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23- června byla zahájena I. celostátní sparta kiád a

B O L Š E VI C I S L E T U J Í
Prostranství všude kolem je slavnostně vyzdo ní spartakiády Štěrk: "Žádám o další příkazy'"—
beno. Před Museem vlají na vysokých stožárech —"Děkuji. Velte k pochodu!” — "Provedu!”—
—"Čelo průvodu, pohov!”—Už jen několik okam
vlajky československá a sovětská. Také budova
žiků zbývá k zahájení slavnostního průvodu mlá
Národní fronty je vyzdobena vlajkami a hesly. deže Prahou. A nyní k nám sem dolehla salva, dě
Velké hodiny ukazuji 07-55. Chvíle napjatého lová salva až z letenské pláně- "Čelo průvodu, po
očekávání. Tady uprostřed křižovatky očekává zor! Pochodem vchod!”... Průvod mládeže I. ce
náčelník průvodů Vlastimil Ježek hlášení od ve lostátní spartakiády byl zahájen. Hudba hraje do
litele úseku škol Antonína Krále velitele čela prů kroku. Státní vlajky a za nimi plastický obraz I.
vodu plukovníka Špirka. Hlášení bylo provedeno. celostátní spartakiády se pohnuly kupředu- A za
”Čelo průvodu, pozor!” "Soudruhu náměstku, hlá nimi slavné čelo statisícového průvodu. A už se
sím nástup čela průvodu a tělovýchovných úseků!” ozývá první potlesk obecenstva. Pražané vítají če
Všichni cvíčenci žactva a dorostu jsou připraveni lo průvodu na horní části Václavského náměstí.
Čs. rozhlas 26- 6. 55.
k zahájení průvodu. Hlásí se náčelník I. celostát-

I. celostátní spartakiáda, komunistická náhraž
ka všesokolských sletů,
byla zahájena 23. června
vystoupením žactva, do
rostenců a dorostenek.
Vlastně ne: takhle to teď
popisují v Praze:

Píseň o kráse a mládí
"První den vystoupí
59.000 chlapců a děvčat.
Bude to prvý a snad nej
hlubší dojem desetitisíců
diváků- Uvidí cvičení

"Zlatá brána” a cvičení
s krychlemi. Zelený ob
délník stadionu zaplaví
nékojlik
desítek
tisíc
chlapců a děvčátek a
předvedou živosti pře
kypující hry. A pak již
bude následovat jedno
vystoupení za druhým.
Školáků
vyšších třídchlapců a děvčat pracov
ních záloh. Bude to píseň
o kráse a mladí. Tak
nazvaly vystoupení naší

POLITICKÁ NÁLADA V CSR
Podle soukromých zpráv je v poslednich týdnech
v Československu mimořádně vzrušená politická
nálada. Přispívá k tomu řada rozličných faktorů,
především schůzka Velké čtyřky, jež se má konat
v červenci.
Už návštěva sovětčíků v Bělehradě způsobila
velké překvapeni a Chruščevovo kajícné doznání
viny přímo ohromilo československé komunistické
hodnostáře, kteří nyní zpytuji svědomí po mnoha
letých útocích na Tita> Chruščev svedl dřívější
sovětské útoky proti Titovi a jeho režimu na popra
veného Beriu, ale v Československu jsou dosud
všichni ti, kdož Titově Jugoslávii spilali. u moci.
V této souvislosti se přirozeně hovoří také o pro
cesu se Slánským, který spolu s 10 dalšími vedou
cími čs- komunisty byl popraven 3. prosince 1952.
Podstatnou části tehdejší obžaloby Slánského "cen
tra” bylo obviněni z titoismu.
Trvalý zájem Spojených státu na osudu poro
bených zemí je samozřejmě vítán. Lidé v Česko
slovensku mají radost z toho, že Spojené státy
stupňují své požadavky a tlak na Sověty. Naproti
tomu vedoucí komunistických sekretariátů dostali
pokyn: nevěšet hlavu, ať se děje cokoliv, vše je
jen otázkou komunistické taktiky.
V souvislosti s otázkami mezinárodně politický
mi a zřejmě také jako výsledek špatné režie oslav
10. výročí "osvobozeni Československa Rudou ar
mádou” se v Praze šušká o odchodu Antonína
Zápotockého. Jeho nástupcem má prý být dr. Ale
xej Čepička, nebo - což je ještě více překvapující - generál Ludvik Svoboda.
FEP

mládeže statisíce diváků
předcházejících
okres
ních a krajských spartakiád po celé republice.”
Namiesto smělého
a rezkého pochodu
Nesmí se to brát do

slova. Bratislavský roz
hlas si zrovna nedávno
stěžoval na kšandu, kte
rou utržili při spartakiádě v bratislavském před
městí Petržalce:”- . . Vel/pokračování na str. 3/

Pouto
nejsilnější
Tito jede
do Moskvy

Při nedávné návštěvě Chruščeva a Bulganinem v Jugoslávii nám bylo velkou částí západ
ního tisku sděleno, že se vůbec nic nestalo, že
Rusové odjeli s prázdnou.
Netrvalo dlouho a”věrný spojenec” Západu Ti
to postavil svět před no
vý hlavolam ohlášenou
návštěvou do Moskvy.
V Londýně p r oj e v i 1 i
"mírné překvapení”, Wa
shington si rozpačitě od
kašlal a prohlásil, že je
všechno v pořádku. Titova pouta se Západem
jsou prý pořád užší než
s Východem.
Je docela možné, že bě
lehradská usnesení zůsta
nou na nějakou dobu
posledním slovem v rusko - jugoslávských vzta
zích. Je hodně pravdě
podobné, že se v Moskvě
nestane nic otřásajícího.
Je však úplně jisté, že se
na Titovu Jugoslávii de
mokratický svět prostě
nemůže spolehnout.
Titova rozluka s kominformou nezměnila nijak
podstatně jeho myšlení.
Jeho pouta k západnímu
světu se dají nejlépe mě
řit metrem dialektického

Brož - Tito
"Západ nebo Východ?”

materialismu- Bělehrad
ský diktátor bude blíže
Západu než Východu je
nom tak dlouho, pokud
odrůd bude dostávat vět
ší dividendy.
-kw-

Je možno si dlouze vyprávět o listu, který
vychází v Austrálii a má slibný název "Hlas,
domova ’. Zazněly v něm už různé hlasy, ale.
žádný neměl s domovem nic společného- Profe
sor Hlavatý, který si našel za hranicemi teplé
místečko, tam napsal: "Jakákoliv politická stra
na exilu nemá více skutečně moci než libo
volná stolní společnost.....”
Redaktor pražského rozhlasu M- Pátek v re
laci Živá slova” 19. 6. 1955.

Dopis

z

exilu

Dr. Miroslav .KL IN GEK
předseda "Výboru pro zabezpečeni osob, které se na
základě amnestie vrátí do ČSR”,
Praha .1., náměstí Dr. V. Vacka č. 2.
Vážený pane doktore,
právě jsme si přečetli v "Hlasu domova" č. 2 , 22. 6.
55./ Vaše odpovědi redaktoru pražského "Svobodného
slova", otištěné pod titulkem "Navzdory všem zrád
cům a lživé propagandě". Nejvíce nás zaujal odstavec,
ve kterém říkáte: ”Tu je třeba si uvědomit, že náš
citový socialismus se změnil v socialismus rozumový,
který ale nijak nezatlačil do pozadí naše vřelé vla
stenectví, ale spíše je znásobil tím, že stojíme upro
střed lidu a jeho zájmy jsou zájmy našimi. Ale tohle
nechápou ti, kteří sice ještě mluví naším jazykem,
ale už nerozumějí duši našeho lidu. Svoje zoufalé poraženectví vtělují v nepravdivá tvrzení o nesvobodě
u nás atd.”
Prosíme, abyste nám uvěřil, že cosi velmi podobné
ho tomu, co Vy nazýváte vřelým vlastenectvím, cítíme
i my. Rozdíl je snad v tom,že svoje povinnosti a zá
vazky vidíme každý jinak a že se nám vůbec velká
slova protiví, neboť byla již příliš často zneužita.
Prosíme Vás tedy, abyste uvěřil, že nám osud Česko
slovenska i uprchlíků /neboť oni jsou jeho nedílnou
částí/ leží na srdci jako Vám.
Opravdu patříme k těm, které jste zařadil do kate
gorie těch, kteří už "nerozumějí duši našeho lidu”.
Opravdu píšeme o nesvobodě u nás doma, protože si
myslíme, že se asi mnoho nezměnilo od té doby, kdy
jsme právě kvůli té nesvobodě- Československo opou
štěli. Ale vezměte, prosíme, na vědomí, že věříme co
nejpevněji, že jsme i tady v Austrálii blíže duši na
šeho lidu než ústřední výkonný výbor komunistické
strany. Jak bylo řečeno jinde, někdy člověk musí
odejít, aby zůstal věren. Někdy, jako v našem přípa
dě, musí zůstat věren v cizině, aby se mohl vrátil.
Je však možné,že se mýlíme. Třeba se opravdu
za tu dobu, co jsme ve vyhnanství, mnoho změnilo.
Je-li tomu skutečně tak, pak jistě přijmete, pane
doktore, upřímně míněnou nabídku pomoci našim
uprchlíkům. Nabízíme Vám pomoc při práci Vaší a
Vašeho výboru pro návrat uprchlíků.
Váš "Hlas domova” se nedostane všem uprchlíkům
do rukou. Nabízíme Vám v každém čísle našeho
"Hlasu domova" jednu celou stranu /nebo, cheete-lí,
více/, na níž budete moci napsat všechno, co chcete
exulantům říci. Zavazujeme se, že na ní nebude nic
měněno a že se dostane na náš náklad do rukou co
největšího počtu čtenářů. Zavazujeme se Vám i Va
šim spolupracovníkům platit řádkový honorář /který
jinak nikomu neplatíme/.
Mánie jen jednu podmínku. Žádáme, aby te nám
přenechal jednou za čtrnáct dní jednu stranu li tu
Vaší strany "Svobodného slova", na které zase my
napíšeme' proč si myslíme, že se nesmíme vrátit,
že se nechceme vrátit, že se nemůžeme vrátit. Vzdá
váme se jakýchkoli nároků na zisk ze závratné zvý
šeného oběhu Vašeho časopisu u nás doma.
Prosíme Vás, abyste nepromarnil tuto jedinečnou
příležitost. Vy získáte všechny uprchlíky k návratu
domů. My se v očích Československého lidu zcela
znemožníme nepravdivými tvrzeními o nesvobodě.
Československý lid, jehož duši už nerozumíme, se od
nás s rozhořčením odvrátí.
Náš návrh je v platnosti až do 9. listopadu t. r.,
kdy končí lhůta amnestie. Věříme pevné, že naši na
bídku nenecháte bez povšimnutí, už v zájmu lidu,
jehož zájmy jsou zájmy Vašimi, jak krásně říkáte.
Zatím Vám schvalujeme Vaše zlatá slova a s napětím
čekáme na Vaše skutky.
Hlas domova,
Čs. noviny v Austrálii,
________________________ za], 1949._____
Published by
Fr. Váňa, 4. Erin St., Richmond, E.l, Víc.
Printers: Bussau Sí Co.,
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
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Velká čtyřka a Německo
Ziatý hřeb roku, schůzka velké čtyřky, je
právě za rohem a sezóna na mír vypukla napl
no. Molotov na nás kouká z novin otcovsky s
cowboyským kloboukem na hlavě, apoštolově
míru Nehru a Tito sí podávají v Moskvě dveře

