 6.—Na veřejnost se do
stala zpráva, že indický
ministerský předseda
Pandit Nehru hodlá pozvati sovětské vůdce na
oficielní návštěvu Indie.
Pozváni pravděpodobně
budou: Bulganin, Chruš
čev a Saburov.. — Attlee
byl znovu zvolen za vůd
ce parlamentní oposice.
12. 6. — Britské oddíly v
Singapore mají pohoto
vost,neboť se čeká zahá
jení velké stávky.

NEHRU

Konference
/pokračování se str. 1/
ruského plánu je nemy
slitelná, pokud sovéty
nebudou souhlasit s ově
řením nynějších sil, pl
nou svobodou pohybu
inspekčních orgánu, eta
povým postupem a s tím,
aby kontrolní instituce
měly vlastní výkonnou
moc. Tak dalekosáhlé
komunistické ústupky ne
lze očekávat. Kladný vý
sledek jednání je proto
nepravděpodobný-

PROHRÁLY

čtyř

Následky všech býva
lých konferencí se sověty
nás opravňují k nejčernéjsím obavám. Rusové
nikdy nic neztratili, čas
to však hodně získali.
Blížící se konference má
nicméně jednu novou za
jímavou stránku. Západ
ní demokracie jsou popr
vé v posici, kdy mohou
ukáže, s jakými nadějemi
žádat. Jejich postup nám
se můžeme dívat do bu
doucna.
-n-

NÁRODY

—Naše rovy—
22 JEDNOU RANOU
Velmi známý obránce OAKLEIGH F. C,

Charlie Temme má sešitu ránu do tvare, již
obdržel minulou .sobotu- pěti stehy.
Na radu lékaře si dal .včera vytáhnout
všech 22 zubů ze spodní čelisti- Avšak dou

fá, že bude moci hrát v dalším kole.

THE SUN. 8 .června, 1955.

JUGOSLÁVIE

Bělehradská návštěva
Bolševická božstva sestoupila s moskevského Olympu a pokusila se
v Jugoslávii dosáhnout vlídností a pokorou to, na co nestačily hrozby
a násilí: přimět k návratu ztraceného syna Tita. Ze světového tisku jsme
se dozvěděli, že Chruščev rád pije, že si nerad povídá s dělníky, že je
skutečným vládcem Kremlu a že musel odejít z Bělehradu s prázdnou.

V posledním bodě ne
můžeme souhlasit. So
větská delegace mfela v
Jugoslávii alespoň čás
tečný úspěch. Vedle
menších koncesí /zajiš
tění jugoslávské podpory
pro svůj plán na odzbro
jení, zákaz atomových
zbraní a řešení německé

V

RUSKU

Pandit Nehru se v těchto dnech projížděl
Moskvou, která mu připravila nadšené uvítání.
Na tom konečně není nic divného. Za své služby
bolševickému bloku si to plně zaslouží. Daleko
zajímavější je uctivé pozvání, které sověty zaslaly
západoněmeckému kancléři dr. Adenauerovi, který
byl až do nedávna terčem číslo jedna pro nejŠťavnatější komunistické nadávky.
Pozvání provázelo notu, která navrhovala na
vázání přátelských styků mezi Sovětským svazem
a Západoněmeckou republikou. Tento nejnověj
ší výstřel sovětské mírové ofensivy má patrně za
účel zmírnit neústuoně záporný postoj dr. Adenauera vůči neutralisaci Německa. Dr. Adenauer
hájí tvrdošíjně zásadu, že svobodné Německo mů
že přežít komunistickou hrozbu jenom v úzkém
spojenectví se Západem- Pozvání do Moskvy, je
dalším důkazem toho, že komunisté považují pro
sazení neutralisace Německa za svůj hlavní cíl.
- dt. -

ZLOBÍ VÁS OČI ?
Potřebujete brýle’Navštivte s důvěrou krajanský
optický
závod

OPTO
109 Swanston St. /9. posch./,
Melbourne /proti Melbourne Town Halí/
Mluvíme česky i slovenský
Otevřeno dění 9 - 18, v sobotu 9-13 hod.
Telefon: Cent. 1819

otázky/ se jí podařily
dva větší úlovky: 1. po
tvrzení nároku čínských
komunistů na Formosu.
2. odsouzení všech vo
jenských bloků. Druhý
bod má mimořádný vý
znam- Znamená konec
nadějí na zajištění vo
jenského charakteru bal
kánského paktu /Jugo
slávie - Řecko - Turec
ko/, což bylo pravděpo
dobně hlavním účelem
návštěvy tureckého pre
sidenta Menderese v Ju
goslávii. Obranný pás
Severoatlantického pak
tu, který začíná na seve
ru Norskem a končí na
jihu Tureckem, se tak
narušil a soudržnost je
ho jižního křídla byla
podstatně seslabena.
Na druhé straně ani Zá
pad nevyšel úplně na
prázdno. Sovětům se ne
podařilo vlákat Jugoslá
vií zpět do svého satelit
ního bloku a neutrální
Jugoslávie je přeci je
nom lepší než sovětská

Jugoslávie.
Největším výhercem je
ovšem maršál Tito. Je
ho posice nebyla nikdy
bezpečnější, jeho prestiž
nestála nikdy výše. K to
mu přispěl samotný fakt
návštěvy bolševic kých
pohlavárů, stejně jako
docílené koncese /na př.
výslovné záruky o ne
vměšování a uznání prá
va na samostatnou linii/.
Na první pohled by se
tedy zdálo, že v běle
hradské partii .vyhrál
každý alespoň něco. Oba
hráči, Sovětský svaz a
Jugoslávie, vykazují ur
čitý zisk,stejně jako ki
bicující západní demo
kracie a Nehrův neutralistický blok, který zís
kal nového i příznivce.
Ale za každou výhru
musí někdo platit. V bě
lehradském případě to
jsou národy Jugoslávie,
jejichž naděje na vysvo
bození z titovské tyranie
utrpěly těžkou ránu.
- n -

KRÁTCE Z EXILU
— Ředitel čs. oddělení
Radia Svobodné Evropy
v Mnichově dr. M. Kohák
byl přeložen do USA. Ve
dením čs. oddělení byl po
věřen Julius Firt.
—Plk. gšt. V. Rosík ze
mřel v Addis Abebě po
těžké operaci. Bylo mu
60 let.
—Proí. dr. V. Hlavatý na
psal nové vědecké dílo,
které vyjde v New Yorku
pod názvem ’’Theorie jed
notného pole.
—Ján Slezák, který se ne
dávno vzdal úřadu podsekretáäe US armády, byl
jmenován civilním porad
cem sekretáře armády
Stevense pro stát IUinois.
—Starostou Sokola v To
rontu byl zvolen G. Přístupa, ve výboru dále: J.
Vinklárek, R. Fraštatcký,
P. Havlík, A. Hoenig, C.
Boček, S. Starobová, Z.
Vykoukal a N. Hradská.
—Čs. malíř M. Kousal z
Bridgeport vysta v o v a 1
přes 100 svých obrazů v
King Edward hotelu v
Torontu.
—Výkonný výbor RSČ
vzal na vědomí ustavení
informační komise a vol
bu jejího předsedy dr. J.
Slávika.

—Česká malířka Toyen
vystavovala od 3. do 24.
května v galerii a Ľ Etoile Scellee v Paříži 14
obrazů. Jsou to práce z
posledních let, které ztrávila v Paříži. Pařížská
umělecká kritika věno
vala této výstavě značnou
pozornost.
—Jaroslav Měšťan vy
______ p
O___ Z
O
R
!
dal v nakladatelství Zvěrokruh v Mnichové sbír
BŔITANIÄ
HOTEL
ku básni z exilu pod náz
VINÁRNA
” U PEPÍKA”
vem ’’Sladká jako med”.
roh Bourke & Queen Sts.
—V New Yorku vyšlo 1.
číslo měsíčníků ODBO
MELBOURNE - CITY
RÁŘ, orgán Ústředí svo
Vám dodá bez příplatku až do domu
bodných ěs. odborů. Řídi
veškerá vína a lihoviny
Vlád. Walzel s redakční
Na skladě jsou též čs. likéry
radou. Adresa: 29 W 57
kminka, slivovic, karlovarská hořká, vodka, Street, New York 19, N.
třešňovice a budějovické pivo
Y„ USA.
Volejte: MU 1408
Č/JL/HD
O splnŽní Vašich přání se postará
Pepa Blahovec
PŘEDPLATNÉ ?
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I C s . výstava
Podle prohlášení pana
■Elliou. který se vrátil z
Evrem po obsáhlých obJiodnich jednáních, bu
je československá reLubhka pořádat v srpnu
I letošního roku prúmyslo[von ' stavu v Melbour|ne Čtenářům HD není
[třeba připomínat, že jde

v

M e I b o u r n e

o tutéž putovní výstavu,
kterou
československý
komunistický režim insta
loval v mnoha městech
na Středním Východě a
v Evropě. Prozatím je
známo jen to, že Česko
slovensko požádalo ofici
elně o prostor zvící deset
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

tisíc čtverečních stop, na
nichž hodlá postavit své.
prodejní stánky. Spolu
s Československem mají
vystavovat i jiné satelitní
státy, ale i Mr- Elliot při
pustil, že Československo
bude hlavním vystavova
telem.

