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Antonín Novotný na schůzí Ústředního výkonného výboru KSČ:

Gottwald - falešná modla

Po tom, co se stalo na XX. sjezdu Komunistické strany Ruska v Moskvě,
kde Chruščev roztrhal na kusy Stalinův slavnostní rubáš, nemohou nikoho
překvapit nejnovéjší byliny ze satelitních zemí. V Maďarsku exhumovali
se všemi poctami titoistu Lászío Rajka a jeho soudruhy, v Bulharsku titoistu Irajco Kostova ĚC spok v Polsku dokonce mohli propustit na
svobodu úchylkáře Gomulku, který jakýmsi nedopatřením přežil svůj
titoistický blud.
Ve Východním Ně
mecku napadl minister
ský předseda Otto Grotewohl ministryni spra
vedlnosti Hildu Benja
minovou, že prý potla
čuje občanské svobody,
a v Maďarsku už to
všechno svedli na býva
lého šéfa policie, který
tak jako tak bručí do
životně pro "narušování
socialistické zákonitosti”.
"Vrah” Slánský
V Československu si
museli dát na čas, pro
tože tam mají dvě slavné
mrtvoly: Slánského, je
hož rozsudek smrti podepsal Gottwald, a Got
twalda,
který zemřel
přesné za týden po Sta
linovi.
Slánského a jeho ko
legy oběsili především
proto, že prý byli titoisty.
Gottwald
tehdy
čistku přežil, ačkoliv to
byl on, který razil heslo
o "samostatné českoslo
venské cestě k socia
lismu”. Slánský uvízl na
oprátce také proto, že
prý úkladně zavraždil
Jana Švermu, a pokoušel
se zavraždit Gottwalda.
Slyšíme teď, že už bratisl avský rozhlas vyvrátil

nařčení z vraždy na Švermoví. Už to trochu na
povídá, kdo asi bude
posmrtné rehabilitován
a kdo degradován bez
pocty.
"Modla” Gottwald
Zatím je jenom známo,
že na schůzi Ústředního
výkonného výboru Ko
munistické strany Čes
koslovenska napadl Gott
waldovu minulost první
tajemník ÚV KSČ Anto.
nín Novotný. Držel se
přesné moskevské linie,
dané Chruščevem v ře
či o Stalinovi:
"Přes všechny zásluhy,
jež si Gottwald vydobyl
v boji za svržení kapi
talismu n za vítězství
socialismu, zásluhy, o
nichž nikdo nepochybu-

je, je přece nutno při
znat, že přes jeho dobře
známou skromnost byly
mu často připisovány
zásluhy,
jež
právem
patřily straně a lidu”.
Kolem Gottwalda byla
prý vytvořena atmosfé
ra nedotknutelnosti.
Trpný rod
Dejme hlavně pozor
na ten potměšilý a ne
osobní rod trpný: přes
Gottwaldovu skromnost
byly mu připisovány
zásluhy”, "byla vytvo
řena
atmosféra”.
Za
chvíli
přijde
otázka:
konkrétně, soudruhu ta
jemníku, kdo vytvořil,
kdo vytvořili?
Rodná
strana nemluví v trpném
rodu bez příčiny.

Antonín Zápotocký
se mezitím tvářil, jako
by se mu nic nemohlo
přihodit, jako by pře
slechl Novotného horle
ni proti kultu osobnosti.
Novotný odsoudil ze
jména stavění soch ži
voucím velikánům a pře
jímání patronátů nad
továrnami a přejmeno
vávání ulic. Ve všech
bodech je Zápotocký
vinen.
Ctitel Masaryka
Americký
novinář
Sulzberger získal ne
dávno interview se Zá
potockým (HD 7/VI.).
Pan president byl tehdy
jako máslo a prozradil
Sulzbergerovi na při
klad, že Masaryk byl
historická osobnost, a
že tam. kde soudruzi
odstranili jeho pomníky,
šlo o místní přehmaty,
jež byly potrestány.
Uvidíme, jestli pana
presidenta nepřejde hu
mor značně brzy.
vm

SITUACE NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ SE ZHORŠUJE

Právo na rozstřílení
Ještě nikde nebyl vidět úpadek britského impéria tak jasně jako na
dnešním Středním východě. Nikde také nebyly jasněji znát diference
mezi britskou a americkou politikou.
Anglie se sice ještě tu a tam pokouší vypnout prsa, jako tomu bylo v
případě deportace arcibiskupa Makaria, ale faktem je, že jí rapidně ubývá
sil. V červnu odcházejí poslední zbytky suczské garnisemy. Pryč je Palestina
a pryč je Sudan. Vliv v Jordánu a dokonce i v Iráku slábne. Nepřátelsky
naladěný Cyprus nemůže všechny ty ztracené základny sám nahradit.