Ženevská nadílka bu
de patrné o hodné chud
ší, než si nekritičtí přátelé mírového souyítí před
stavují- Napsali jsme již,
že se konference v Ženevé bude asi zabývat hla
vně otázkou Německa
a odzbrojení. Sověty ve
svém posledním odzbrojovacím návrhu učinily
alespoň částečné ústupkv
oproti svým starým po
žadavkůmNevéříme-li
přesto v možnost doho
dy, je to proto, že známe
své pappenheimské a ne
dovedeme si vůbec před
stavit komunistický sou
hlas k skutečně účinné
kontrole vlastního prů-

a západní míroví koexistenčníd pleskají ručič
ka ma v slastném očekávání jako děti před Je
žíškem. Eisenhower a dokonce i Eden považo
vali několikráte za nutné schladit rozpálené
hlavy varováním že dohoda nebude snadná-

myslu. Svou nedůvěru vž v otázce sjednocení ho svazu podstatné kon
vyvozujeme ze starých Německa žádný pokrok. cese. Ale nesmi se dát
Přímo, nebo nepřímo, opít rohlíkem- Léta zku
zkušeností.
kremelští chytráci uak šenosti a desítky před
Naše pochybnosti o
řeknou NémcůmďSe zá cházejících
konferenci
možnostech dohody o
padními spojenci není
Německu jsou ještě větší,
je měly poučit o tom, s
žádná řeč. To jste viděli
protože nacházejí své
s
Rakouskem. Co, kdvbv kým mají co činit- Musí
Dotvrzení v současných
to váš kancléř zkusil s ná- věděn že je třeba ke kaž
kremelských akcích. Po
ni v Moskvě sám,jako dému ústupku Sověty
zvání dr. Adenauera dej^iřed tím dr. Raab?” Dr.
přidržet. K důkazu dobré
Moskvy nebylo do rati
Adenauer
ví,
co
by
tako

vůle
se strany takového
fikaci pařížských smluv
vá
dohoda
pro
Německo
protivníka
nestačí omlu
tak docela nečekané. Ale
tnamenala.Ale
tlak,
kte

příznačné ie ieho časová
va za sestřelení americké
ní. Pozvání přišlo před rý by vzniklá situace u- ho letadla, nebo pozváni
ženevskou
konferencí, vnitř Německa vyvolala
královny Alžběty a Giny
tle uskutečněno bude až by mu jistě nebyl příjem
ný a jeho nebezpečí se Lollobrigidy na varšav
do ni.
ský festival- Na víc se za
Sovětské úmysly se nedá podceňovat.
nám jeví asi takhle. Vel Západní spojenci jsou v tím bolševici nezmohli.
-nká Čtyřka nezaznamená- stavu dostat ze SovětskéZprávy čs. národního
sdružení ve Victorii:
—Žádáme všechny kra
8. 7. V Bangkoku začala jany o podání návrhů a
za zavřenými dveřmi kon námětů, jak propagačně
ference vojenských po využít příští olympijské
radců SEATO.
hry v Melbourne. (Adre
7. 6. V britské sněmovně sa jednatele Sdružení:
se jednalo o případech
britských válečných ne O. Mikulčák, 441 St- Kilda Rd., Melbourne, Víc.,
věst v Československu.
8. 6. Americké minister tel. Win. 2645).
stvo zahranič! prohlásilo, —Příští kulturní večer se
že vláda USA je stále
proti přijetí Rudé Číny do koná v neděli 7. srpna v 8
hodin večer na 266, BridSpojenýh národů.
9. 6. Sir Anthony Eden port St-, Albert Park. Pan
řekl, že Anglie se nestaví B. Vosáhlo promítne ně
proti rozumné dohodě o které ze svých filmů o
sjednoceni Německa.
10. 6. Nehru v Londýně Africe. Vstup volný.
"Rusko nevyjcdnává pro- I Všichni krajané vítáni.
to, že je slabé".
OM

ZE DNE NA DEN
27. 6. Sovětský svaz se oinluvil Spojeným státům
sít sestřelení letadla a na
bídl se hradil polovinu
Škody.
Z Alžíru došla zpráva
o veliké francouzské ofensivě proti teroristům.
28. (i. Jugopress oznámil,
že maršál Tito přijal po
zvání do Moskvy.
1. 7. 000.000 amerických
ocelárenských dělníků za
hájilo stávku. Žádají zvý
šení mzdy /nyní dostávají
průměrně 2.2.3$ na hod./.
Argentinský president
Perón, jenž byl nedávno
exkomun lícován,
zaslal
papeži pozdravný tele
gram.
3. 7. Stávka anglických
přístavních dělníků sc
■zhroutila
rozhodnutím
dělníků v Liverpoolu,
llullu a Manchestru vrá
tit se do práce,
■1. 7. Německý kancléř Adenauer prohlásil v inter\ iew s americkým novi
nářem Ilearstem, že ko
munisté získávají míro
vou kampaní čas na vy: brojeni.
5. 7. Vrchní velitelství
branných sil Spojených
národů v Koreji podalo
protest proti komunisticcému zbrojeni v Severní
Koreji. Jsou také stížnosti
na "neutrální" komisi, je
jíž Českoslovenští a polští
členové nadržují komu
nistům.
—Řecko přijalo britskou
nabídku ke konferenci,
která má rozhodnout bu
doucnost Cypru. Třetím
•.‘.účastněným státem na I
poradách bude Turecko.

Politická vražda v Mnichově
Minulý týden byl v Mnichově zavražděn bývalý
ministr Slovenského státu Matuš Černák. Jeho vra
zi mu poslali kopii "pekelných balíčků”, které byly
použity komunisty při nezdařeném atentátu na Zenkla. Drtinu a Masaryka. I im ovšem nechceme řici,
ze tuto vraždu mají na svědomí komunisté. Němec
ká policie bude asi musit pátrat jak po komunistic
kých agentech, tak po Černákových politických od
půrcích. kteří žijí v exilu. Matuš Černák byl fun
kcionářem Slovenské národní rady.která tu má
zapřisáhlé odpůrce v řadách slovenských separa
tistů jiných odstínů. PodlG zpráv západního tisku
byl Černák zaměstnancem amerického Výboru pro
svobodnou Evropu.

Specialista nervových chorob

s dlouholetou praxí ve Varšavě
J. MACKIEWICZ
3. posch., 117 Collins St., Melb. - City
nebo - 25 Balston St., St. Kilda, VicNávštěvy telef. předem na č. LB 4083

KRÁTCE

Z

EXILU

—Klub dr. Milady Ho
rákové a Ženská národní
rada uspořádaly v Ná
rodním domě v Londý
ně 19. 6. pietni večer k 5.
výročí popravy dr. Mila
dy Horákové.
—V Londýn vyšla kniha
CZECH TRAGÉDY od
Glorney Boltona—Dr. VI. Kybal, bývalý
profesor Karlovy univer
sity a čs. vyslanec, oslavil v USA 75- naro
zeniny.
—Dr. S. Osuský se zú
častnil konference mezi
národních právníku v
Athénách.
—Čs. obec legionářská
v Londýně pořádala 1. 7.
slavnostní členskou schů
zi k výročí bitvy u Zborova.
—V Čs- delegaci na za
sedáni Shromáždění ev
ropských porobených ná
rodů ve Štrasburku jsou:
dr. Š. Osuský, dr. H. Ripka, K. Fillo, dr. V. Ber
nard a dr. V. Svoboda.
—Dr. B. Dobiáš získal
na vědecké výstavě v Atlantic City, USA. uzná
ni za individuelní vědec
ký výzkum v oboru dět
ských nemocí.
—V Kamenici ve Vých.
Německu byl odsouzen
k smrtí 281etý Čechoslo
vák Jan Kubanka "pro
špionáž a zabití policej
ního ůředíka".
Č

FRANCOUZI

V

KOLONIÍCH

Pověst Francie jako koloniální mocnosti není
právě nejlepší. Tím neříkáme nic nového. Nové
jsou jenom důkazy. které o tom ještě dnes zno
vu a znovu dostáváme-

VE VIETNAMU

V SEVERNÍ AFRICÉ

Nacionalistická armá
da ministerského předse
dy Diema rozprášila pos
lední zbytky jednotek
Hoa Hao. Část /8000/
í přešla na vládní stranu,
část utekla i se svými vů
dci do sousední Kambod
ži. Celá operace nebyla o
nic obtížnější,než před
cházející likvidace oddí
lů Biň Šujen.
Jak bylo možné, že se
tyto zbytky feudálního
gangsterismu udržely tak
dlouho? Nebylo to jejich
vlastní zásluhouBez
francouzské pomoci by
se byly dávno rozpadly.
Při vypuknuti konfliktu
mezi Diemovou vládou
a sektami Cao Dai, Hoa
Hao a Biň Šujen to byl
francouzský vliv, který
zastavil vládní akci proti
vzbouřencům.
Některé
vzbouřenecké oddíly do
konce našly ochranu ve
francouzské části Saigonu.
Francie nese plnou
zodpovědnost za ženev
skou tragedii Indočíny
i za špatný začátek nové
ho jihovietnamského stá
tu.

Situace v sev- Africe,
hlavně Maroku a Alžíru
se horši.jak se stupňuji
teroristické akce nacionalistů. Novinkou je své
pomoc, ke ktere sáhla
francouzská část obyva
telstva. která je proti kaž
dé dohodě po vzoru Tu
nisu. Jeji hlavní zbraní je
vlastní protiteroristická
organisace "Bílá ruka",
která prý zatím spáchala
přes 80 vražd. Mezi zabi
tými byli i Francouzi,kte
ří byli pro rozumnou do
hodu. Policie přihlíží ne
činně. někdy dokonce
francouzským teroristům
pomáhá.
To se děje v době, kdy
pařížská vláda začíná,
hlavně zásluhou bývalé
ho ministerského předse
dy Mendez-France, zkou
máti možnosti rozsáhlej
ší samosprávy pro svá
severoafrická území. V
odlesku dnešních udá
lostí je si lehko předsta
vit. jak asi "úřadovala”
(francouzská policie v
Maroku ještě v nedávné
minulosti,kdy jí z Paříže
nikdo nešlapal na paty.
-dt

swiss TRAINED WATCIIMAKERS

15 Hunter St., SYDNEY, tel. BL 3970
Ebner: 19 York St., Němce: 529A Miliary Rd.
Wynyard Stn., BX7543 Špit Junction, XM3393

-Naše rovyVĚC, KTERÁ ZASLUHUJE POZORNOSI
Výraz běloručka je totiž možno, přcpokládáme-li souvislost jinou, než v jaké jsme jej
nalezli v minulosti, vyložitit takto: Běloručka
znamená doslovně někoho, kdo má bílé ruce.
Protože je všeobecné známo, že Čechoslováci
mají bílou kůži a protože je prvním závazkem
mluvčího uvést pozornost posluchačů jenom
k těm věcem, které jejich pozornosti zasluhují,
musí tento výraz znamenat něco více, než že naši
studenti mají na rukou bílou kůži- Víme však
ze zkušenosti, že naše bílá kůže je vidňt jenom,
když na ní není žádná špína. "Běloručka” v naší
nové, zvláštní exilové situaci by tedy mohlo
velmi snadno označovat někoho, kdo má stále
ještě čisté ruce. Pak by to ovšem nebyl výraz,
kterého by někdo mohl používat jenom pro
studenty, protože tím by odsoudil všechny ostat
ní. A je-li někdo student nebo profesor nebo
nádeník, má-li někdo auto nebo chodí do školy
pěšky, nemá vůbec nic společného- s tím, jestli
jako exulant má nebo nemá čisté ruce.
Z článku Mojmíra Soukupa v "Tribuně”,
březen - duben 1955.