—Zemřel hudební peda
/v ulici Na zelené lišce/ známilo 31. května zatče gog Otak. Zítek.
se staví první montovaný ní ”13 amerických agen — Obvodní a okresní spar
dům - po pokusu ve Zlíně. tů”, kteří prý bili vysláni takiády se konaly koncem
■»—V Bratislavě bylo otev na československé území května na 170 místech.
řeno nové divadlo Pavla ze Západního Německa —Rolník Štefan Varga z
Orságha
Hviezdoslava. se
Dolních Semerovic dostal
Vejde se tam 600 lidí. Vý Zpráva uvádí jen tato šest let pro neplnění do
zdobu navrhli malíři Gaj jména: Václav Urban, dávek.
Adolf Klíma, Boris Matě — V dubnu t.r. dostal v
doš, Opršal a Šimko.
—Strahovský stadion při jíček.
Semilech řidič Bohumil
I
pravují pro spartakiádu — Ministerstvo paliv a Mužíček pokutu 2.500 Kčs
” dobrovolné ” brigády. energetiky bylo rozděleno za to, že kupoval nové
Brigády ze ško)„ úřadů a na dvě. Ministrem paliv motocykly na černo za ce
závodů pracují na stadio je nyní Josef Jonáš, kte ny o několik set vyšší než
dosud vedl rozdělené stanoveno a ještě dráže je
I Na upravené pláni Let- du přehlédl s ním na Za nimi pochodovali čle nu den co den od šesti rá rý
ministerstvo, a ministrem
no do osmi večer.
/za 7.000 Kčs,
I ne se konala slavnostní stoupené útvary 1. a 2. nové vojenských akade — Československá vláda energetiky se stal dosa prodával
úřední cena 5.900 Kčs/.
mií,
děti
ze
škol
’’
Jana
vadní
náměstek
předsedy
brigády,
3.
divise
a
vypověděla
úřednici
fran

I vojenská přehlídka k 10.
V Leninově ulici v Ko
pohraničníci, couzského velvyslanectví státního úřadu plánova —
ministerstva Žižky’ ’,
výročí skončení druhé ” vojsk
má být postaven
Yvonnu Gossartovou pro cího dr. František Vlasák. šicích
vnitřní
stráž
a
lidová
mi

světové války. Po proje vnitra”. Při pochodu,
—Novým předsedou U- Gottwaldův pomník.
špionáž
a
zatkla
nejmeno

lice. Jezdeckou korouhev
Bývalý ministr státní
vech Antonína Zápotoc- k němuž vyhrávaly hud vedl plk. F. Jangl, jezdce vané osoby, které ji prý střední rady družstev je —
Alois Zábojník, bývalý bezpečnosti Ladislav Ko
zprávy.
I kého a Alexeje Čepičky by, dirigované majorem pohraniční stráže člen dodávaly
—Čs. velvyslanec v Pol předseda družstva ’’Bra přiva je teď prvním ná
městkem ministra místní
I podal velitel přehlídky Velou, byly prvně neseny olympijského družstva sku Karel Vojáček slav trství”.
I generál O. Rytíř hlásení ’’historické zástavy” čs. Myslín, motomechaniso- nostně uložil ve Varšavě —Byly stvořeny další řá ho hospodářství.
ratifikační listinu komu dy: Rudého praporu prá — Do Prahy přijel nový
I Čepičkovi a před zaháje- rudoarmějců a čs. jedno vané jednotky generál nistického
vojenského ce, Rudé hvězdy práce. egyptský vyslanec D. R.
Nová vyznamenání: Za Hanna.
I ním slavnostního pocho- tek ze Sovětského svazu. V. Janko.
Č paktu.
pracovní věrnost, Za pra — Novým děkanem v
covní obětavost.
Hradci Králové se stal
— Národní shromáždění arclděkan L. Tůma. No
schválilo ’’jednomyslně” vými kanovníky se stali:
varšavskou
vojenskou vikáři dr. J. Dušek z Knísmlouvu evropských ko řova. V. Saidl z Chotusic,
munistických zemí.
E. Záruba z Libic a A.
ľ Tentokrát byl spojen s oslavou ’’desátého výročí
—V zemědělském výboru Pluta z Výskytné.
■ osvobození republiky slavnou Rudou armádou.”
Národního shromáždění —Ministr J. Jonáš zaslal
I Podle zpráv komunistického tisku i ze zpráv sou
ohlásil ministr zeměděl blahopřejný
ství Marek Šmída, ža ”je mosteckým hor ntelegram
kromých je patrno, že toto ’’vyvrcholení” oslav
í k ů m,
potřebí rozšiřovat člen
I se neobešlo bez několika politických uklouznutí
se podařilo 23. 5.
skou zátiadnu Jednot jimž
splpit
denní
plán
těžby
j jež pošramotila jinak pečlivě připravenou fasádu
ných zemědě ských druž na 110%.
I přebohaté dekorace a halasné propagandy.
stev a vytvářet předpo
klady pro zakládání no -Opera Národního divad
ODHALENÍ STALINOVA POMNÍKU
la bude vystupovat v So
vých družstev”.
r Pri odhalení chyběl jeho tvůrce, pražský sochař
— Indický
ministerský větském svazu. Odjede
i 0. Švec. Ba co víc, referáty tisku se o něm ani
předseda Pandit Nehru se přes 300 osob: 33 pěvcó.
1 nezmínily, i když podávaly zprávu o udělování
za tavil cestou do Moskvy 80 členů sboru, 40 členů
baletního souboru, 95 čle
v Československu.
■ cen stavitelům pomníku. Soukromé zprávy z Praorchestru atd. Rekvi— V Praze zemřel člen nů
I hy tvrdí, že sochař Švec spáchal sebevraždu. Prý
sity zaberou 15 vagonů.
!
souboru
Národního
divad

I se ho všichni výtvarníci stranili, protože nesou— Pikantní kuriosita: v
la Sáša Rašilov.
I hlásili s jeho prací. Švec prý tak následoval manse prý budou
—Zahraniční návštěvníci Pardubicích
I želku, která si vzala život už před rokem.
spartakiády budou bydlit konat doplňovací volby
krajského národního
v těchto pražských hote do
I režimisté méli najednou proti Stalinovu poDva z jeho členů,
lích třídy A: Alcron, Pa výboru.
I mníku námitky: prý bylo nerozumné plýtvat peF.
Pecha
/dnes hlavní ta
láce, Flora, Paříž, Praha, jemník KSČ
v Hradci
I nézi. Za tímto hospodářským úsudkem se však
Evropa a Tatra.
Králové/ a A, Kuchař oI patrné tají to, o čem si Pražané už dlouho poví—Pro ’’organizované roz pustili kraj, třetí člen,
I dají: že Stalinův pomník» který je vlastně sousokrádání drahých kovů” který zastupoval Litomy
byli v Bratislavě odsouze šl, ’’ztratil důvěru voličů”.
■ ším se Stalinem v čele, připomíná procesí funeni: ing. Vojtěch Písarčík,
■ braku, nesoucích rakev na ramenou. A snad už
Na košické dráze mezi
bývalý přednosta cejchov- —
Sv. Mikulá
■ není Stalin dnes aktuální.
ní a puncovni služby na Liptovským
a Štrbou projel prvrí
KAGANOVIČÚV PROJEV
12 let a jeho spoluuracov- šem
elektrický vlek.
níci na 3 až 10 let. Jmé zkušební
Zahájení velkooslav nebylo tedy zrovna nejPřed dokončením je i úna:
ing.
František
Crha,
I šťastnější. O nic lépe však nepokračoval ”vyni- aliance sovětského bloku. Z jeho řeči vanula ja František Vykoukal, Gej- sek Štrba - Poprad.
J. L. / Č
■ kající host ze Sovětského svazu”, soudruh první kási opatrnost, která by se dala vyjádřit otáz za Masaryk a Josef Paleš
I náměstek předsedy Rady ministrů Kaganovič, kte- kou: co kdyby Německo bylo sjednoceno jako ve /všichni úředníci puncovSTRATHMORE
I rý je členem sovětského politbyra- Byl zlatým hře- liký neutrálni soused? Druhý zajímavý bod Ši ního úřadu v Bratislavě/.
SCHOOL
I hem programu na slavnostním zasedání režimu rokého řeči: začal se dovolávat přátelství Jugo
vědnost dělnictva za stát
OF MOTORING
I ve Španělském sále pražského Hradu. 8. 5. tam slávie, společných zájmů obou zemí, a naléhal na ní hospodaření v podni
Melbourne/
I řekl: ’’Třebaže není obvyklé, zejména ne pro hos- to, aby tyto společné zájmy došly ’’nějakého kon cích.
Specielní autokursy
I fy, mluvit na slavnostních shromážděních o ne- krétnějšího vyjádření”. Závěr je příznačný: ’’Ne Obě zásady jsou v pří
pro začátečníky
Kdostatcích, my bolševici a přátelé si to můžeme ní pochyby o tom, že z československé strany k krém rozporu se vším, co
i pokročilé
se ve svobodném světě
■dovolit’’. Vinil potom československé komunisty tomu dobrá vůle je”.
Složení zkoušky
FEP považuje za odborářskou
v
nejkratší
lhůťé
K z nedostatku schopnosti a výkonosti, zaviněného
práci. Nejvíc tomu odpo
HOLDEN a MORRIS
■nedostatkem sebekritiky. Podle slov ’’Rudého práruje snaha zaplést dělnic
s podvojným řízením
tvo do t.zv. výrobních po
■ va” nastalo prý po jeho slovech ’’oživení v sále”.
Vyučování o weekendu
Ve dnech 19. - 22. květ závodních rad a odboro rad. Tyto porady ve sku
PROJEV VILIAMA ŠIROKÉHO
bez přirážky.
tečnosti znamenají, že od
na se konal v Praze třetí
I Celá sláva zachovala navenek dekorum. Uvnitř všeodborový sjezd komu vých svazů. Během kam borové hnutí se ztotožňu
Volejte:
paně
i
na
sjezdu
se
opa

■ je cítit nervositu. To souvisí s nejistotou o tom, nisty ovládaných dělnic
je s komunistickým ředi
anglicky
I jakr jsou přesné moskevské plány s neutralisací kých odborů. Tento sjezd kovala dvě hlavní témata telstvím fabriky, takže
dnešní
komunistické
hos

FX2597 /kdykoliv/
■ některých zemí Evropy. Je pozoruhodné, že před- byl vyvrcholením kampa podářské politiky: režim nakonec nehájí zájem
dělníků, nýbrž zájem ko
režimu, která byla
■jeda vlády Široký volil velmi kulatá slova při ně
FU3859- po 5.hod. več.
spojena s t. zv. volbami útočil na "vysoké mzdy” munistických direktorů.
B vítání německého spojence” jako člena sovětské do místních a krajských a žádal větší spoluzodpoFEP
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Rudý máj byl bledý

VŠEODBOROVÝ SJEZD V ČSR

13. 6. 1955

HLAS DOMOVA

■ 4 •

Severoafrická krise

Mělnické impromptu
Jaroslav Seifert

Co dělá člověk, když je mlád?
Svou ruku po rozkošném díle
nerozpačité vztáhne rád
a Venušiny tvary bílé
pohladí okem častokrát
v mythologii, v svazku starém,
který mu nahrazuje harém.
Když trochu zmoudří, žel, ó žel,
je konec. Na knížku se mračí,
vždyť mramorový úběl těl
už jeho touze nepostačí.
Když jsem ji tehdy otevřel,
díval se na mne s její stránky
červený baret nad copánky.