11. 7. 1955
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Případ

Phyllis

Od dob neslavné kam-j
páně amerického žurna-|
listy Williama Nathana
Oatise nebylo Českoslo
vensko tak často na prv
ních stranách západních
novin jako nyni, kdy jde
o propuštění v Anglii ro
zené manželky Jaroslava
Šišpcry z komunistického
Československa. Britský
ministr vnitra Nutting
byl nucen odpovídat v
parlamentě na dotazy,
jež se týkaly osudu paní
Šišperové.
Podrobnosti
případu uveřejňoval ob
sáhle australský denní
tisk- Britská vláda varo
val československé ko
munisty, aby "neotravo
vali ovzduší” před nad
cházející schůzkou Velké
čtyřky. Zdá se, že Angličullky, provdané za Če
choslováky. dostanou v
brzké budoucnosti povo-

Šišperové

sko v rámci nové usmiřovací kampaně Sovětského
svazu a satelitů vůči zá
padu.
Podle posledních zpráv
byla paní Šišperová kon
frontována se svým man
želem, který si odpykává
dlouholetý trest v jáchy
movských uranových do
lech, a československé
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

úřady jí nabízely "šťast
nou budoucnost” v Čes
koslovensku. zůstane-li se
svými dětmi a manželem.
Pani Šišperová /dnes už
rozvedená/ odmítla. Ko
munisté se zřejmé snaži
zabránit mezinárodnímu
skandálu, který se jim
zrovna teď nehod! do
"mírových” plánů-

—Na slavnostním otevře —Při lekáních žních na
ní "Růžového sadu” v Li- Slovensku bude prý v pro
dicích promluvil po J. L. vozu 1.100 kombajnů.
Hromádkovi a poslankyni —V Praze byla ustavena
H. Leílerové britský de Čs. vědecká společnost
legát dr. B. Stross.
pro elektrotechniku. Za
—Novým Čs. vyslancem v sedáni se zúčastnil minis
Pákistánu byl jmenován tr A. Neumann. O příští
ing. E. Brázda.
činnosti společnosti pro
—Kešický biskup dr. J. mluvil dr. L. Haňka, ře
Carský slavil ”30” své bis ditel výzkumného ústavu
kupské hodnosti. Slavné slaboproudé elektrotech
ČS. KONSUL NA TISKOVÉ KONFERENCI mši byli přítomni trnav niky.
ský biskup dr. A. Lazík, —V Praze byla znovu dá
V SYDNEY
dr. J. Havelka, předseda na do provozu restaurace
Čs. generální konsul v Sydney Jandik prohlásil Státního úřadu pro cír 'U kalicha", kterou zná
24- 6. australským novinářům, že ”čs. občané se kevní záležitosti, pověřen- každý čtenář Haškova
ci Horák a Lukačevič,
mohou kdykoliv docela svobodně vystěhovat z prof. J. Beneš, kapitulní "Švejka". V přilehlé míst
nosti byla instalována vý
ČSR k svým příbuzným do Austrálie”. Množství vikář J. Dechet z Banské stavka Jaroslava Haška.
těch zdejších uprchlíků, kteří se již po několik let Bystrice a generální vikář
Po motocyklech, které
S. Onderko.
marně snaží dostat sem aspoň své nejbližši pří
mají již několik let velké
buzné - děti nebo staré rodiče - by snadno usvěd —Zemědělec J. Halada z úspěchy na mezinárodním
Droužetic na Strakonicku
čilo jmenovaného representanta čs. komunistické byl odsouzen na 10 let pro trhu, staví autoprůmysl
v ta jnosti team závodních
vlády z nepravdy. Jinak prohlásil, že prý má na sabotáž v jednotném ze vozů, prý 8-válcové třímědělském
družstvu.
konsulátě ”asi třicet” přihlášek k repatriaci do
htry, které spolu s výcho
ČSR, vesměs prý od uprchlíků, kteří se chtějí —Pražská Kolbenka se doněmeckými vozy EMW
vrátit na základě amnestie domů. Kdo tomu nevě strojila "obří vertikální /dříve BMW/ mají repre
kompresor”, prý největší sentovat satelitní auto
ří, ať se zeptá konsula Jandíka.
na světě, o váze 50.000 kg. průmysl na velkých mezi
národních závodech.
—Režisér Miroslav Cikán
A K CE
AMNESTIE
natáčí na Benešovsku ex
Protože se museli českoslovenští komunisté
teriéry filmu "Ticho ponějak vypořádat s faktem, že "navrátilec” Vla
Rozsudky nad "záškodnickou organisací”
pěšině”, v němž hlavní
dimír Kučera namluvil před svým objevením
V bratislavském procesu s dvanáctičlennou ”zá- role hrají Vlasta Burian
v Praze zvukový pás ve stanici Svobodné Evro
škodnickou organisací”, vytvořenou B. Němčekem a Hana Vítová.
py v Mnichově, ve kterém předem vyvracel
za pomoci A. Mráze a S. Bugana "podle pokynů —Pro velezradu a špionáž
jakákoli prohlášení proti exilu a Američanům,
slovenských separatistů v zahraničí”, bylo uváděno, byli v Českých Budějovi
cích odsouzeni "agentivyšel v 2 čísle pražského "Hlasu domova další
že se obžalovaní soustředili při vytváření podzemní CIC” A. Klíma /na 22 let,
článek o něm, ve kterém se prostě oznamuje,
organisace na získávání bývalých funkcionářů a čle B. Matějíček /na 23 let/
že Vladimír Kučera namluvil toto prohlášení v
nů Hlinkový gardy a na přívržence Tisová režimu. a jejich "přechovávač, po
opilství. Tím se vyvrací první tvrzení, že Svo
Někteří členové organisace prý shromažďovali mocník a kulak” F. Jor
dán z Temelince.okr. Týn
bodná Evropa nutí uprchlíky, aby natáčeli pro
zbraně a Mráz, Bugan a Kašický se rozhodli vytvo
nad Vltavou /na 15 let/.
tistátní výroky na zvukový pás.
řit podzemní ozbrojené oddíly. Bugan začal prý — V Praze se konala celo,
V minulých čtrnácti vy, 30letý automechanik organisovat zvláštní skupinu, s níž chtěl odstranit státní konference o poesii
dnech se objevili v Praze Václav Rabiňák, 27-letá vedoucí komunistické činitele na Slovensku. Ob pod heslem ”Za socialis
tickou poesii, za poesií
tito další navrátilci: 23- Věra Krutinová z Tupa- žalovaní byli viněni kromě toho z posílání infor velkých myšlenek a citů”.
mací
špionážního
rázu
"imperialistickým
rozvédlfctá Eva Nedomová s del u Mělníka s dvoule
Promluvili na ní m. j. J.
dvouletou dcerou Len tým chlapcem, 43-Ietý kám”. V souvislosti s tímto případem byly zatčeny Drda.S. Machonin, C. Štítkou, horník Rudolf Švih- truhlář Alois Fiala, 27- další osoby: F. Smetko, A- Suchánek, R. Mocik, nický, K. Rosenbaum, F.
lik z Libušina. Karel Svo letá švadlena Jaromíra J. Hromádka, J- Merget, E. Krajíček, J. Bero, Trávníček a F. Kubka.
boda, Eduard Šimek, 27- Hejnová z Teplic-Šanova J. Tomáš, F- Brázdovič, J. Němčič, F. Selecký —Otomar Korbelář byl
jmenován ředitelem kla
letý technický úřednik s dvouletou dcerkou, 19- a M. Kubiš.
Vedoucí skupiny B. Nemček byl odsouzen k tres- denského divadla.
Jan Princ z Tábora,19-le- letý Bohuslav Doubek z
tu
smrti, J. Kašický a Š. Bugan na doživotí, J. Král —Literární historik prof.
tý dělnik Ladislav Mikla Dolního Ůjezda u Lito
dr. Albert Pražák o lavil
z Bratislavy,21-letý holič myšle, 28-letý Josef Hla- a I. Krajíček na 25 let, A. Mráz na 24 let a Š. Dam- 75. narozeniny.
Jaromír Blažej z Vysoké vinka, 28-letý Josef Chu- borák, M. Pavuk, V. Šumichrast, F- Janovský, —V listopadu má zahájit
ho Pole u Valašských ravý z Jeseníku se svojí dr. K. Fajta a J. Barančok k trestům na svobodě provoz ostravská televisní
od 6-18 letČ stanice, postavená nad
Klobúk, 29-letý autome německou manželkou.

ROZSUDKY

chanik MJroslav J irkú
z Vyškova na Moravě,
33-letý slévač František
Černý, 35-letý Karel Jakubický z Turnova, bý
valý "zámožný obchod
ník" Aleš Molin z Ostrá-

RADIA,

Předseda Výboru pro
zabezpečeni
navrátilců
dr- M. Klinger ohlásil
18. černá, že se už vrátilo
37 lidí a že prý přes 200
osob zažádalo o návrat,
jes.

LEDNIČKY,

PRAČKY,

autoradia, psací stroje, motory, vyssavače atd.
za hotové neb na splátky dodá i opraví

J.

P H I LI P

Rádio - Electrical,
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, Víc.
/I. stanice za st. Elsternwick/

Telefon

XM 2542

Dříve závod v Praze XU

Bolševici
/pokračováni se
mi trapné působilo na
ihrisku Červenej hviezdy v Petržalke. keď prúd
cvičencov musel zasta
vit’ len preto, že nevědě
li, ktorým smerom sa má
jů dostat5 na určené tniesto na ihrisku. .. ” A dal
ší stížnost na "píseň o
kráse a mládí”:
Namiesto smělého a rez
kého pochodu se vzpriameným telom a ztyčenou
hlavou bolo violeť ner
vózně obracaníe sa cvi
čencov. čo ešte viac na
rušilo celkový obraz, nás-

sletují

sir. 1/
tupu. Ani po cho dovánie
na mieste cvičenci všade
neovládajú. Kým niektori z nich vysoko zdvihajú
kolena, iní, akých bolo
žal v Petržalke vačšina,
na mieste len prešlapujúPri o-dcňode, po skonče
ní slavnostného nástupu,
třeba rovnako dbať na
disciplínu cvičencov, aby
sa počas pochodu nerozprávali, ale usilovali sa
držať vyrovnané rady
svojho útvaru až do konca odchodu z cvičeneckého ihriska.".