Neděle padla do květů.
byl máj, byl máj a jitro svěží,
a já s tou dívkou v baretu
pospíchal časně na nábřeží.
Tak tam jsme přišli. Už jsme tu.
Ještě jsme ani nedosedli,
už můstek na parníčku zvedli.
A hned jsem počal v duchu snout
svůj plán, tu ručku tiskna horce.
Znám pod Mělníkem tichý kout,
kde voní řeka od puškvorce.
Tam budu smět ji obejmout,
ach tam, ach tam, tam, ano právě.
A srdce tlouklo nedočkavě.
Co dělá člověk, když je mlád?
Snad ruku po rozkošném díle
nerozpačité vztáhne rád
- a já jsem sáhl po Ludmile.
Co jsem to jen měl za nápad!
A chvatně s přivřenými víčky
naléval jsem si do skleničky.

Neuplynula hodina
a novou láhev poroučím si.
Dívka se dívá do klína
a nervosně si hraje s čímsi.
Proč mi to víno dnes tak chutná.
Já šťasten byl a ona smutná.
Pak vstali jsme. Našel jsem břeh,
ač nohy byly jaksi vratké.
Co na tom, jen když na ústech
rty její budu cítit sladké.
Tráva tam byla jako mech
a sedli jsme si. Tichá řeka
přelévala se do daleka.
No - zkrátka jsem se probudil
a bylo pozdě odpoledne
Oči jsem mnul a zmaten byl
koktaje věty nedovedné.
Na vlasech měl jsem žlutý pyl,
to dívka, když mne přemoh spánek,
věnečky vila ze smetanek.
Víno, ty starý taškáři
- jen bezmocně jsem zuby prodých,
lepkavou horkost na tváři
z mléka těch utržených lodyh.
Tak tak že se nám podaří
cbyliti parník. Trochu hrubé
smýklo to s námi po palubě.
Co dělá člověk, když je stár?
Na mládí své se rozpomíná.
Kolik mu tehdy bylo jar,
když chutnala mu mělničina.
Ted’ zbývá mi už let jen pár.
Však dosud s přivřenými víčky
nalévám si ji do skleničky.
Vždyť vínu jsem si neodvyk,
nezanevrel jsem na tu révu ..
a jezdím někdy na Mělník.
A láska? Konec chvalozpěvu
ať vyzní jako vroucí dík.
Na skráních maje mnohou vrásku,
vracívám se zas k tomu svazku.

Venuše sličná z úbéle,
ty věčná kráso dětství mého,
tvůj mramor chladí na čele
jak dotek lístku voňavého.
Zůstalas svěží nejdéle.
Netečná, chladná, bez rozkoší,
čas míjí tě, však nepustoší.

TUNIS: kolonialismus
na ústupu
telefonů,
technických
škol a nemocnic než Irák,
Egypt, Pakistan, Syne,
Irán či Jordán. Faktem
však zůstává* že podobni
jako v jiných koloniích
hospodářská situace se
v Tunise po poslední vál
1kterého se po staletí ne ce zhoršuje. Slabá Fran
Habib Bourguiba mů vy tuniského hnuti.
že být spokojen; tuniská Francouzský protektorát mohli zbavit. Mohame cie nemá dosti prostřed
dáni přinesli náboženství, ků /a snad ani chuti/,
ústava, která byla právě
vytlačilo křesťan aby udržovala rovnová
Tunis se dostal do sfé- které
1
podepsána. je nepřímým
ry zájmů evropských ko ství a úspěšné se smícha hu mezi přibývajícím
výsledkem jeho dlouho
loniálních mocnosti v mi- lo
. s domorodým pohan počtem obyvatelstva a
leté práce. Bourguiba se nulém století, kdy korup stvím.
hladinou investic.
stal známým, když v roce ční mamelucké vlády by- ,
Politický problém je
evropský vliv ješté závažnější. Francie
1934 rozbil a přeorgani- ly neschopny udržet Novověk:
'
soval starou tuniskou hospodářskou stabilitu
V 16. století byl tunis v koloniálních otázkách
konštituční stranu /Des- země a dostát mezinárod ký bej nucen žádat Špa stále improvisuje a do
tour/. Jeho výtvor, Néo ním závazkům. Řízeni něly o pomoc proti Tur cházi k rozhodnutím te
Destour, od té doby stojí věcí se dostalo pozvolna kům. Největší rozkvět prve, když utrpí těžké
v čele tuniského odporu do rukou evropským vě nastal po turecké invasi, ztráty na životech, majet
proti francouzské nad řitelským státům, které kdy se Tunis stal nezá ku a politické prestiži
vládá. Strana byla Fran svůj vliv uplatňovaly v vislým pirátským státem. V tuniském případě byli
couzi dlouho zakázána, rostoucí míře. Francouz Přístavy byly plny kořisti za pomalost vyjednáváni
a Bourguiba byl střídavě ský protektorát vznikl a trhy se hemžily evrop zodpovědní hlavně kolo
dohodou mezi Tunisem skými otroky. Teprve nové /evropští usedlici/,
na svobodě, ve vězení a
a Francií r- 1881, kdy
v exilu. Triumf přišel v Francie uznala za nutné počátkem 19. století byla ale nestálost francouz
ského politického syste
dubnu t.r., kdy francouz zakročit vojensky, poně zlomena moc těchto pi
mu, a snad dosud kon
ský ministerský předseda vadž Mustapha Ben Is- rátů - a s ni i hospodář cept civilisujícího posláni
Faure uznal Bourguibu, mail se zdál být nakloněn ské základy země. Tunis Francie mají svůj pódii
toho času na nucené do spolupráci s Italy. Italo ký bej byl znovu přinu na neúspěchu francouz
cen hledat pomoc u ev
volené ve Francii, za vé v té době tvořili vět
ropských států, tentokrát ské koloniální politiky
vůdce tuniského veřejné šinu evropských usedlíků u Britů a Francouzů- za dnešních změněných
ho míněni tím, že jej v Tunisu, a připravovali Francouzové prakticky podmínek. Francie se
povolal, aby zachránil se vyvodit z toho poli diktovali Tunisu politiku musí smířit se skutečnos
francouzko - tuniské vy tické důsledky.
od r. 1830, ale teprve v r. ti, že vývoj spěje k samo
jednávání.
Italské naděje znovu 1881 se jim naskytl dobrý statnosti v koloniích, a
Situace ve francouz stouply za Mussoliniho, důvod k okupaci země. snažit se, aby k této
samostatnosti došlo za
ských državách v severní který prohlásil Tunis za
Africe se od konce pos jeden ze svých cílů. Te Problémy kolonialismu podmínek co nejpřizni
lední války rapidně zhor prve druhá světová válka
Francouzové se mohou vějších. V Tunise se ně
čeho dosáhlo po letech
šuje. Čím dále, tím je
učinila definitivní konec chlubit - a chlubí se - že terorismu a hospodářské
jasnější, že Maroko, Al
za tři generace udělali
žír a Tunis mohou být italské expansi.
z Tunisu jeden z nejmo stagnace. V Alžíru a
udrženy jen mocí. Tero Na troskách Carthaga dernějších moslemských v Maroku je zatím sinu
Francouzsko - italská států. Poukazují na to, ce živnou půdou pro
rismus se stal běžným
prostředkem řešeni poli rivalita byla jen pokra že Tunis má poměrně komunistickou propa
-re
tických rozdílů, a civilní čováním bojů o Tunis, více železnic, aut, silnic, gandu.
které se odehrávaly mezi
obyvatelstvo trpí.
Zatím, co řešeni alžír mocnostmi na obou stra
ské a marocké otázky je nách Středozemního mo PORAĎTE SE S ODBORNÍKEM
dosud ve hvězdách, tu ře od samého starověku.
o nákupu neb opravách
niský problém vždy o- Punské války vyvrcholily
Ušetříte si tím hodně peněz a zklamání
spravedlňoval
mírnou zničením Carthaga, a ze
dávku optimismu. Důvo mě se dostala do rukou
dem je politický status Římanům. Po nějakou
autoradia, psací stroje, motory, vyssavače atd.
země. Tunis je francouz dobu byl Tunis význač
za hotové neb na splátky
ským protektorátem s ur ným střediskem křesťan
dodá i opraví Váš krajan
čitou dávkou samosprá ské kultury. Za středo
vy, a k emancipaci dochá věku se vystřídalo v Tu
zí aspoň čásečně přímým nisu mnoho pánů. Dovyjednáváním mezi tu morodíBerbeři se postup
niským bejem a tuniskou né dostali do područí
Rádio - Electrical,
vládou na jedné straně Vandalům, Arabům, Be
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, Víc.
duínům,
Normanům
a
a Francouzi na straně
/1. stanice za st. Elsternwick/
druhé. Politický genius jiným. Bcduinská oku
Telefon XM 2542
Bourguibův a jednotnost pace v 11. století dala
Dříve závod v Praze XII
tuniského veřejného mí obyvatelům smysl pro
nění jsou hlavními akti- disorganisaci a bezpráví,
Události v severní Africe opět přinášejí do popředí jeden z nevyře
šených světových problémů - status arabských zemí p^d francouzskou
kontrolou. Otázka Maroka, Alžíru a Tunisu je dnes nejtéžsím vnitropo
litickým problémem francouzské administrativy, ale zároveň i částí
širšího problému kolonialismu v 20. století. Světlým bodem současného
vývoje je realistické řešení tuniské otázky dohodou mezi Francií a
tuniskými zástupci.

RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY,

J. PHILIP
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Z jugoslávské Bílé knihy

Myslíme, že není vhodnější a ironičtější materiál než Bílá kniha, kterou
vydala jugoslávská vláda v roce 1951 v Bělehradě- Tento litovský
pamflet má 481 stran, vyplněných především obsáhlým úvodem, asi
Uk záživným, jako úvodníky RUDÉHO PRÁVA nebo kteréhokoli
jiněho lidové - demokratického orakula. Střed knihy tvoří citáty z diplo
matických not, vyměněných mezi jugoslávskou vládou a různými
vládami sovětského bloku, jež tvoří nejveselejší čtení. Posledních 40
stran je doplněno stejné humornými statistikami, které nemá cenu číst.
Koncem minulého měsíce se sešel v Bělehradě maršál Tito s pohlaváry
Sovětského svazu. Rádi bychom věděli, v jakém ovzduší asi probíhala
jednání otců Kominformy s nezdárným synem. Podle toho, jak dnes
situace vypadá, je na tom lépe Jugoslávie, o jejíž přízeň se budou uchá
zet dva chladní milovníci: Východ a Západ. Chtěli bychom při té
příležitosti připamatovat čtenářům HD, jak to při rozchodu Jugoslávie
se sovětským blokem v roce 1948 vypadalo.

přesné vystižení prekla
du, lepí se na jazyk česká
obdoba: ” kompartajní
latina”. Doufáme, že se
v Bělehradu pobaví sou
druh Tito se soudruhem
Chruščevem opravdu
dobře- Proč by taky ne?
Klatbu na Tita uvalila
přece ’’Resolucí o situaci
v Jugoslávii” z června
1948 zrádná klika poli
tických i faktických ne
božtíků: Kostov, Gheor
ghiu - Dej, Ana Pauke-

rová, Vasile Luca, Ma
tyáš
Rákosí,
Andrej
Žďanov, Georgi Malenkov, Jacques Duclos,
Palmiro Togliatti. Za li
dově demokratické Čes
koslovensko
podepsali
dva oběšenci, jeden ne
zvěstný a nynější minis
terský předseda, jehož
zdraví je prý velmi cha
trné: Viliam Široký,
Gustařv Bareš, Rudolf
Slánský a Bedřich Geminder.
vm

časopis Nová borba, což
byla kominformní ver
se bělehradské Borby.
V notě z 12.října 1948
si Tito stěžuje, že česko
slovenská vláda dovoluje
aby tento protitovský ča
sopis byl tištěn a publi
kován v Praze. Čs. vlá
da odpověděla hladkým
dopisem, v němž pravil
že ’’vydávání časopisu
Nová borba bylo povo
leno na základě čs. tisko
vého zákona v plném
souhlasu se zásadou svo
body tisku v Českoslo
venské republice. Česko
slovenské úřady si ne
jsou vědomy toho, že by
časopis Nová borba se
nějak mohl dotknout li
du, státu a vlády Fede
ratívni lidové republiky
Jugoslávie. V Českoslo
venské republice je No
vá borba pokládána za
demokratický, antifašis
tický časopis, který bo
juje za uskutečnění li
dové demokracie”.
Zkrátka a dobře: sověto - jugoslávské noty a
protinoty, obvinění a
protiobvinění jsou jedno
ho a téhož původu. George Orwell znesmrtelnil
takové komunistické ve
řejné exhibice slovem
’’doubletalk”. Aniž by
chom se pokoušeli o

Na melbournském filmovém festivalu, který prá
vě probíhá, jsme měli příležitost vidět parádní kou
sek československého filmového exportu, Weri
chův a Fricův film CÍSAŘŮV PEKAŘ. Ze tří
čtvrtin je to dobrá a celkem nezávazná zábava, o
níž se hlavně zasloužili Jan Werich a Jiří Brdečka
jako scenáristé. CÍSAŘŮV PEKAŘ je mírně předě
laná stará hra Osvobozeného divadla blahé pamě
ti ’’Golem”. Teprve v poslední čtvrtině filmu se di
vák, který nezná partajní pappenheimské, dozví,
jak je to vlastně možné, že byl takový film natočen
s takovým nákladem a s tak malou tendencí. Jde
o obvyklý ’’mírový” šlágr, ve kterém dojdou spra
vedlivého trestu ti, kdo vyrábějí rudolfínské ato
mové bomby, a odměněni ti lidově hodní, kteří po
mocí Golema začnou péct chleba.
Herecky stojí CÍSAŘŮV PEKAŘ na výkonu Jana
Wericha, který je daleko lepší v úloze degenerova
ného Rudolfa II. než v mravné úloze bodrého /a
pokrokového/ nekaře. Statečně mu přihrávají ne
božtík Jiří Plachý /jako šarlatán Kelley/, Nataša
Golfová /dneska už mírné zvětralá a plnoštíhlá/,
Marie Vášová, Zdeněk Štěpánek a tlupa bývalých
členů Osvobozeného Černý, Záhorský, Filipovský.
Po stránce technické a barevné si Werichův film
nezadá s žádnou západní produkcí. Celkem se mu
síme přiznat, že jsme se při promítání upřímně ba
vili, byť i s vědomím, že by to vlastně nemělo být.
_____________________
jun

' ho domova na Glovnom rynku a nechali vyspatPo velice slabé snídani nás hnali zpátky na kon
sulát, kde s námi začali provádět obvyklé úřední
PODLE VYPRÄVÉNÍ L.V.
nepříjemnosti: registrace, přísaha. Když to bylo
odbyto, čekali jsme asi tři týdny na odjezd. Ne
mám sice nic proti Polákům, ale ze své vlastní zku
šenosti potvrdím, že Krakov je pro mne zbytečné
město. Hlavní zábava byla v tom, že jsme si jeden
/Pokračování/
Konečná stanice byla Krakov. Za jízdy jsme se druhému vypravovali zkazky o tom, že se prý má
seznámili s velmi přátelským pánem, zřejmě pol brát nějaký žold. Někteří blouznivci se dokonce
ským Židem, který se k nám choval moc pěkně. zmiňovali o závratné sumě jednoho zlotého za tý
Každému z nás dal po jednom zlotém a ještě za den. Samozřejmě, že já jsem nikdy neviděl ani
nás vyjednal s konduktérem, kdy, kde a jak máme halíř. Ostatní taky ne. Ještě jsme nebyli v unifor
přesedat. Po dlouhé době se na nás usmálo štěstí. mě, ale už kolovaly nedivoČejší latríny. To je z
Asi v půl jedenácté večer jsme dojeli do Kra toho, když voják nemá co dělat.
Konečně jsme dostali papíry a seřadili nás do
kova. Zapadl jsem do první hospody u nádraží
a začal vyzvídat, kde tu je československý konsu- transportu. Jelo nás 150. Ráno jsme byli odvezeni
lát. Nevěděli. Ačkoli jsme se po dosavadních zku na mši do kostela, z kostela na vlak, který nás od
šenostech polské policii vyhýbali jako čert kříži, vezl do Gdyně. Tam jsme přijeli dost pozdě ráno
nezbylo, než se obrátit na policajta, který mel na druhého dne. Poslední oběd na půdě prý pohos
nádraží službu. Kupodivu byl samá ochota. Pro tinské Polsky jsme odbyli v rychlosti v přístavu.
tože ulice byly v té době liduprázdné, zavedl nás Nebylo celkem jasné, proč s ním tak pospíchali,
na krakovský konsulát sám. Vlastně ulice nebyly protože jsme pak celé odpoledne okouněli na hrá
tak liduprázdné jak se nám zdálo. Než jsme došli, zi, zatím co nás odpočítávali jako o závod. Večer
naháčkovaly se na naší skupinu další dva charak jsme se konečně nalodili- Ta změna. Byli jsme na
palubě zbrusu nové polské lodi ’’Sobieski”, kde
tery slovy: ’’Kluci, kam si to hasíte?’
Ochránci nočního klidu města Krakova pode- přirozeně nepočítali s vozením vojáků. ’’Sobieski”
psal na nás kvitanci nadporučík Král, který zrovna byl na své první plavbě do Kanady a všechno se
tněl službu. Hned nás všechny vyslechl a po vý na něm jen blýskalo. Doufám, že ho českosloven
slechu držel kratší projev, jehož delší smysl byl v ská armáda příliš nepoškodila. Nepopírám však,
tom, že se nedá nic dělat a že musíme formálně že jsme se pokiisili lodní špižírnu zničit přiroze
podepsat kontrakt na pět let služby ve francouz ným způsobem. Než jsme dojeli do Francie, zni
ské cizinecké legii. Pak nás zavedli do turistické- čili lodní číšníci aspoň jeden pár bot, jak lítali s

tácky a podnosy. Už jsme taky vykuřovali z lod
ních zásob a bylo nám všeobecně hej.
Lodní ráj trval bohužel jen tři dny. Třetí den
navečer jsme zastavili na širém moři před Doverem. Mezi československou armádou vypukla pa
nika, neboť šla fáma, že už nám nedají večeři. Ale
nakonec se všechno vydařilo. Večeři jsme dostali
ještě jako pasažéři, a to varování bylo k něčemu
dobré. Když jsme nazítří opouštěli ’’Sobieského”
v Boulogne, vypadali jsme jako armáda válečných
křečků, jejichž kapsy se vzdouvaly poživatinami
a kuřivem. V zájmu historické pravdy se musím
zmínit o bojové morálce, kterou by šla toho rána
shrnout v názor, že vojna by měla ještě nějaký
den počkat. Neradi jsme se loučili se ’’Sobieskim”.
Tušili jsme věci příští.
Na nádraží v Boulogne na nás čekal uvítací vý
bor, který se skládal z na mol ožralého kapitána
četnictva- Místo aby se někam ztratil, pokoušel se
držet vlastenecký projev, kterému nikdo z nás nerozumněl. Nejmíň náš tlumočník. Zlatým h-ebem
programu bylo pět franků a dvacítka cigaret, kte
ré nám dala sladká Marianne na uvítanou.
Pak nás začali třídit. Letci zvlášť a ostatní chu
doba taky zvlášť. První noc ve Francii jsme ztrá
cí na zámku, který byl zatraceně vzdušný, a v
němž se nehonil žádný vánek, ale ostrý severák.
Spali jsme na holé zemi, totiž na holých parketách.
Přikrýt jsme se mohli novinami. Přes všechna ta
to protivenství však čížkové ten večer ovládli Bou
logne, byť i jen s dvacítkou cigaret a pěti franky
v kapse.
/pokračování příště/

Jádro pudla je hořké přijali po druhé světové
jako psí žluč. Bílá kniha válce sovětské občanství
Titova režimu potvrzuje, a stali se agenty sovět
že rudá Jugoslávie je bílá ské NKVD v Jugoslávii.
jako pražský sníh. Dopo Jakmile se Tito s Mos
ručujeme každému, kdo kvou rozešel, dal je po
si pohrává ilusí, že tito- zavírat jako válečné zlo
ismus je odlišný od stali čince a špehy, což se u
nismu, aby si namátkou mnohých nezdá osud ne
přečetl deset stran této zasloužený.
knihy. Ať čte noty z Bě Co zaráží je jenom to,
lehradu nebo Moskvy, je jak se mohli v antifašis
to stále táž řeč, kterou tické Jugoslávii volně
jsme se naučili nenávidět. pohybovat od roku 1945
Jugoslávská Bílá kniha až do roku 1948- Nejlé
je humorná proto, že v pe se nám zamlouval
ní přišla jednou komu příběh Jurije Lobačeva,
nistická kosa na komunis o němž bělehradská nota
tický kámen.
z 30. června 1949 s bez
Po vyloučení Jugoslá děčnou naivitou odhalu
vie z Kominformy roz je toto: ’’Během války
vinula se papírová vojna byl zaměstnán v němec
mezi Moskvou a Běle kém propagačním apa
hradem o jistý počet rátu a jeho kresby v
” bělokvardějců ”, kteří denním tisku vychvalo

PÔVODNÍ REPORTÁŽ M.D.

valy sílu německé armá
dy, vysmívaly se Sovět
skému svazu a Stalinovi.
Když přišla do Jugoslá
vie Rudá armáda, pátra
la po něm sovětská taj
ná služba. Ale podařilo
se mu vstoupit do Rudé
armády, s níž odešel do
Maďarska jako tlumoč
ník, aby se vyhnul po
trestání.” Je opravdu zá
bavné, kolik lidí, o je
jichž vydání žádal Sovět
ský svaz po Titově úchylce, bylo v Jugoslá
vii uvězněno proto, že
nadávali Stalinovi. Tak
aspoň zní jugoslávská
verse. Nám připadá toto
lidové mraveniště nikoli
jako mraveniště, ale jako
stoka.
Neměli jsme doma chuť
ani příležitost přečíst si

O CÍSAŘOVÉ

PEKAŘI
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BITVA

ČTYŘ

REŽISÉRŮ

ČS. NÁRODNÍ SDRUŽE
NÍ ve Victorií oznamuje.
—Women Country Association v Box Hillu nás
požádala, abychom vy
zvali krajanky ke vstu
pu do této organisace.
Všechny podrobnosti sdě
lí jednatel sdružení.
Poslechněte si PRODA
NOU NEVĚSTU na gra
mofonových deskách v
neděli 26. června na 266-8, Bridport Str., Albert
Park /blízko plynárny/.
Začátek v 6.30 hod. več..
Vstupné 2,6. Občerstvení.
—Příští taneční večírek
bude 16. 7.
,O.M.

Tisková oprava:
V článku ”Z Jugoslav
ské Bílé knihy” Čti místo
’’protitovský” protititov
ský” /odstavec o v Praze
tištěné ”Nové borbé’

Uznáváme, že se to nestalo, ale vy uznejte, že se to vyhrál lid. Z levého rohu duje někde z údolí
to klidné mohlo stát. Byl zas nijaký Filmový fes jakási vatra, což znamená válečný požár. Oblo
tival a porota si najednou postavila hlavu. Že prý hou se vznášejí apokalyptičtí jezdci českého fil
se filmové pojeti nejlépe pozná na daném tématu. mu Ladislav Boháč, Gustav Nezval a Svatopluk
České obědy a večere
denně mimo neděle
A tak čtyři základni filmové velmoci začaly sou- Beneš, kteří představují Svrab, Neštovice a Zou
téžit na dané téma. Osud tomu chtěl, aby to byl falství. Kousek za nimi se řítí na pochopitelně zpě
INTERNATIONAL
závér bitvy u Slavkova, neboť to ještě nikdy nikdo něné brúnČ Doďa Pišťěk, který představuje Hlad.
HOTEL
nedokázal nezorat- Jak to dopadlo, račte nahléd- Čtyři příšerní jezdcci z Apokalypsy, kteří způso
321
Exhibition
Str,
nouti níže.
bili nejednu filmovou katastrofu, zvolna mizí a
Melbourne
Pojetí neorealistické
místo nich se začíná rozkládat na plátně plující
Telefon FB 1082
Uprostřed doutnajících zřícenin Slavkova stojí oblaka, neboť jde o film festivalový, určený pro
Alkoholová licence
Silvana Mangano, odéná v absurdní řízu, z niž se mezinárodní soutěž. Hudba Symfonického filmo
do 10 hod. večer
jí místy klube absurdní hrudník. Za ní se zdvihá vého orchestru hraje vítězný rámus a oblaka plují
monumentální pozadí, které nepředstavuje nic. na plátně ještě dlouho poté, když už sedíte v elek
První zábér: Silvana Mangano z profilu. Druhý trice.
jun
Bývalý pražský specialista
zábér: Silvana Mangano ze zadu. /Tento zábér
nemocí vnitřních a ženských
se stal velmi slavný teprve později, když byl za
koupen význačným exportérem yorkshirské šunky
k reklamním účelům/. Třetí zábér neboli drama
tický detail: na stehně skáče blecha, což znázor
29 Shakespeare Grove, Hawthorn, Vic
ňuje zbídačení lidu válečnou líticí. Čtvrtý a konečný
v sobotu od 10 do 12 hod. dopoledne
záběr: Silvana Mangano en face.
jiné dny dle úmluvy.
Pojetí potěmkinské
-Jiří Pravda hraje jednu —Ing. Josef Čermák byl
Návštěvy telef. předem na Hawthorn 2577
Zásadně je všude kouř a tolik lidí, co se jich z vedoucích rolí /strýc jmenován
technickým
vejde na plátno. Zásadně se všecko hýbá, nékdy Chris/ ve hře J. van Dru- ředitelem továrny na odokonce i kašírované smrčky. Ruská armáda to tena ”1 Remember Ma buv fy. Dunlop v Banks- Sydney. Studoval
prohrála proto, že ji zradili troekisti a menševici. ma”, která se dává od 14. town
KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD
v National Theatre, na pražské technice, za
V popředí nesou námořníci z Kronštatu na rame 6.
Eastcrn Hill-Melbourne. války sloužil u RAF. po
nou člun, v němž leží těžce raněný politruk Preoválce byl zaměstnán v
braženské gardy. Obsah projevu nemůžeme čte Little Theatre v Mel Baťových závodech nej
BELL EAR CAR SALES
bourne uvádí od 23. 6. prve v Anglii, později ja
nářům sdělit, ježto jsme nenavštěvovali lidové do
14. 7. 1955 v divadle ko vedoucí inženýr u Bati
83, High St., ST. KILDA, VIC.
kursy ruštiny. Lze však hlavně rozeznat slova ni- ARROW /proti nádraží v Indii.
Nejnižší deposit — Nejvýhodnější podmínky
kakdá. nět a davaj. Nakonec se objeví na pl tně Middle Park / hru Petra Ve stejném podniku byl
KOUPĚ
PRODEJ
VÝMĚNA
čtvrtá resolucc Všeslovanského výboru, která vy Ustinova LÁSKA ČTYft současně jmenován ve
PLUKOVNÍKŮ. Manžel
plánovacího od
světluje, proč již čtrnáct let před svým narozením ku francouzského pluko doucím
90 dní záruka
dělení další absolvent
sympatisoval Karel Marx s obranným bojem vníka hraje Zdena Fan- pražské techniky, ing. A.
24 hodinová služba
tlová.
sovětského lidu.
Steiner, který pracoval
Volejte LA 7762 nebo LA 3504
po skončení studia v růz
Pojetí historické, nicméně monumentální
—Při slavnosti v Ifawstrojírnách v ČSR.
Pozadí představuje typický norský fjord, na kesbury Agriculture Col ných
K firmě Dunlop byl přijat
jehož výšinách lze zprava vidět zříceninu Špil- lege v Richmondu, NSW, v r. 1952 jako kreslič N.V.
11. 5. předal předse
berku. Vlevo ztravují válečné plameny jakousi dne
da vlády státu NSW J. —Při graduační slavnosti
pagodu. Uprostřed žehná Napoleon / Marlon J. Cahil některým absol queenslandské university
Brando/ Marilyn Monroe a Allanu Laddovi, který ventům diplomy. V pro v Brisbane, která se ko
jako skromný cizinecký legionář bitvu u Slavkova slovu vyzdvihl, že je po nala 28.4. v městské rad
V dopise, datovaném 17. května 1955, oznamuje
vyhrál, neboť se mu podařilo vyhodit do povětří prvé mezi absolventy i nici, přijal diplom báň
’’Novoaustralan” a že je ského a hutního inženýr Department of Immigration v Canbeře: ’’Požaduje
Špilberk a osvobodit všechny politické vězné. Hud zvláště potěšen, že je to ství Zdeněk Gruener.
ba hraje pochod námořní pěchoty a hlas z kulis Čechoslovák /Je jím Mi — Victorian Symphony se znovu co nejdůrazněji, aby všichni cizinci, kteří
recituje znění nové monroovské doktríny: ’’Ame roslav Čech z Matraville/. Orchestra uvádí 14. 6. v změní zaměstnání nebo byt, hlásili tyto změny
J.N. radnici v Melbourne pod D. of I. v příslušném státě. Totéž platí o uzavření
ričanka Američanům! Prsa 37, pas 24, boky 37...”
patronátem guvernéra Si
V popředí se hemží baletky v lužicko - srbských
Nn melboumské i(ni- ra D. Brookse výroční manželství. Pro pohodlí cizinců, kteří bydlí dál
ver;
ité
studuje
letos
17
krojích.
koncert, ftídí Sir John než tři míle od hlavní pošty v hlavním městě státu,
Čechos’ováků. 6 čs. u- Barbirolli, sólisté: Sylvia
Pojetí české - festivalové
prch
’
ikû
zde
již
gradu