Hosté ze zahraničí

Citujeme Hlas domo
va /ten konkurenční/:
'_Z velké Britanie přijede
básník Hugh Mac Diarmid, spisovatel Gvzyn
Thomas, známý švédský
spisovatel a novinář Ár
ii e Hirdman, indický ta
nečník a vedoucí umě
lecké skupiny Údaj Šankar, čínský spisovatel
Che Ting Cachneng a
Jao Mřen, z Brasiíie lauíreát mezinárodní ceny
míru Josue de Castro,
laureát Stalinovy ceny
mini, kubánský básník

lesy ostravských Bobrovníků.
- -Do konce roku má být
elektrifikována trať Žilina Spišská Nová ves,
V Kadani se buduje vel
ká briketárna s nejmoder
nějším zařízením,
- V Praze zemřel prof. O.
Friš, který těsně před
smrti dokončil česko-rusko-anglický slovník sanskrtu.
—Konala se konference
v e d o u c í ch pracovníků
krajských výborů KSČ.
Hlavním bodem konferen
ce byl referát generálního
tajemníku KSČ A. Novot
ného o mezinárodní situa
ci a úkolech strany v prů
myslu a zemědělství.
Ve Smetanově divadle
v Praze byl slavnostně za
hájen "Týden přátelství
československého a ně
meckého lidu". Hlavní
projevy měli ministr kul
tury L. Stolí a vedoucí vý
chodoněmecké delegace
W. Koenen.
—- Britský velvyslanec v
ČSR Sir D. Kermode odjel
z Československa.
Na Dunaji u Bratislavy
se plánuje přehrada a elektrárna o výkonu asi
1.000 kwh ročně.
-Prototyp dvojmístné he
likoptéry by! vyzkoušen
a má být zahájena sériová
výroba.
—Nový terénní vůz Praga
V3S má náhon na všech
na čtyři kola, pružný rám,
naftový, šestiválcový,
vzduchem chlazený mo
tor o 100 HP a utáhne,
mimo vlastní náklad 5
tun, přívěs do celkové vá
hy až 5.500 kg. Při zkouš
kách vyjel prý prototyp
s nákladem až na vrchol
Sněžky.
—Mezi československem
a Indonésií došlo k doho
dě o ustavení řádných di
plomatických styků, č.;.
konsulát v Džakarté bude
přeměněn na vyslanectví.
— V jízdárně a dalších
místnostech zámku Hlu
boká bude zřízena
va jihočeská galerie”.
Č/FC
Nicolas Guillen, italský
malíř Renato Gutusso, a
mnoho dalších”. Cítíme
skoro lítost nad tím, že
takové komunistické stá
lice,jako děkan Johnson,
Pablo Neruda a Konstan
tin Simonov berou spartakíádu na tak lehkou
váhu, že se neúčastní. Je
jich nepřítomnost by
však měla vyvážit na víc
jak sto procent účast pra
vého indického maharadží, který tam. prý bude
zastupovat indický olym
pijský výbor.
HD/FEP/RFE
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Politický vývoj v Argentině
Zásobníky a alba známek
v moderním provedení

A. SCHOENPFLUG

21, Heytesbury Rd., SUBIACO, W. A.
Poštovné za výrobky neúčtujeme
Pište /česky/ o katalog a ceník

Titoismus -

Tři

amnestie - neutralismus

možnosti

Na útěku jsme měli v hlavě starost, jak se
dostat ven- V Německu, Rakousku a Itálii jsme
se ptali ”co dál”? V konečných bodech naší
exilní poutě jsme se začli rozhlížet po [mož
nostech slušné obživy. Ale ať byly naše starosti
jakékoliv, myšlenka na návrat zatlačovala, ales
poň u většiny z nás, všechno ostatní do pozadí.
Kdysi jsme zkoumali chiméru titoistického Čes
koslovenska. Dnes k ní přibyla utopie neutralisace
některých satelitů a nepodařená bajka o bolševické
amnestii.
Titoismus
Rozumnost a omluvitelnost návratu do titoitického Československa jsme škrtli už dávno. Nejsme
jenom uprchlíky před komunismem. Mezi ty patří
každý fašista, který se schoval někde ve Španělsku
nebo v Argentině. Jsme, anebo si lichotíme, že
jsme, demokratičtí političtí uprchlíci. T.zn., že jsme
utíkali proto, že nám byly odepřeny svobody, které
každý demokrat považuje za chleba a sůl svého
života. Návrat do titoistického Československa by
nás postavil do absurdní situace lidi, kteří utekli
z jednoho svinstva jenom proto, aby se svobodně
vrátili do druhého.
Amnestie
Vrátit se do stejného zlořádu, ze kterého jsme
se za takových potíží dostali, by bylo ovšem ještě
absurdnější.
Siréna amnestie od Prašné brány není o nic
spolehlivější a důvěryhodnější, než sirény, které
tam kdysi přešlapovaly po setměni. Proti návratu,
založeném na dnešní amnestii, mluví nejen srdce
a zdravý rozum, ale také prostý pud sebezáchovy.
Neni tak těžké uhádnout, jak by dopadl při příští
čistce každý, kdo se jako my "poskvrnil” znalosti
západního způsobu života Ostatně kdo ví, jak při
takové čistce dopadnou ti, kteří nám teď svatosvatě slibuji bezpečnost, kterou si v komunistické
džungli sami nemohou být jisti.
Každý z nás si pravděpodobně prodělal svou
dávku pochybnosti o tom, jestli svým útěkem ko
munisty- skutečně ranil- Důkaz, který jsme potře
bovali, dodali komunisté sami úporností, se kterou
se snaží získat alespoň několik navrátilců.
Víme o případě /a takových je víc/, kdy horlivý
přibuzný z Českoclovenska sváděl k návratu dva
uprchlíky vidinou šťastného života hojnosti v dneš
ní zbolševisované republice- Jako vrchol vší bez
pečnosti sliboval prošetření kádrovou komisí. Ne
pochybujeme o tom, že se po fiasku amnestie vrátí
/pokračování na str. 6/ 4

KONEC JEDNÉ DIKTATURY!
Po nedávných událostech v Argentině se opět nabízí otázka, jak
dlouho se ještě Perón udrží u moci. Argentina a Perón se od konce
poslední války stávali znovu a znovu středem pozornosti světového
tisku, a argentinské poměry jsou celkem známé, i když zmatené. Snad
nebude zbytečné, všimneme-li si poměrů, ze kterých se současný režim
zrodil.
Jedním z hlavních problémů je konflikt mezi zemědělstvím a prů
myslem, který se táhne jako červená nit historií moderní Argentiny.
Od minulého století byla země ovládána politicky a hospodářsky
velkostatkáři /estancieros/, kteří pečlivě dbali o vlastní zájmy a udržo.
vaíi Argentinu v hospodářské závislosti na Anglii, která byla nejen
trhem pro argentinské exporty, ale i dodavatejkou průmyslových
výrobků. Investice v Argentině jí pak dávaly i silný politický vliv.
Není divu, že byla Argentina často nazývána šestým britským
dominiemOposice proti velko
statkářům se organisovala mezi městským obyva
telstvem, které rostlo
hlavně následkem přistě
hovalectví. Prvni porážka
konservativců přišla v r.
1916, kdy radikálové ne
čekaně vyhráli volby a
dostali se k moci.
Neschopní radikálové

Změna vlády však neřinesla zemi očekávané
ho zlepšení. Radikálové
e sice udrželi u vesla dc
. 1930> ale nedokázal:
prosadit potřebné refor
my- Světová krise postiha těžce nejen velkostat
káře,ale i celé argentin
ské hospodářství. Rádi
kálové byli odstraněn
revoluci a k moci se dos
tala pravicová klika ne
sourodého složení. Ž<
opět převládaly zájmj
velkostatkářů, je vidě
z obchodní smlouvy s
Anglií z r. 1933, kter;
měla znovu získat anglic

Úspěch

Diktátor Perón
ký trh pro argentinské
zemědělství. Text této
smlouvy je odstrašující
ukázkou, jak může vy
padat poměr mezi dvěma
svobodnými zeměmi.
Argentina se m.j. zavá
zala, že nebude stavět
silnice, které by konku
rovaly britským železni
cím v Argentině. Mono-

amerických

Dělníci v Detroitu dosáhli nedávno význam
ných úspěchů. Dvě největší automobilky, Gene
rál Motors a Ford, přistoupily na požadavky od- .
borářů a kromě obligátního mzdového přídavku
daly dělníkům také záruku minimálního platu
pro případ sezónní nezaměstnanosti. Oba závody
se zavázaly vyplácet nezaměstnaným dělníkům
první 4 týdny 65% normální mzdy a dalších 22
týdnů 60%. /Od této částky se odpočítává státní
nezaměstnanecká podpora./ K dohodě došlo ty
picky americkým způsobem. IValter Reuther,
který má za sebou nejsHnější americkou odboro
vou organisací UATV ZUnited Automobile TVorkers/, si došel na ředitelství podniků s hotovým
plánem a s hrozbou stávky, a v několika dnech
něl v ruce souhlas obou firem

Nelze pochybovat o vý míst v jiných průmyslech.
znamu těchto opatření pro Dělnická vítězství zna
americké pracující. Výděl menají obyčejné v Ameri
ky detroimkých dělníků ce vyšší mzdu či podíl na
jsou ve srovnáni s poměry zisku. Americké odborové
v jiných zemích iantastž- organisace jsou součástí
cké,ale koncentrace auto kapitalistického systému
mobilového průmyslu v a usilují společné se zajednom místě má tu nevý- mesmavatelz o maxim a m
hoduže oblast je snadno 'výkonnost v průmyslu,
postižitelná strnkturáZní která znamená větší koláč
pro zaměstnavatele i za
měsmancst y jedním prů městnance. V detroítském
myslovém odvětví vy > á- 'případě firmy nabídlydělžena dostatkem volných

pol veškeré dopravy v
Buenos Aires přešel do
rukou britské společnos
ti, a kurs argentinské mě
ny byl upraven ve pros
pěch anglické libry a na
úkor amerického dolaru
atd. Angličané se za to
všechno zavázali, že ne
sníží nákup masa pod
hladinu z roku 1930
Chudák průmysl
Jiným příkladem, jak
si velkostatkáři předsta
vovali hospodářskou organisaci země, byly celní
sazby, které měly za účel
ztížit rozvoj průmysfuNebylo výjimkou, že na
dovážené suroviny byla
uvalována vyšší sazba
než na hotové výrobky
ze stejných surovin- Ne
ní divu, že za takových
okolností se probudil v
Argentině hospodářský
a politický nacionalis
mus, který sjednotil růz
né politické strany v
odporu proti velkostat-

odborářů

kářům, a kterého pozdě
ji využil Perón pro svou
politiku.
Začátky fašismu
Presidenti, kteří se vy
střídali v Argentině po
revoluci r- 1930, byli čím
dál tím otevřeněji proti
demokratičtí.
Fašističtí
agenti měli v zemi stá
le větší vliv. President
Castillo za války odstra
nil poslední zbytek exis
tující demokratické organisace, kongres, a vy
hlásil v Argentině mi
mořádný stav. Po válce
se potvrdilo, co se spo
jenci domnívali, že totiž
Castillova vláda tajně
vyjednávala s Hitlerem.
Když Castillo sám padl
v r. 1943 za oběť po
vstání, vedenému skupi
nou důstojníků, domní
valy se demokracie, že
je Argentina konečné na
dobré cestě. Podobně se
mýlily tcmčP- všechny
složky argentinského ve
řejného mínění, které se
těšilo po pádu diktátora.
Zmýlená neplatí
Provolání, které vyda
lo revoluční vedení zú
častněným důstojníkům
a které se teprve později
dostalo na veřejnost, ne
nechává nejmenších po
chyb o skutečném cha
rakteru
revolucionářů.
Vojenská síla Argentiny
musí být vybudována,
aby byla větší, než síla
zbytku Jižní Ameriky.
Podobně jako v Němec
ku bude nastolena silná
diktatura. Lid bude zpra
cován rozhlasem, kontro
lovaným tiskem, literatu
rou, církví a výchovou,
/pokračování na str. 6/

mzdy i podíl na zisku, ale
Reutherovy plány byly
tentokrát trochu odlišné
od normálních dělnických
požadavků.
Jesliže bude Reutherův
úspěch vzorem ostatním ŽÁDEJTE VŽDY
americkým odborům, jak uzeniny všeho druhu
se dá očekávat, bude mít z největšího čs závodu
v Austrálií
nový- postoj dělníků klad
ný vliv na stabilitu ame
rického hospodářství. Do
savadní činnost odborů,
t.j. vymáhání vysokých
mezd v dobách vysoké za
městnanosti,
zvyšovala
inflační tlak a tak podpo
rovala vážnost hospodář
ských výkyvů. Vyplácení
mzdy v dobách neza
městnanosti naopak udrží
hladinu poptávky na žá
doucí výši v dobách, kdy
je toho zapotřebí. Snad
1316 Malvern Rd.,
nejsme přílišní optimisté,
MALVEBN,
VIC.
jestliže se domníváme, že
Telefon BY1885
se odborářská politika
konečné dostává do sou
ladu s moderní hospodář
skou doktrínou.
-ec- PŘEDPLATNÉ ?
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Na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes
Letošní mezinárodní filmový festival v Cannes byl ve znamení vítězatví outsiderů. Největším překvapením bylo udělení Velké ceny za
nej lepší film roku černobílému snímku nezávislé americké produkce,
který se jmenuje "Marty”. Je to docela obyčejná lidská historka
řeznického dělníka Martyho a jeho děvčete Kláry, zasazená do new-yorkské čtvrti Bronxu. Režizérem "Martyho” byl’ zcela neznámý
Delbert Mann, scenario napsal jeden z nejschopnéjších mladých autorů,
Američan ruského původu Čajevský. "Marty” je prostě, jak to shrnul
filmový kritik RFE, dílo "svěžího a jemného realismu, které nechce
nic předstírat, trochu rozpačité a dojímá i toho nejzkušenějšího diváka.

hlavních
úlohách.
O
Grace Kelly píše kritik
RFE toto: "Grace Kelly
je opravdu z rodu velkých umělkyň. Jeji heřecký výraz je střídmý,
až asketický, plný ztajeného pohnuti, naprosto
bez jakékoli herecké ma
nýry. Divákovi připadá,
že vůbec nehraje”. "Na
Zvláštní cena byla u- filmech píšeme níže. V a vezme Marcellina k so
východ od ráje” podle
dělcna italskému doku kategorii krátkých filmů bě na nebesa.
slavné Steinbeckovy kni
mentárnímu filmu "Ztra byly ceny uděleny tak:
Čistá víra dítěte působí
hy doplňuje letošní ame
cený kontinent” o výpra první kanadskému filmu opravdu realistické zá
rickou kolekci. Vyniká v
vě do odlehlých končin "Blankity Blank”, druhá zraky také v britském fil
nčm mladý herec Jamcs
Malajska. Cenu za režii italskému "Ostrovu o- mu "Dítě a jednorožec”.
Deane.
dostal francouzský reži hně”, třetí francouzské Joe, chlapeček z jedné z
Z ostatních filmů stoji
sér Dassin, který natočil mu "Velkému rybolovu”. nejchudších londýnských
ještě za zmínku joponský
filin "Rvačka mužů” /Du Uznání dostal sovětský čtvrtí, má jednorohé ků
film "Princezna Sen” a
Riffifi chez les Hom- kreslený film "Zlatá an zlátko, o němž věří, že
sociální film francouzské
mes/. "Rvačka mužů" je tilopa”.
to je báječný jednorožec,
ho režiséra André Cayata
znamenitě filmově zpra
který je sto splnit všech
"Černá akta”. Italové
Filmy
o
dětské
víře.
cována. Má napětí, akci,
na přání- Joe nemá nad
Španělský režizér ma pozemské nápady, ale ku /vlastně starý známý Vitspád. Námětem je to
torio da Sica-jako režisér
psychologická gangster- ďarského původu Vajda podivu všechno to, co si
i
herec/se blýskli filmem
ka. Hereckou cenu dostal způsobil na festivalu ně přeje, se stane skutečnos
"Neapolské
zlato”, nato
Spcnccr Tracy za výkon co jako sensaci nábožen tí. "Dítě a jednorožec”
čeným podle povídek li
ským
filmem
"Marcellive filmu "Bad Day at
je dílem Carola Reeda,
dového italského autora
Black Rock” /který se no, chléb a víno”. V chu jemuž se podařilo namí
Guiseppe Marotta. Obraz
promítá právě v Austrá dé španělské vesnici vy chat vkusnou směs syro
letošního
souboru filmů
lii/, druhou cenu dostal chovávají mniši františ vého realismu s něžnou
ze svobodného světa do
kánského
kláštera
nalekolektiv sovětských her
dětskou poesiíplňuje snímek mladé isců ve filmu "Velká rodi zence Marcellina. Ten
Grace Kelly jako
raelské produkce "Kota
na”. Uznání za herecké najde jednou na půdě
24”,který líčí jednu z
"Venkovanka
”
výkony dostali dva dět kláštera starý krucifix,
cpisod israelsko-arabské
Na
festivalu
v
Cannes
který
tam
mniši
zapomně

ští herci: Pablo Calvito
války.
za španělský film ”Mar- li. Marcellinovi je líto byl promítán representaVýchodní kolekce:
itvni
film
hollywoodské
cellino, chléb a víno” a Krista a nosí mu chléb a
páté
přes deváté
produkce
"Venkovanka
”
Angličan John Ashmore vino a povídá si s ním.
Letošní
výběr filmů
/Country
Girl/
s
Grace
Je
to
zázrak
dětské
víry:
za britský snímek "Dítě
a jednorožec”. O obou Kristus sestoupí s kříže Kelly a Bing Crosbym v ze zemí za železnou opo-

/Pokračování/
Druhý den ráno jsme konečne dostali tropic
kou výstroj a pušky- Poddůstojnici byli většinou
Němci, ale v legii národnost neplatí. Velitelem
našeho bataliónu byl Rus. Saida nás hostila čtyři
měsíce. Byla to legrace. Na cvičák jsme byli vět
šinou zvykli a ostatní služba byla lehká. Na strá
žích vlastně nebylo co hlídat, a tak nejnapínavější
a nejpřijemnější služba byla stráž v některém z
nevěstinců.
První čas v Africe nás všechny trápily strašli
vé průjmy. Prý z vody. Brzy jsme si zvykli- Snad
jsme se vyléčili tím, že jsme pili vodu co nejmíň.
Vino bylo laciné a dobré. V neděli bývaly na míst
ním korsu a kolonádě koncerty pro důstojníky a
poddůstojníky. Přirozeně jako rození demokrati
jsme se tam vypravili i my lemouni. Byla to pěkná
sprcha. Jeden z nás, bývalý aktivní štábní kapitán,
si dokonce dovolil požádat jednu z důstojnických
paniček o tanec. \'šichni se na něho dívali jako na
nebezpečného šílence. Mezi bělochy v Africe je
legionář paria, nedoktnutelný, mih než vzduch.
Snad proto si tak často legionáři vylévají vztek

nou potvrzuje jen to, že
časy Eisensteina a Pudovkina patři nenávratně minulosti. volba nametu
sovětisovaných produkci
sahá od Lchára přes carský balet až k čínské pantominč.

Parádním kouskem sovětské produkce byl letos
fihnov - balet»Roineo a
„
Ju le > vc "terem z y
ze Shakespaera jenom titul. Hlavni roli tančí /a
/pokračování na str. 6/

ČS. REPRESENTACE V CANNES
Československá filmová produkce obeslala
filmový festival v Cannes třemi filmy. Jenom
jeden z nich je film cclovcčerni, a to Fričova
nová verse Jiráskových "Psohlavců". O úrovni
tohoto filmu nemáme bohužel zpráv. Doufáme,
že snad dopadl lépe, než jeho předchůdce z. še
rých dob čského filmu, při kterém vyrazil divo
ký Psutka na Lomikara s čctnickou karabinou
a Matěj Přibek umíral s náramkovými hodinka
mi.
Trnkův loutkový Švejk byl pochopitelně oče
káván se zájmem. Nechrne mluvit očitého svěd
ka:” Tentokráte šlo o umělecký omyl”. Film má
dost málo nápadů a i když loutky, sestrojené
podle Ladových ilustraci, nám Švejka připome
nou, opravdový švejkovský humor se někam
ztratil. Mnoho čtenářů Švejka, i když čte knihu
třeba po desáté, se hlasitě směje. Při filmu se
mnohý podivoval technické dokonalosti, ale
nesmál se nikdo. Snad opravdu nelze Švejka
přeložit do cizí řeči-” Francouzský komentář
namluvil slavný komik Noel-Noel. Třetím zás
tupcem čs- produkce byl balet, čínský balet- aby
bylo hned jasno. Jmenuje se "Opičí císař”. Je
to zfilmované pásmo tanců souboru čínské komunistecké armády,který loni navštívil Česko
slovensko, zkrátka čínská džigitovka. Kdo má
Ina to nervy, ať se jde podívat. Bude mu to
patřit.