Fisher /soprán/ a Jiří bylo ujednáno s ministerstvem pošt, že jakékoli
Slavkov není vidět vůbec, nýbrž žírné pole a
Tancibudek /hoboj/.
změny je možno hlásit na místním poštovním
březový háj. Na roli dědičné stojí Zdeněk Štípá ovalo.
úřadě”.
nek. ozbrojen vidlemi, kouká nahoru a dělá, že
u-________
.
—.----------------------------------- Dopisem z 26. května sděluje dále canberské
Č S. CUKRÁRNA
ŽÁDEJTE VŽDY
ministerstvo přistěhovalectví: ’’Podle nově upra
SUGAR & SPICE
Houslový koncert v B r isbane
uzeniny všeho druhu
veného zákona už nebude potřeba, aby přistěho
maj. M.&D. Košťáloví
z největšího čs závodu
valec podal prohlášení o tom, že hodlá přijmout
315 Toorak Rd.,
v Austrálii
1. června vystoupili na tvorby. Ve hře houslist
australské občanství, dva roky před podáním
koncertním pódiu v měst ky Glorie Foley se spoju
SOUTH YARRA, VIC.
ské radnici v Brisbane je životně svěží žensky
vlastní žádosti o občanství. Místo toho stačí, požáTelefon
BJ4518
před četným obecenstvem cítěný přednes s čistou
dá-li o naturalisaci šest měsíců před vypršením
Všechny kontinentální
dva umělci: Gloria Foley zpěvností tónu a má ener
cukrovinky dodáváme zákonem stanovené lhůty /jež vyžaduje pět let
a JIH Svoboda. Na pořa gicky ale zdravě vyvinu
až do domu
du byly: Händelova So tou techniku pravé ruky.
pobytu v Austrálii/- Ti, kdo se chtějí přihlásit do
náta v E-dur, Bethoveno- Klavirista Jiří Svoboda
australské armády, mohou podat prohlášeni o
va Sonata v F-dur op. 24 přispěl ku zdaru večera
Čs. kavárenská
úmyslu stati se australským občanem po roce po
’’Jarní”, Baal Shem E.
resta ura ce
Blocha, Senata pro hous svým poctivým muzikant
bytu v Austrálii. Nadále se nevyžaduje, aby cizinci
ským
temperamentem
ja

KIOSK
le a klavír od Jar. Dou ko ukázněný doprovázeč.
oznamovali úmysl žádat o australské občanství
9. Esplanade,
bravy a Suite Espagnole
Vystoupení obou manželů
ST. K1LDA, VIC. .
J. Nina.
v denním tisku. Výše poplatku za naturalisačni
Telefon LA8389
Oba umělci se zhostili je zde vždy mimořádnou
akt
byla snížena z pěti na jednu libru. Doporučeni
výkonu jak s hlediska události, zvláxtě pak pro
Denně obědy i večeře
na naturalisačních papírech mohou nyní dávat
1316 Malvern Rd.,
technického tak i před čs. skupinu, která byla za
Místnosti příjemné
nesového výborně Uplat projevené uznání hojné
i představitelé New Settlers League a Good Neigh
MALVERN, VIC.
vytopeny
nili zvláště citlivý smysl odměněna přídavky z čes"
Srdečné zve
Telefon BY1885
bouř Council.
D. of I. Can. ACT
n porozumění pro sloh - ké houslové tvorby,
ZDENĚK PELAfi
-od staré až do soudobé
R. P. Brisbane

ČTEME

E. J.

KENNEDY

o krajanech

STANDY

KOTMELA

Department of Immigration
oznamuje:

13. 6. 1955

Dopisy redakci
PŘÍLEŽITOST PRE ŠTUDENTOV

i—Po Vianociach minulého roku som sa vybral na
ľdovolenku do Tasmánie. A len zo zvedavosti som
m išiel informovať o Studijních možnostiach i na
Bwnojšej univerzite. A keď som povedal, že hodlám
byt učiťelom na vyšších školách, zase prišla reč na
[ štip«; o a S velkou nedôverou išiel som na Departí ment of Ľducation, lebo veď už tolko krát som sa
i v tom sklamal. No k môjmu prekvapeniu sa tam so
■inncii rozprávali celkom priaťelsky a prv než by
I som ešte bol podal žiadosť ma uisťovali, že môj
■ prípad je celkom jasný a že štipendium dostanem.
Za tri dni ako som si podal žiadosť, som dostal vyI rozuměnie. že mi bolo dané štipendium v hodnote
£ 440 ročne a jediná podmienka bude, že sa zavia■ žem \ vučovať v Tasmánii po skončení štúdií za tol
ko rokov, na kolko rokov mi bolo dané štipendium...
I Taktu dnes ozai môžem po skúšenosti povedať, že
' Tasmania je ovela priaznivejšia pre študentov ako
f iné štáty
S. K. Hobart
I —Zde na universitě je nás několik. Zdá se mi, že
t v mém ročníku po Australanech, Číňanech a Indech
by Čechoslováci tvořili nejsilnější kolonii.
A. B. Sydney
I VÍCE ALTRUISMU

—Četl jsem se zájmem článek ’’Bráníce špatné, bo
ji jujem proti horšímu”. /HD 10/V., p.r./ Je to velmi
dobré, ač jsem nebyl spokojen s odpovědí na otáz•ku: "Jakou víru můžete nabídnout vy, aby potřela
tuto sílu stejnou silou?” Snad trochu více altru
ismu. zájem o to, aby i ten druhý člóvék byl svo
boden a měl se i materielně lépe, a méně sobec
ko?ti osobní, národní, rasové.
Dr. L. R., Chicago, USA
APPEASEMENT

I —Když je význačnější Rus pozván někde na ZápaI dé na hostinu, pokládá se za samozřejmost, ie se
Lpodává kaviár a vodka. Aby se přece host cítil
r dobře. - Pozvou-li Rusové někoho ze Západu na
[hostinu, podává se samozřejmě kaviár a vodka.
I Je to přece jejich národní jídlo a pití.
V. L. Adelaide
j PREVENTIVNÍ VALKA
I —Predebatoval som so známými hlavne myšlienku,
I že sme odišli do exilu, aby sme bojovali proti koI muni/niu, že však teraz nemáme trpezlivosť pre
| tento ciel i pracovať. Myslím, že v tejto jednej
I vete spočívá celá sláva a úpadok emigrácie. Keď
I sme v rokoch 1948/49 opustili ČSR, mysleli sme,
i že protikomunistické križiácké taženie začne co ne
vidieť. Avšak nič sa nestalo. Ba, naopak! Ko - exisi tenčia je nej novším šlágrom, strach pred nukle[árnými zbraňami tak velký na obidvoch stranách,
že snád skutočne k vojne nedojde. A máme si ju
priať ’ Na druhej strane však nevidím spôsob zba
viť svet komunizmu bez porážky Číny a Sovietské; ho sväzu. Pýtám se vás preto, ako možno nájsť
í cestu z tejto dilemny? Ako môžeme za tento ciel
í pracovať bez toho, že by sme hlásali preventívnu
t válku? Co my môžem vôbec robiť iného ako ší
riť pravdu o tom, ako to vypadá za Železnou opo
nou? Nestrácame predsa charakter politickej emi
grácie, keď tu nečinne sotrváváme, nestarajúc sa
o1 nič?
H. S. Glebe
Ehlesli že se panu -kw- jeví zahraničně - politická
situace vyhraněna tak, jak ji ohodnotil ve třech
[bodech v 11/V. čísle HD, jest to ovšem jen a jen
jeho záležitostí. Jakmile to však zveřejní a napíše,
že není amorální zvolit raději ’’nějaký svět než
j žádný", tož v jeho vlastní morálce musí být něco
pochybeného. Status Quo, ovšem, proč ne? Nám tu
i přece nic nechybí, a ti tam za Železnou oponou ať
si zvyknou. Tož to je hanebné, jako bylo Celinovo
■ »Ťtaději v kleče žít, než v stoje zemřít”. - Také se
Ebmalý český premier - malý český premier - 3

pro celou českou Sydney
1,Premier Lane, KING’S CROSS
Chutná jídla 7 dní v týdnu
K dostání Hlas domova
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HLAS DOMOVA

Navštivte českou kavárnu a cukrárnu

TATRA

Čs. sport
v Austrálii

201, Victoria Str., KING’S CROSS v Sydney
/proti české restauraci Home Coffee/
Studená jídla, výborné pečivo a dobrou kávu
obdržíte od 10 hod. ráno do 12 hod. vnoci
Otevřeno 7 dní v týdnu.
Srdečné zve V. Umlauf, majitel.
Prvně otevřeno dne 17. června 1955.