na domorodém obyvatelstvu. Je vždycky jistá útě lo to docela tak. Na ruku jsme dostali jen 350 fran
cha v tom, když je druhý na tom ještě hůř než já. ků. Ale to stejné bylo víc než bylo zdrávo. Bylí jsme
Specielně saidský rituál bylo koupání. V na v Šidí čtyři dny, a za tu dobu měli majitelé putyk
šich kasárnách nebyly koupelny, pouze bazén se a tingl-tanglů rekordní tržbu. V kasární base sí mu
špinavou vodou. Pochodovali jsme proto jednou seli váleční poškozenci odspávat opici na směny.
týdně s písní na rtech, jak se říká, do sousedních
Do Oránu jsme přijeli zrovna k večeří. Tento
kasáren. Koupáni šlo přirozeně na povel. V kou krát jsme už nemuseli jíst na kasárenském dvoře;
pelnách jsme byli namačkáni jako herynci: rychle ale vzpomínky na onen oběd byly stále ještě živé.
namydlit, rychle opláchnout, rychle obléct, po Proto také bylo zlatým hřebem večeře, když se ne
chodem domů .zpívat. Alespoň náš zpév měl po šťastnou náhodou objevil v dohledu ten německý
sitivní výsledek. Každý arabský kluk v Saidě pis- kaprál, který tehdy lil na naše kluky horkou vodukal "Hospůdko, hospůdko malá”, jen to břinkalo. Byl zmydlen hbité, účelně a vědeckyDny v Saidě ubíhaly nad očekávání příjemně
Po večeři jsme vyrazili v pochodovém útvaru na
rychle. Byla to africká idylka. Skončila náhle. Jed loď. Bylo to skoro tak, jako když léta Páně šturmonoho dne nás začali shánět po ubikacích.Rozkaz: vali boží bojovníci zpěvem zdí Naumburku- Písnička
všichni Čechoslováci nastoupit před kancelář veli- šla za písničkou, bagančata duněla, le sále Boche ať
telství-Čekali jsme napjatě-Konečně se objevil náš si dá pozor- Orán se sice nevzdal, ale přece jen čuruský velitel bataliónu.Čechoslováci, vaše služba měL
v legii končíunáte ve Francii československou armá
Loď nás zavezla zase do Marseille. Tam jsme
du. kecy-kecy, zachovejte klid a ne abyste se ožra- se tentokrát ani neohřáli. Naložili nás na vlak
ii. JLo o tom klidu bylo k vůli našim německým a poslali do místa, které zcela nezaviněně má místo
poddůstojníkům, na které měl leckdo z nás žízeň. v československém dějepisu: do Agde. Najděte sí
Nadšení vypuklo veliké. Klid byl zachován, pro nejdřív na mapě Montpeílier. Blízko Montpellieru
tože nás nepustili z Kasáren. Ještě týž den jsme ode leží Cette. Blízko Cette leží Agde. Tak tam.
vzdali výstroj zpátky do magac:r.u.Jako vždycky na
Nebylo odtamtud daleko na španělské hranice.
vojně, ráno byl kalup. Nacpali nás do železničních V té době byl španělský fašismus teprve pár měsíců,
vagonů a poslali urychleně do Šidí Bel Abbes. Na u moci. Československá armáda střídala v táboře
to jsme se moc těšili. Měli jsme slíbeno, že nám tam v Agde zadní voj španělských republikánů- My jsme
vyplatí prémii za službu v cizinecké legii-závratnou byli první transport.
sumu pěti set franků. Jaké vždycky na vojně, neby
/pokračování příště/
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Fříhcdila se mí katastrofa. Vypršelo mí před nesrozum i tel n á jména, jež zněla jako barbarské
platné jednoho československého měsíčníku, který zapínání bohyně Kalí dialektem chajberských
vychází v Americe. Svíraje v pěstí ekvivalent tří ’ horalů. Původně jsem myslíL že to tak przní maamerických dolarů, vkročil jsem do budovy- mel- ďarské noviny, ale pak jsem zas.echl: ' Soukl in
bournské Commonvzeaíth Bank na Collíns Street. exajl”, což mne přesvědčilo, že starý pán je na
Přišel jsem bohužel v nevhodný čas, neboť se tam správné stopě.
zrovna nacházelo několik set Italů, jež obsluhovali
Mrknul jsem do knihy a hned jsem pyšně uka
dva úředníci. Protože se mi nechtělo čekat do zoval na řádek, kde se skvěl název oné tiskoviny
pondělka, zasel jsem do pobočky banky na Eliza v andělském jazyce angelském- A to jsem neměl
beth St., kde jsem se svěřil u příslušného okénka. I dělat, protože na obálce mého časopisu je jasně
Když jsem v potu tváře vyplnil všechny příslušné napsáno "Československý přehled" s háčky a čár
formuláře, bylo mí úředně sděleno, že prý oni. kou. Úřední duši bylo okamžitě jané- že jde o drzý
nemají povoleno odesílat dolary a že takové povo podvod. O povoleni nechtěla ani slyšet. Pravil
lení lze získat v centrále na Collíns St. Tak bud’: jsem zoufale, že tedy již několik let odebírám
abych sí tam došel, nebo že oni to pošlou cestou Austrálii velmi škodlivý časopis, který, protože
úřední, což potrvá. Potrvalo.
není povolen, musí být nutně zakázán, a že tedy
Za týden poté mi řekli, že mí povolení milerádi když to beru přes zákaz, že to musí být trestné.
Úřední duše se zamyslila a potom pravila, že
dají, ale že musím nejdřív přinést z celnice potvr
zení, že ta a ta tiskovina je dovolená zejména v tom to sice přesné neví, ale že v Sydney prý mají také
smyslu, že nijak neohrožuje bezpečnost Austrálie, takovou knihu a že tam by třeba ten "Czechoslovak Review” mohl být zapsán jinak. Nejlepší bude,
aniž by se přičiňovala o podvratnou činnost.
Na celnici ve Flínders St. je podatelna nejzastr- když si napíši do Sydney. Jenže když mi to v Syd
čenější kancelář v prvním patře. Když mne tam ney vyřídí, plati toto administrativni rozhodnutí
vyzpovídali, poslali mne na pana přednostu, pro pro New South Wales, a v tomto případě by bylo
jistotu zase do přízemí. Pan přednosta pravil, že prý zvlášť výhodné, kdybych zmocnil některého
mi potvrzeni sice dát nemůže, ale že je ve Flinders občana tohoto státu, aby mi zasílání dotyčné tisko
Lané jakási poboční kancelář, již zcela bezpečně viny zprostředkoval ve spolupráci s tamními cel
poznám podle toho, že je tam umístěn Úřad pro ními úřady.
Jelikož jsem se velice dobře bavil, nehodlal jsem
hrušky a jablka, označený cedulí.
Tam jsem přišel skoro v půl jedné, tedy v době, staříka jen tak lehce pustit. ”A co,” povídám, "když
kdy se ve státním úřade nebezpečné schyluje k po to v Sydney v té knize mít nebudou? Nebo co
lední siestě- Obrátil jsem se tam na jednoho starší když to budou mít zapsáno zrovna tak jako vy
ho, důvěryhodného pána a vše mu zevrubné vylo tady? Co pak?”
Úřední duše se hrozně zasmušila a zavěštila ve
žil. Abych udělal dojem, ukázal jsem mu jedno
lký,
veliký trabl. V tom případě však ještě nemu
z čísel časopisu, doložil, že zmíněný časopis se
sím
zoufat,
nýbrž podat si žádost o povolení k do
zabývá rozvracením komunismu, a rozvedl toto
prohlášení do detailů. "Když já to neumím číst, vozu, což obyčejně trvá několik měsíců. Zasněně
to je ruský, viďte?” Polkl jsem, slušně odvětil, pak dodal k tomu ještě několik dalších jestliže,
že to není ruský, ale česky, že kdyby to bylo ruský, kdyby, než a zdali vůbecOdešel jsem, řiče jako šilenec, zašel na hlavní
bylo by to azbukou, což by vůbec nemohl přečíst,
ale při tom jsem jasně cítil slabost tohoto argu poštu na Elizabeth St., zakoupil obyčejnou mezi
mentu, protože ten pán to nemohl číst ani azbukou, národní peněžní poukázku, vyplnil na tři dolary,
u kasy zaplatil a šel jsem na čerstvý vzduch se
ani latinkou.
zotavit. Mrzí mne jenom, že si teď budou na Úřadě
Na štěstí tam byla úřednice Češka, která to
pro hrušky a jablka myslit, že tam nejdu proto,
staříkovi vysvětlila a dosvědčila. Rozveselil se tro
že mne tak dokonale odhalili, a vsadím se, že jsou
chu a přivalil na pult obrovskou knihu, ve které
skrz nazkrz přesvědčeni, že ten "Československý
začal listovat- Během listování poučně prohodil,
přehled" jistě musi být literatura vysoce nebez
že, bude-li zmíněný časopis nalezen v oné celní
pečná a podvratná.
-jgbibli ja kožto tiskovina povolená, potvrzeni mi j
milerád vystaví. V zápětí začal předčítat různá

Konec jedné diktatury ?
/pokračování se str. 4/
Je ironií, že nový argen
tinský režim dosáhl při
jeti do Spojených náro
dů, když v r. 1945 for
málně vyhlásil válku Ja
ponsku a Německu, kte
rým se tak obdivoval a se
kterými doufal budovat
nový světový řád.

Provazolezec
Ze skupiny důstojníků,
která byla zodpovědná
za revoluci 1943, se po
dvou letech vynořil jako
vůdce Juan Domingo Pe
rón, kterému se podařilo
zajistit si vedle podpory
armády také dělnické or
ganisace.
Demagogické
podmazáváni proletariá-
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tu je ovšem nejjistější
cesta, jak si zajistit popu
laritu. Je nutno pozna
menat, že se Perón stal
presidentem v r. 1946 ve
volbách, o kterých se cizí
dopisovatelé shodně vy
jádřili, že nebyly podvr
ženyPřes podporu armády
a "lidu” visel už Pcrónův
osud často na vlásku, a
hodně zásluhy na tak
dlouhém trváni je nutno
přičíst štěstí a osobnosti
zemřelé Esy PerónovéOd voleb v r. 1946 nelze
o demokracii v Argentině
mluvit- Jediná oposice,
kterou si Perón dovoluje
pro uspokojeni světové

ATLAS TRADING
CO.

LTD.

Export - Import - Rcprescntatives
31, Grcnfell St., Adelaide, S. A.
nabízejí se za
ZÁSTUPCE PRO JIŽNÍ AUSTRÁLII

a vývozci veškerých konkurenčních výrobků

Nabídky laskavě zašlete na:

Box 1287, GPO, Adelaide, S- A.
demokratické veřejnosti,
je skupina 12 radikálních
poslanců v kongrese. Ji
nak se čas od času dočí
táme, jak potlačuje kri

kevní oposici. Poslední
události však potvrzují,
že silná oposice dosud
existuje, i když v podze
mí. Snad už si i Peron
uvědomuje, že také jeho
tický tisk, politické stra- *1 vláda jednou musí vzít
ny, soudní řízeni a cír- [ za své.
-an-

fest ival
/Pokračování se str. 5/
výborně/ slavná moskev
ská prima-balerina Ulanová. Ale jinak to není
k ničemu. Je to zfilmova
ný balet,nikoli film. O
bulharském filmu-kterému se dostalo /asi ze
zdvořilosti/ uznání poro
ty, '.'Hrdinové ze Šipky",
se nedá mnoho říci.
Nejzajimavějši námě
tově byl maďarský film
"Liliemfi", který nápad
ně připomínal císařskoburžoasní šramlové vese
lohry- z let habsburské
monarchie- Je v tom he
rec, který je vlastně
šlechtic, je v tom schovanka ze zámku, která
miluje chudáka herce,
aniž tuši,že to je šlechtic,
je v tom mladokomik a

TŘI

v

Cannes

lidový prvek-Jak vtipně
hrnuje kritika: "Zbytek
ilmu je vyplněn čardáem, cikánskými muzi
kanty,hostinami na Bla
tenském jezeře a pitím
badačonského vina." Ne
že bychom proti tomu byi zaujati, ale s filmovými
tumštem to nemá nic
polečnéhovm/RFE

Svaz bývalých politic
kých vězňů v Austrálii,
odbočka ve Victoři!, ko
ná v pátek 15. července
v S hod. večer v zadní
části budovy' ekina SAVOY (místnost č. 12),
Russel St., Melbourne,
informační schůzi o stavu
žádosti o náhradu škod
od německé vlád)'.
J- Matys, jednatel

MOŽNOSTI

/pokračování se str. 4/
alespoň část fízlů, kteří byli mezi nás nasazeni od
samého začátku- Ale každý skutečný uprchlík,
který uvěří bajce o amnestii, patřebuje psychia
trické a ne kádrové prošetření.
Neutralismus
Samozřejmost odmítnutí návratu do titoistické
nebo nynější sovětské ČSR je snad jasná 99 pro
centům našich exulantů. Názory na návrat do
neutralisovaného Československa už asi tak spon
tánní nebudou. Za svoji osobu říkám, že bych
zaujal stejně záporné stanovisko, i kdybych takový
případ v dohledné době vůbec připustil.
Dejme tomu, že by se stal ten zázrak a sověty s ně
čím podobným souhlasily. Jak svobodné by byly
"svobodné" volby, které by přeci musily být zá
kladní podmínkou? Za jakých okolností by se organisovaly demokratické strany, s komunistickou
partajní mašinou bezpečně zaběhnutou? Jak ne
prodyšná by byla mezinárodní kontrola? Jak účin
né by byly mezinárodní záruky v souboji s důvod
ným strachem našch doma?
Ale i kdyby všechno to bylo spolehlivě zodpo
vězeno a neutralisovaná ČSR se stala skutkem.
Byla by to svobodná ČSR?Ne v pravém slova
smyslu. Mezi slovy "neutralisovaná” a "neutrální”
i je ohromný rozdíl. Pro neutrální politiku se státy
jako Švýcarsko nebo Švédsko svobodně rozho
dují. Neutralisovanému Rakousku byla neutralita
nadiktována a není proto, alespoň ve své zahra
niční politice, úplně svobodné.
Neutralisované Československo by asi bylo po
dobně zmrzačenou demokracií, jakou jsme zažili
v letech 1945-48. Škoda, kterou tato doba způ
sobila naši demokratické páteři, je nedozírná. Ně
kterým z nás se stykem se skutečnou demokracií
pomalu napravuje. Jiným se nikdy úplně nesrovná.
Osobně nemám mnoho chutí k tomu, abych někomu
znovu dělal demokratického skrčence.
Čtvrtá možnost
Tak se dostáváme ke čtvrté a, podle mého ná
zoru, jediné přijatelné možnosti- Dá se shrnout
stručně. Vrátíme se jenom do Československa
opravdu svobodného, i když bude mít všechny
vady a nedostatky, bez nichž konec konců demo
kracie není demokracií- Ale nesmí to být Česko
slovensko, které přijme dobrovolně nebo z donu
cení závazky, jež by předem vyloučily jeho trvání
a svbodný rozvoj.
-kw-

Dopisy redakci
O NÁVRATU DO ČESKOSLOVENSKA

Myslím, že nejsou tak zajímavé důsledky komu
nistické amnestie uprchlíků, t. j. zda se vrátí J%, 1%
nebo 2% z těch, kteří utekli, jako příčiny, které při
měly komunistickou vládu k spuštění všeho toho
humbuku: HEPND, zvláštní výbor pro zajištění na
vrátilců, vydávání zvláštního týdeníku, zapojení
všech zastupitelských úřadů do propagandy pro ná
vrat atd. Nezdá se mi, že je to jen proto, aby uklidnili
pomocí navrátilců nespokojené obyvatelstvo doma. K
"uklidnění” mají stále ještě dost silnou policii a do
statek koncentračních táborů. Příčiny musí tedy být
jiné. Nabízí se otázka, zda už čs. komunisté nedostali
zprávy z Moskvy, že Rusko nebude moci v budoucnu
držet ochrannou ruku nad střední Evropou. Komu
nistická vláda by se asi v takovém případě snažila do
kazovat svobodnému světu, že je v ČSR vlastně de
mokracie, i když "tak trochu přizpůsobená místním
poměrům”. Silný exil, nezprofanovaný na Západě
početným návratem exulantů, by jim pak mohl udě
lat velkou čáru přes rozpočet. Kdyby se jim podařilo
zlákat řekněme 10% uprchlíků, tedy asi 6. až 7.000
lidi, snadno by z toho udělali v propagandě "většinu"
nebo aspoň "podstatnou část’”.
J. K. Surrey Hills.
V lednu letošního roku mi došla z Londýna ručně
psaná výzvu "Hnutí exulantů pro návrat domů".
Před šesti týdny jsem dostal rozmnožovaný oběžník
tohoto HEPND, odeslaný z Vídně. V těchto dnech mi
pak došel z Prahy tištěný HLAS DOMOVA. Všechny
tři zásilky byly adresovány na místo, kde jsem bydlel
před 21 lety a na všech třech byla přesně táž grama
tická chyba v názvu ulice.
V. N., Adelaide
Souhlasím s tím, že jste tak ochotně dali adresu
těm, kteří se chtějí vrátit do ČSR/IID 13/V.,p.r./.
Plevel a zadina propadnou,zrno zůstane. Ať jdou k
čertu;
J. T., E. Keilor
AKO ZABRÁNIT TRETEJ SVETOVEJ VÁLKE:

Výtah článku Bertranda Russella, který jste uve
řejnili, /HD 13/V./ nedokazuje nic než to, že Bertrand Russell nezhojitelně stárne. Zapomíná na jednu
věc: komunistická strana světa chce ziskat čas k od
dělní, nikoli smířit se se Západem. Dnes už lidé.kteři jsou daleko hloupější než Russell. přišli na to, že
indický Nehru není zrovna spolehlivý prostředník.
Vím, jak zabránit třetí světové válce: neposlouchejme
rady senilního starce. Vlastně poslouchejme, ale dě
lejme pravý opak.
O. N., Kingstown
Článek Bertranda Russella mne opravdu zaujal. Ja
ká je to propast mezi vyhrožováním komunistických
teoretiků a úvahami filosofa, který vidí, že "svět
potřebuje víc rozvahy a lidského citu”. Nevadí, že s
nim nesouhlasíme. Ale nemůžeme si dovolit nena
slouchat radám muže, který nese toto jméno. Jsme
možná víc pesimističtí než on. Ale to je proto, že má
me méně ilusl o komunistech,
F. S„ Fawkner
INSERCE SE VYPLÁCÍ

- Děkuji za tu svoji reklamu před několika týdny
(HD 9/V., p.r.j.Dostal jsem řadu prací ze všech
koutů. Tak třeba 5.000 obchodních hlaviček do Nově
Guinee, zakázku z Tasmánie a j.
J. Linhart, Blackburn
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VICTORU
dovoluje si Vás pozvati na

přátelský

večírek

který se bude konat v sobotu dne
16. července 1955 v 8 hod. večer
na 266-8, Bridport St., ALBERT PARK, Vic.
Vstupně 10/Reservováni stolů:
telefon MX 2143 /večer/

Provádíme
veškeré
práce
optické
přesní, rychle a za levné ceny
Sluneční brýle
Velkv výběr

M. C H R P A
odborný optik
257 Elizabeth St., Melbourne - City
/v domí R Kyatt, Chemist, poblíž Lonsdale St./
Telefon: MU 2601
/dříve Praha II., Jindřišská 7/
Otevřeno denní 9 - 18, v sobotu 9 - 12,30
Přijímáme objednávky také poštou

Navštivte nové české lahůdkářství

CYRIL/S

DEUCATESSEN

183 Hay St. /mezi Pitt & George Sts./, Sydney
Prvotřídní nesolená pražská šunka

Navštivte českou kavárnu a cukrárnu

TATRA
201, Victoria Strn KING’S CROSS v Sydney
/proti české restauraci Homc Coffee/
Studená jídla, výborné pečivo a dobrou kávu
obdržíte od 10 hod. ráno do 12 hod. vnoci
Otevřeno 7 dní v týdnu.
Srdečně zve V. Umlauf, majitel.

Pod novým vedením!

Restaurace

"CSARDAS”

dříve "Gleneagles”
24 Darlinghurst Rd., KING'S CROSS
Telefon FA 1901
Anglická i kontinentální jídla

podáváme po celý týden od 6 p.m. do 2 a m.
Každou neděli od 3.30 do 6.30 p.m. tanec
Hraje GUS MERZI AND HIS ABC TRIO

Příjemné posezeni v restauraci

Taranda

Český ochotnický kroužek v Melboume
zve Vás srdečně na představení
veselohry Fr, Langra

HOTEL

NEVADA

které pořádá v sobotu 30. července 1955 v 19.30
hod. v sále vedle kostela sv. Michala, Brougham St., North Melbourne.- Režii má J. Havlát
výpravu J- Mafátko. Předprodej vstupenek:
tel. JB 2186 /6-7 p.m./ Maťátko/.

Čs. sport
v Australii
S.K. PRAHA. SYDNEY ;

MELBOURNE

hrál 2. 7. mistrovský zá
pas s REGENTS PARK.
Od počátku zápasu měla
PRAHA jasnou převahu,
kterou vyjádřil Mucllcr
5 a Toulá 1 brankou. V
poločase vedla P- 2:0.
Kromě středního útoční
ka Muellera zahrál velmi
dobře i Littrich v brance.
9. 7. hrála PRAHA
proti HAKOAH- Před
vedla kombinačně dob
rou přizemni hru a zví
tězila zaslouženě 4:1/2:
0/ brankami Sopouška I
a Muellera 3. Hrálo se
jako předzápas utkání
Rakousko / represent.—
RAPIDEM VÍDEŇ/ —
Austrálie asi před 25.000
diváky. Rakousko zvítě
zilo 6:2 /':1/. PRAHA
vede dále tabulku své tří
dy a má brankový poměr
57:19
/Mucllcr sáir
vstřclil dosi-d 28 branek.
16.7. se h a je poslední
zápas soutěže proti St.
GEORGE v Carltonu.
; Finálové zápasy, které
| se hrají mezi prvními
dvěma kluby obou skui pin v Sydney, započnou
j asi za tři týdny.V té době
j snad již budou mocí hrát
, zranění Tančev a Janov
ský.
Telef.zpr-F.V.

Další mistrovský zápas
sehrála SLAVIA 2- 7.
na hřišti Maccabi. Po
celkem málo zajímavém
průběhu, kdy se hráči
Slavie přizpůsobili slabé
mu soupeři,
přerušil
soudce hru na začátku
druhého
poločasu za
stavu 3:1 pro Slavii- Pod
'ochranou slavistických
hráčů se soudci podařilo
odpoutat od fanoušků
Maccabi do bezpečí
16. 7. hraje SL.AVIA
další mistrovský zápas
doma proti Geelongu a
23. 7. opět na vlastním
hiýšti proti SC South
Yarra.
První porážku v letošní
sezóně utrpěla Slavia
9. 7. na vlastním hřišti.
V pohárovém zápase
(Dockerty Cup) proti
mužstvu 1. divisc Footscray City předvedla od
počátku slabou hru a po
úspěchu hostů propadli
hráči nervositě- Jedinou
branku domácích dal
Kodak a to ještě z pe
nalty. Konečný výsledek
6:1 (3:1) Snad také po
mine konečně vždy škod
livá fáma o "neporazitelnosti” mužstva ;

V sobotu 23. 7.
taneční zábava
S. K. PRAHA
v Sheridanu!