KOPANÁ V SYDNEY Branky vstřelili: Chlá
V sobotu 4 června na dek 2, Chochola 2, Grostoupilo mužstvo Prahy, ennteman a Mueller.
posílené Toulou na pra
V. Um. Sydney
vé spojce, proti ConcorKOPANÁ
du a zasloužené zvítězi
V MELBOURNE
lo 7:0 /3:0/ Početné obecenstvo bylo uspoko Zápas S.K SLAVIA
jeno pěknou, živou kom proti PRESTONU, kte
binační hrou. Branky da rý se hrál 4.6. na hřišti
Nabízíme nejlepší australskou značkovou vlnu li: Mueller 4 a Toula 3- Čechoslováků v ElwooDruhé mužstvo zvítězi du, dal jen SLAVII pří
za tyto ceny:
TOTEM • silná, nejlepší jakost: 35/6 za lib lo nad reservou Concor ležitost k dalšímu zlepše
du 3:l/0:0/. 11. června ní brankového poměru.
HEYDAY - nepromokavá sportovní: 28/zvítězila Praha po cel Domácí zvítězili bez vel
DOUBLE QUICK - výborná, rychle
kem nezajímavé hře nad ké námahy 8:1 /4:1/.
mužstvem
Guild fordu Trochu těžší byl již
přibývá: 28/3:2 2:0/ brankami Muel- zápas s PARK RANAZALEA, BLUEBELL, 3 & 4 PLY
lera 2 a Hříbata. Zvláště GERS, který se hrál 11-6.
FINGERING - nejlepší, střed, síly
38/na začátku druhého po v Middle Parku. I v něm
FIRESIDE FINGERING - velmi dobrá 26/9 ločasu, kdy byl Guild však SLAVIA přesvěd
ford v převaze, se vyzna čivě zvítězila 5:2 /1:1/ a
Též specielní vlny, Angora Nylon atd.
menal brankař Prahy upevnila si tak vedoucí
Všechny
barvy
Littrich. Reserva porazi postavení ve své divisi.
POROVNEJTE CENY S OSTATNÍMI
la druhé mužstvo Guild- 18. 6. hraje SLAVIA
Objednejte písemné - Plat předem nebo COD fordu 6:3 /3:2/. 18. čer doma s VICTORIAN
Poštovné 1/6 za 1 zásilku nebo 3/- COD přiložte vna hraje Praha v Lane
k objednávce. Od 5 lb výše zasíláme vyplacené. ICowe a 25. června se COLTS. 25 6. se hraje
Dockerty Cup.
Dodávám nejméně 1 lb od barvy a pak násobky
Sydney Austral /na
celých liber. Dodávka do 4 dnů.
V mezinárodním pohá
j Fr. Příhoda, P.O. Box 95, South Caulfield, Vic /Sportsground/.
Telef. zpr. F. D. ru /Laidlow Cup/ sehrá
Telefon LF 8573
lo Československo 12. 6.
HOCKEY V SYDNEY první zápas s mužstvem
p. -kw- pěkné podařilo v č. 10/V. srovnat Pandita 7.6. sehrálo českoslo Malty. Utkáni skončilo
Nehru s dr. E. Benešem. Bylo-li to míněno jako venské mužstvb BOM- hladkým vítězstvím Čes
vzpomínka na zemřelého presidenta, tož to skutečné BERS důležité utkání s koslovenska 7:3 /4:0/.
vyznělo strašné impresivně.
A. P., Fitzroy
jediným vážným soupe Branky vstřelili: LachGALILEO GALILEI A ’’EPIŠTOLY”
řem, mužstvem St. Ge- man 2, Engelbogen 2, Go
/Otevřený dopis p. Zacharovi/
Jsme také katolíci a věříme v Boha. Ale nezapo orge. Zápas se hrál v tesman, Slavík a Ressler.
mínáme, že katolíci upálili Husa, protože nesou prudkém tempu a bylo Československo hrálo v
hlasil s prodáváním odpustků, a že Galileo Galilei vidět, že obé mužstva této sestavě: Kiss - Roztéměř skončil na hranici, když se neprozřetelné
prořekl, že objevil, že je země kulatá. Pevné dou hrají na vítězství. Po nětínský, Kříž - Vlček,
fáme,že ’’otevřený dopis”, podepsaný p. Horáčkem rušném a napínavém bo Pechout, Koťátko - Sla
a p. Schwetzem, byť i snad pohnul Vaší žlučí, ji zvítězili Bombers 6:3 vík, Lachman, Gottesman
nezanechal úhony na duchu i na těle.
/2:2, 3:1, 1:0/. O ví Engelbogen, ResslerE. Hauer, Lumír Zavadil, Jaroslav Kotlaba
tězství rozhodl nápor Příští kolo: ČSR - Ukra
všichni: 15, Lechmere St., Brisbane, Qld.
Bombers v druhé třetině. jina.
fz

VLNA 0 12% LEVNĚJŠÍ!

ZACHRAŇUJEME JEDEN ŽIVOT

Nešpiním se s člověkem typu páně Zacharova
a také mě takový Člověk nemůže urazit.....

=

SPORTOVNÍ KLUB ’’PRAHA” V SYDNEY
..... Prosím, abyste toto uveřejnili.
pořádá v sobotu 18. června v 8. hod. večer
M. N.. Melboume
P.S. Kopii posílám Křesťanské akademii
TANEČNÍ ZÁBAVU
Manželka mi dělá scénu,
se stydí, že se otráví,
v sále Sheridanu, 80, Oxford St., Woollahra
1 jak to tam dáte, tak prosím, dejte jen co je možné,
|
Váš M. N. Vstupné 10/-. K tanci hraje čs. soubor TABOO
ZABRAŇUJEME RVAČCE

Nemám v úmyslu napadat žádnou církev a tím
spíše ne římskokatolickou, jejímž isem členem.
Bráním se ale jakémukoli fanatismu a tím spíše
náboženskému, který v minulosti dovedl nadělat
právě tolik zla, jako dnes fanatismus politický.
Rozhodně ještě žádné církvi neposloužil, a to, co
jsem četl v dopisech, podepsaných pp. Horáčkem
a Schwetzem /HD 10/V. p.r./ je vyhraněný kato
lický komplex, který se rovná prvému.....
.... Dopis je určen vám a v případě uveřejnění si
jen vyhražuji, aby bylo použito jen mé značky
E.K.U. Jsem ještě na ruční rvačku slabý a nějaký
fanatik by mi mohl přijít rozbít hubu. Za půl roku
se už podepíši celým jménem.
_________ E. K. U.
DOPORUČUJTE HLAS DOMOVA

Příjemné posezení v restauraci

Taranda
40 Mitford St., Elwood, Vic.
/blízko hřlšté S.K. Slávia/

Telefon

XA 2332

Výborná česko - vídeňská kuchyně
Otevřeno denné /mimo pondélí/ 5 - 8.30 večer
v sobotu a v neděli též 12 - 2,30 odpoledne

Srdečné zve J. Let

malý český premier malý český premier - malý

- 8 -

13 6. 1955

HLAS DOMOVA

Sport doma i v cizině
/Od našeho zpravodaje JT Mnichov/

PŘÁTELÉ

Tatran Prešov: Rajman, Zibrini, Semeší, Valá
šek, Karel II., Kušnír, Karel I., Šimanský, Petroš,
Ferenc, Čiták
Baník Ostrava: Benedikt, Reček, Sousedík, On
dráčka, Michna, Šajer, Siuda, Wiecek, Křižák,
Stanczo, Mikeška
Jiskra Liberec: Hrdlička, Klctečka, Waltr, Mrá
zek, Wiencek, Vánek Šolc, Vacátko, Macek, Frejiach, Maštalko
Jiskra Žilina: Rufus, Štěrbák, Krásnohorský,
Timkanič, Kopčan, Drexler, Pavlovský, šubrt, Fillo,
Bajerovský, Stalmašek
Rudá Hvězda: Hlavatý, Tichý, Hložek, Cimra,
Goegh, Nedvídek, Kačány, Balažík, Košnár, Ujváty, ing. Hlavatý
Baník Kladno: Plátek, Fábera, Leipner, Brinda,
Linhart, Fous, Kokštein, Peták, Majer, Sršeň, Bragagnola
Spartak Trnava: Stacho, Křižan, Slanina, Zaťko,
Pšenko, Klein, Ištvánovič, Tibenský, Jakubčík,
Lančarin, Grešo.

ZPRÁVY Z ČS. ATLETIKY
Zátopkúv pokus o překonání světového rekordi
na 10 km se nezdařil. Jeho čas byl 29:33 min
Kladivár Máca překonal dosavadní československý
rekord ve vrhu kladivem výkonem 61,22 m. Kovái
skočil do výšky 201 cm a mladý koulař Pliha
hodil kouli 16,43 m. V běhu na 100 m vyrovná
Janeček čs rekord časem 10,5 vt-. Překvapenín
byla Jungwirthova porážka v běhu na 1 km. Vité:
Zvolelenský má čas 2:27,8 min. Jungwirth byl <
8 desetin vteřiny pomalejší. Ve skoku dalekérr
stojí za zmínku Procházkův výkon 7,40 m. V troj
skoku skočil Řehák 15,25 m. Mertlová překonali
svůj vlastní čs. rekord ve vrhu diskem výkonerr
48.23 m.
ATLETIKA VE SVÉTÉ
Při startu maďarských atletů v Londýně došle
k několika sensačním výkonům. Zlatým hřebem
byl běh na jednu míli, při kterém překonali čtyřminutovou hranici 3 závodníci. Zvítězil Maďar
Tiboři časem 3:59 min. Druhý byl Angličan Chatauay za 3:59,8 min.Jako třetí doběhl další, dosud
neznámý Angličan Hewson ve stejném čase. Nej TENNISOVÉ MISTROV —Hartwig porazil v Lon
STVÍ FRANCIE: Ameri dýně nového mistra Fran
lepší maďarský půlkař Iharos v míli pro nemoc čan
Trabert vyhrál ten- cie Traberta 9:7. 6:3.
nestartoval, ale v běhu na 2 míle překonal světový nisové mistrovství Fran
Drobný v Berlíně
rekord časem 8:33.4 min. Druhý byl Angličan cie. Ve finále porazil švé
Wood v čase 8:33,4 min., který je rovněž lepší da Davidsona 2:6, 6:1, Na mezinárodním ten6:4, 6:2. Překvapením byl nisovém turnaji v Zá
světového rekorduMerlo, který vyřadil padním Berlíně zvítězil
Iharos je největší maďarskou lehkoatleticko” Ital
ve čtvrtfinále Seixase. Jaroslav Drobný nad
nadějí pro Olympiádu. Před londýnským zájez Z Australanů se zúčastnil
dem překonal v Budapešti světový rekord na 3 km jenom Rose. Drobný, kte mladým Američanem H.
Stewartem. Ve finále
časem 7:55,6 min. a 1500 m zaběhl za 3:42,6 min. rý má zdravotní potíže,
čtyřhry porazila dvojice
rovněž nehrál.
/Landyho rekord je 3:41,8 min./.
Drobný - Stewart dvojici
KOPANÁ V ČESKOSLOVENSLOVENSKU
Jednotlivé výsledky z Bergelin /Švédsko/
Tabulku čs. mistrovství kopané vede po osmém teňnisového utkání CSR- - Vincent /USA/.
Č
kole Slovan Bratislava s 13 body, druhý je UDA -Belgie v Praze: Javor51. Mochov
skýWasher
0:6,
1:6,
6:3,
11 a ťetí Tatran Prešov rovněž s 11 body. O dva
51. ročník tradičního
4:6, Zábrodský-Brichant
.body zpět je Slavie a o další bod za ní Sparta.
6:8, 3:6, 4:6, Zábrodský, cyklistického závodu
Několik výsledků: Spartak Praha - Baník Klad Javorský - Washer, Bri- Praha - Mochov - Praha
no 3:2, Baník Ost ává - Slovan Bratislava 0:2» chant 1:6, 6:4, 3:6, 7:9, vyhrál letos Málek. Dal
Zábrodský - Washer 2:6.
Spartak Trnava - UDA 0:3.
1:6, 6:3, 8:10, Javorský - ší umístění: 2. Zahrad
Sestavy čs. ligových mužstev
- Brichant 2:6, 9:11, 6 3 nický, 3. Kuneš, 4. Cih
lář.
č
Dynamo Praha /Slavie/: Jonák, Melichar, Ko 8:10.
courek. Muzikář, Buchta, Ipser, Štádler, Hemele,
Bican, Hubálek, Fiktus
Provádíme veškeré práce optické
Spartak Praha Sokolovo /Sparta/: Houška /Ropřesné, rychle a za levné ceny
ček/, Sirotek, Menclík, Hejský, Koubek, Procház
Sluneční brýle
Velký výb>r
ka, Starý, Svoboda /Jareš/, Skuček, Crha, Pešek
UDA /armádní mužsvo/: Dolejší, Ječný, Novák,
Pleskali, šafránek. Hcrtl, Hlaváček, Masopust,
Vítek, Páda, Michálek
odborný optik
Slovan Bratislava: Schroiff, Beňa, Čirka, Jajcaj.
257 Elizabeth St., Melbrurne - City
Vičan, Ben?dikovič, Bílý, Vengoš, Pažický, Gaj
'v dorrí R Kyatt, Chemist, poblíž Lonsdale St./
doš, Curgaly
Telefon: MU 2601
Tankista Praha: Danko, Ošťádal, Felszegy, Ko/dříve Praha II., Jindřišská 7/
fent, Kováč, AntJ, Pazdera, Beránek, Kadraba,
Otevřeno denné 9 - 18, v sobotu 9 - 12,30
Sedláček, Dolinský
Přijímáme objednávky také poštou ’

M. CHRPA

PKSHE: F* IŽ4S

___

Františka Šebestu z Drahotuš, Josefa Oravce /neb
kdo o něm ví/, manžele Jaroslava a Zdenu Hullcfa.
sovy, Vladimíra Bosáka, Marii Kounovskou, Vladi
míra Sinkoru, Karla Boušku a pí. Salačovou /vdo
vu po čs. malíři - Brazílie?/ Zjistíme-li adresy hle
daných, oznámíme jim, kdo se na né dotazuje. Ta
zatelům přímo zjištěné adresy nesdélujeme. Upo
zorněte laskavé hledanéHD

Listárna
F.H.,Glen Forrest: Díky
za noviny. — F. S., Moorab. Díky za inf- a adre
sy. — K. H., Sydney: Roč
ní předpl. do Indie: lodní
poštou £1/17/—, letec
ky £ 4/9/—.Ukázk. čís
la zašleme zdarma. — J.
T., Mt. Glen.: Díky za
dopis. Na ”dům tisku” ne
pomýšlíme. — H. S., Glebe: Úvahu uvěř, příště.
Dík v. — F. W. Flemm.:

KOUPĚ,

Dík. snad použ. jindy. —
J. N.. Fairerf: Viz HD 7
-V. str. 6.
HD
Malý oznamovatel:

— PŘIJMEME VÍCE
TRUHLÁŘŮ pro výro
bu kontinentálního ná
bytku. Ideální podmínky,
dobrý plat. ALF’S FUR
NITURE CO., 195 Com.
mercial Rd.. Sth Yarra,
Vic.

PRODEJ, VÝMĚNA
JE VĚCÍ DŮVĚRY!

AUTA

Spolehlivě Vám vše obstará

V. J O K L
FIRST YARD, 55 NEPEAN HIGHWAY
ELSTERNWICK VIC.
Telefon LF 1676, po prod. době LF 2587
Na starší vůz dostanete záruku
jako na nový
ČS. TISK O OLYMPIÁDĚ V MELBOURNE
—Normální atletické dráhy v Austrálii mají tři
vrstvy: drť z mušlí, červený písek ze sopky Dundee a normální popel z Ne wcashu, hlavního
města p r o v i n c i e New South Walles. . . Že s
olympijskými hrami mají pořadatelé starosti
ohromné , o tom nepochybujeme. A že jsou při
tom také pronásledováni smůlou svědčí nedávná
zpráva, že jim vyhořela hala pro rohovnické sou
těže, která byla vystavěna pro 12.000 diváků- . .
Bude prý vbrzku postavena nová pro 14.000 di
váků. . .
Stadion, 11. února 1955.
—Tak na příklad stavba velké tribuny na olym
pijském stadionu měla trvat 18 - 20 měsíců. Dnes
však v důsledku dobrého půl tuctu stávek staveb
ních dělníků nejsou stavební práce skončeny ani
z jedné čtvrtiny. Na staveništi plaveckého stadionu
to nevypadá o nic lépe. . . Australané nedovolili
ani dovoz startovní pistole, pokládajíce ji podle
svých zákonů za střelnou zbraň. . . List přiznává
/Curyšský sport, pozn. red/, že "celý svět se dnes
Melbourne směje, třebaže nakonec všechno může
skončit tragicky. • /*
Československý sport, 7. 4. 55.

- AFTKR NOU ne , lg |W>

NETRAPTE SE S VAŘENÍM !
Přijďte se najíst 'k

ČERNÝM DO RICHMONDU
253 Church St. /blíže Brídge Rd./
Výborná jídla
Levné ceny
Příjemné prostředí
Večeře denně 5 - 8 hod. /mimo pondělí/
v sobotu a v neďéli též obědy /12 - 2/
Spojení ž City: elektr. 27, 28, 40, 48
ze St. Kildy: elektr. č. 78

HLEDAJÍ:

SUIT co.
F«MT CLAM SUITS AND SXOIS TD MtAAUDt

SPECIAL CONTINENTAL SHIRTS

\v;-

50 BOURKE STREET
MELBOURNE. C.1

HLAS DOMOVA
vychází čtrnáctidenně
Řídi redakční kruh
Adresa:
Hlas domova. 4. Erin Street,
Richmond E. 1, Víc.
Telefon JA 3380
/jen mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rok s 37/-,
na 1 roku s 19/-, na 7 čísel s 10/-,
jednotlivě s 1/6*