KOUPĚ,

/blízko hřiště S. K. Slavia/
Telefon

XA 2332

Výborná česko - vídeňská kuchyně
Otevřeno denně /mimo pondělí/ 5 - 3.30 večer
v sobotu a v neděli též 12 - 2,30 odpoledne
Srdečné zve J. Let

ZLOBÍ VÁS OČI ?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou kvajar-ký
optický
závod

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

PRODEJ,

Koloniální a delikatesní obchod
J. 8č V. Hartman
86,Fovcaux St,,
SURRY HILLS, Syd.
/3 m.od Der)t. Hosp./
Telefon BA 4516

VÝMĚNA

AUTA

JE VĚCÍ DŮVĚRY!

40 Mitford Se, Elwood, Víc.

Zvláštní pozvánky’ nebudou rozesílány

GRAND

-7 -
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Spolehlivě Vám vše obstará

V. ] OK L
FIRST YARD, 55 NEPEAN HIGHWAY
ELSTERNWICK VIC.
Telefon LF 1676, po prod. době LF 2587
Na starší vůz dostanete záruku
jako na nový

Bývalý pražský specialista
nemocí vnitřních a žens’ ých

E.J.

KENNEDY

29 Shakespeare Grove, Hawthorn, Vic
v sobotu od 10 do 12 hod. dopoledne
jiné dny dle úmluvy.
Návštěvy telef. předem na Hawthorn 2577

- 8 -

11. 7- 1955

HLAS DOMOVA

Sport doma i v cizině
PO WIMBLEDONU A PŘED DAVIS CUPEM

PŘÁTELÉ

Zdeňka Kopeckého /dříve SEC Yarraville/ důlež.
zpráva
, M. Maška /dopis v red./, Hanu šolcovou.
VE ZKRATCE
Miroslava Růžičku z Přeštic, M. Kučeru /dřivé Can—Příštím soupeřem rohovnického mistra světa terbury Rd., St. Kilda/ .Zdeňka Rybišára, Viléma
Marciana bude mistr světa v polotěžké váze A.Mo- Webera, Vladimíra Hrušku a Františka Bacilo.
Zjistime-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
ore. Moore nedávno obhájil svůj titul, když porazil
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
vyzývatele Olsona ve třetím kole k.o.
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané.
HD.

Další ročník Wimbledonu skončil vítézstvim
Američanu, kteří vyhráli 7 z desíti poválečných
ročníků. Vítěz Irabert výhru l bez námahy, když
za celý turnaj neztratil ani sadu. Jeho finále s Niel- —Vídeňský Rapid, který je na zájezdu v Austrálii,
senem bylo příliš jednostranné a nebylo proto porazil v Sydney representačni mužstvo NSW bez
právě nejvhodnějším zakončením soutěže, která námahy 7:1.
je vlastně neoficiálním inistrovtvím světa—Nejlepší angličtí běžci Chataway, mílař Hewson
Loňský vítěz Drobný a to nestačí. Rapidní po (běžel pod 4 min.) a štrekař Pirie mají být pozváni
si sice vedl lépe než jeho kles Seixasovy formy do Austrálie. Jako jejich soupeř by byl pozván svě
předcházející
výsledky znamená, že Američané tový rekordman na 5 km Rus Kuc.
napovídaly, ale je vidět, nemají dobrého druhého —V Moskvě došlo k utkáni SSSR -USA ve vzpí
že pomalu přeci jenom
hráče pro dvouhru a roz rání- Rusové zvítězili 11:9, když Američané neobe
stárne. Jeho podáni už
bil se tím také jejich pár slali pérovou váhu.
není tak nebezpečnou
—Sovětští veslaři byli nejúspěšnějšimi účastníky
zbrani a backhand, vždy jaro ^čtyřhru. O tom nej letošní britské Henley. Druzi skončili Američané.
slabina, nevydrží pod tla lépe svědčí semifinálová —B. Smith je novým mistrem světa v lehké váze.
kem. Zůstává forehand porážka dvojice Trabert- Smith vybodoval v Bostonu obhájce titulu Cartcra.
a mt z.ek starého taktika. -Seixas od nikterak per —Favorite mletošni Tour de France je dvojná
l'y ho také dostaly do fektního páru Rosewall- sobný vítěz Francouz Bobet. Závod byl odstarto
čtvrtfinále přes Švýcara -Frazer. Australané se ván ve čtvrtek.
Buscra, Australany Rose musí teprve do finále
s Arkinstallem a mladé dostat, ale dojdou-li tak
NETRAPTE SE S VAŘENÍM !
ho Američana Perryho- daleko, a o tom se dá
těžko
pochybovat,
jejich
Přijďte se najíst k
Trabert byl již nad Drob
naděje na vítězství jsou
ného síly.
ČERNÝM DO RICHMONDU
Zklamáním byly vý lepší, než jak se zdá
kony Australanů, hlavně z wimbledonských vý
258 Church St. /blíže Bridge Rd./
Hartwiga a Hoada- Je sledků.
Výborná
jídla
Levné ceny
Potěšitelným úkazem
jich neúspěch částečně
Příjemné
prostředí
omlouvá
nedostatečná letošního AVimbledonu a
Večeře denní 5 - 8 hod. /mimo pondělí/
předcházející
příprava, předcházejícího mistrov
v sobotu a v neděli též obědy /12 - 2/
ství
Francie,
je
lepšící
se
ale je pochybné, zda by
Spojení z City: elektr. 27, 28, 40, 48
byl některý z nich pora úroveň kontinentálního
ze St. Kildy: elektr. č. 78
zil Trabtrta v dnešní for tennisu. Italové Pietranmě, i za příznivějších o- geli a Merlo, Dán Niel
sen a Švéd Davidson dá
kolností.
KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD
Americký úspěch však vají alespoň trochu na
nijak neznamená, žc by děje, že australskoameSTANDY KOTMELA
musili být stejně úspěšní rická dominace tennisu
při obhajobě Davis Cu- nepotrvá věčně, i když si
BELL EAR CAR SALES
pu. Jejich celá tennisová nemyslím, že skončí zít
83, High St., ST. KILDA, VIC.
sila stoji na Trabertovi ra.
-spNejnižší deposit — Nejvýhodní jší podmínky
Hlavní výsledky Wimbledonu:
KOUPÉ
PRODEJ
VYMÉNA
finále: Trabert - Nielsen 6:3, 7:5, 6:1; semifinále
90 dní záruka
Nielsen - Rosewall 11:9, 6:2, 2:6, 6:4, Trabert
24 hodinová služba
- Patty 8:6, 6:2, 6:2; čtvrtfinále: Trabert - Drobný
Volejte LA 7762 nebo LA 3504
8:6, o:l, 6:4, Nielsen - Pietrangeli 1:6, 6:3, 5:7
6:2, 7:5; finále čtyřhry: Hoad, Hartwig - Rosewall
Frazer 7:5, 6:t, 6:3.
Australian Army Canteens
hledají pro Woomera Rocket Range-

Čs. k a v árensk á
restaurace
KIOSK
9. Esplanade.

ST. KILDA. VIC...
Telefon LA83S9

Denně obědy i večeře
Místnosti příjemně
vytopeny
Srdečně zve
ZDENĚK PF.LAŘ

České obědy a večeře
denně mimo neděle
INTERNATIONAL
HOTEL

321 Exhibition Str.,
Melbourne
Telefon FB 1082

Alkoholová licence
do 10 hod. večer

HLEDAJÍ:

pekařského

mistra

a

Slečna BRENDA D. REIDOVÁ
a p. Jaroslav V ON DRU ŠK A
dovoluji si oznámit, že jejich sňatku bude požehnáno
v sobotu 16. července 1955 v 1 hod. odp. v kostele
Všech svátých /Church oí England/ St. Kilda.
17. Quat Quatta Ave., Ripponlea, Vic.
!

Listárna
F- Ř., Sydney: Diky za
výstř. a adresy. — M.
J.,Coopers Plains: Potvr£ 1/1/ - čs. děti v Něm..
Předav, prostř. SdruženíV: J., Sydney: Kromě
Sydney otiskly článek i
noviny v Anglii, v Melbourne a jistě i jinde.
M. H., Fairfield: Odb.
v Marib. odčítáme- Ad
resu H. t. č. ani neznáme-

Malý oznamovatel:
(1 řádek za 1 /-, tučný
za 1/6, minimum 5/- )
— PŘIJMEME VÍCE
TRUHLÁŘŮ pro výro
bu kontinentálního ná
bytku. Ideální podmínky,
dobrý plat. ALF’S FURNITURE CO., 195 Commercial Rd., Sth. Yarra,
Vic.
KRAJAN, 32 roků, svob.

K. K., Newtown: Díky
za inform. a adresy. Spo
kojenost těší- — M. H.,
Darwin: Komentář zají
mavý, ale pozdní.-----VŠEM, KTERÝCH SE

TYKÁ. Promiňte, že se
písemné odpovědi na
Vaše dopisy pro jinou
neodkladnou práci mi
mořádně zdržely. Dopi
sy budou zodpověděny
postupně, jak to čas do
volí.
HD
mistr a vzorkař, vedoucí
londýnské firmy na kla
sické a módně pletené
svrškové zboží, hledá
sponsora v Sydney neb
Melbourne. Adresu sdě
lí HD-

PŘEDÁM ZANOVNU
ŠKODU sedan, 14.000
mil, čierna, záruka nové

ho auta, £ 690. Dotazy
"Odjezd” do HD.

Kontinent, restaurace

Evropký odborník

PAPRIKA

KOŽNÍCH NEMOCÍ
H, ROZANER
27 Ruskín St.,
E L W O O D , VIC-

223, Bridge Rd.,
Richmond, Vic.
Velký výběr jídel
za nízké ceny
Otevřeno celý týden
12-2 odp., 5-9 h. večer

XA 1017
zzrzarzzTzjtzzrzxzjrzxz

S. A.

2

Pondělí až pátek
5 - 7.30 hod. več.
v sobotu 9-12 hod.
Na ostatní dobu
volejte předem na

pekare

Plat kolem £ 22 týdneUbytování, biografy zábava za režijní ceny
Vyučení s delší praksí mají přednost
Volejte: Lt. Col. Hinds, teL Melbourne LA 1431
nebo pište na zn. ' Pekař-Uoomera” do HD.

Kontinentální lékárna
13, Darlinghurst Rd.,
Kings Gross, NSW.
FA 3474
Otevřeno denné /i v ne
děli/ do 8 hod. večer.
Všechny evropské léky
Balíčky s léky do Evro
py nejlacinějí!
HLAS DOMOVA

NEJLKVNÉJŠÍ NAKUP
pánského prádla, pulloverů, vázanek,
ponožek a pod.
PRVOTŘÍDNÍ OBLEKY ZHOTOVUJE
pánský a dámský krejčovský závod

J. & B. NECHVÁTAL
cius

466 - 468, Bridge Rd„ RICHMOND, VIC.
Telefon JB 3841
AMERICKÉ MONTGOMERÁKY
S VLOŽKOU

írsttí awd

ssots

tq mlushl

SPECIÁL CONTJJtENTAL SH1RT5 X

50 BOURKE STREET *
MELBOURNE. C.I \
\

vychází čtrnáctidenně
Řídí 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 i roku s 19/-, na 7 čísel s 10/-,
jednotlivě s 1/6-