R. Slánský
T. K o s t o v
VSTANOU NOVÍ MUČEDNÍCI?'

Výbušná situace Střed
ního východu je v po
předí světového zájmu
a různé vlády na ni
různě reagují. Reakce v
Londýně hraničí s pani
kou, ve Washingtonu
s bezradnosti, v Moskvě
se spokojenou jtzlivosti.
v Kahýřc s kohoutím ve.
likásstvím a v Tel Avivu s rezignovaným od
hodláním.
V Londýně
Edenova vláda neví,
kterou díru zalepit dřív.
To tam je předstíráni,
ze bv snad ještě stačila

na celou situaci sama.
Do Washingtonu letělo
úpěnlivé SOS pro jas
nější podporu a ráznější
politiku v ohrožené ob
lasti. Angličané by řádí
viděli Spojené státy v
Bagdadském paktu (čle
nové: Anglie, Irák- Tu
recko. Pcrsie a Pákistán),
který považují za hlav
ni hráz proti sovětskému
pronikáni a Nasserovu
panarabisr-.u.
Obávají
se dalších pučů v Jordá
nu a snad i v Iráku, kte
ré by nastolily úplně
/pokračování na str. 2'
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Myslím, že rozumím duši komunistického
byrokrata. A myslím, že jí nerozumí mnoho
jejích protivníků, kteří se domnívají, že je
jenom žíznivá moci a ne revolučních cílů,
k nimž směřuje. V tom je nebezpečí, že bude
podceněna síla víry, která našeho nepřítele
pohání... .Dnes už není barikád. Síla komu
nismu je dnes opřena o Tankové armády a
umlouvá se v černých vázankách proti svým
nepřátelům. Ale stalinista mění jen vázanky,
úmysly nikdy.
Whittaker Chambers

Práva

uprchlíka

Před sydneyským soudem se nedávno objevil
jugoslávský uprchlík Bogoljub Veljkovič-Rancič,
o jehož vydání žádala Titova vláda, která ho
obžalovala z krádeže. Veljkovič prohlásil, že
nařčení z krádeže je vymyšlenou záminkou a
že o něho komunisté žádají pro jeho politickou
činnost. Případ pochopitelně vzbudil rozruch me
zi uprchlíky.
••
Australská vláda využila svého práva a ujala
se případu sama. Po několikadenním vyčkáváni,
oznámila komunistům, že Veljkoviče nevydá.
Veljkovič je australským občanem a Austrálie
nemá ani dostatek důkazů o jeho vině, ani záruku,
že by se mu v Jugoslávii dostalo spravedlnosti.
Toto bylo jediné rozhodnuti, jaké jsme si za
daných okolnosti dovedli představit. Jugoslávská
akce byla součásti komunistické ofensivy, která
má zničit morálku politických uprchlíků ze zemí
za Železnou oponou. Vydání Veljkoviče komu
nistům by bylo precedentem, který by dal komu
nistům do rukou účinný nástroj k získávání ne
pohodlných exulantů. Prostá skutečnost, že při
stěhovalci z komunistických zemí by byli vysta
veni na pospas komunistickým orgánům, by jistě
působila drtivě na morálku těchto odpůrců ko
munismu.
Stylisace rozhodnuti australské vlády dělá
možná mylný dojem, že se Veljkovičovi dostalo
spravedlnosti jenom proto, že se těší právům
australského občana. Ať už byl tento dojem vy
volán úmyslně (dokázat přednosti naturalisace)
nebo ne, faktem zůstává, že by vláda nemohla
jednak jinak ani v případě politického uprchlíka
bez státního občanství. T. zv. Magna Carta
pro uprchlíky, úmluva podepsaná v Žencvě v
červenci 1951, stanov! práva politických uprchlí
ků. Článek 33 této úmluvy výslovně říká:
"Žádný ze smluvních států nepošle ani nevrátí
uprchlíka jakýmkoliv způsobem k hranicím území,
kde by jeho život nebo svoboda byly ohroženy
z důvodů rasových, náboženských, národnostních,
členství v určité organisaci nebo politického
smyšleni ’. Vyňati z této imunity jsou jen uprch
líci, kteří ohrožují bezpečnost země pobytu a
nebo byli usvědčeni z velmi těžkého zločinu a
jsou nebezpečni obyvatelstvu země, v niž žijí.
Tato úmluva se odvolává na chartu Spojených
národu a prohlášení lidských práv, jak je schvá
lilo valné shromážděni SN 10. prosince 1948,
a je vlastně obnovením a rozšířením různých
smluv o uprchlicích, které existovaly už dříve.
Úmluva je právně závazná pro zúčastněné státy.
Byla podepsána jak Austrálii, tak i Jugoslávií.
Podle našeho názoru poskytuje zmíněná úmluva
dostatečnou ochranu všem uprchlíkům. Právně
bude jen nutno dokázat v daných případech, že
je postižená osoba uprchlíkem a že by repatriace
ohrozila jeho život či svobodu.
Svobodný svět má své závazky vůči lidem, kteří
byli méně šťastni při uspořádání světa, jakého
jsme byli svědky za posledních desetiletí. Komisař
Spojených národů pro uprchlíky G. J. van Heuven
Goedhart to vyjádřil těmito slovy: ”... tím, že
děláme něco pro uprchlíky, splácíme válečnou
půjčku, čestný dluh, který my všichni máme vůči
lidem- pro které byla napsána vznosná slova úvodu
k Deklaraci lidských práv.. . zrovna tak, jako
pro každého £ nás.”7’'■
. . i. j
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Válka v Alžíru
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PRÁVO NA ROZSTŘÍLENÍ

(pr .-trařování se strmý 1 i le-li k tomu mír svoleni skvrn presidentem. Do
prctizápadrú vlády. V kongresu a. prohlášeni konce i Američané, kte
Pohled po arabském svété není pro západní svět nijak radostný. Egypt, zoufalství se nijak neta Spojených národů
o ří v něm dlouho viděli
Sýrie a Saudská Arábie sí chystají vyřídit účty s Israeiem. V Jordánu se jí tím. že by v takových tom. kdo je útočníkem. egyptského Kemala AttaAngličané obávají puče, který by nastolil úplné protizápadní vládu. Fran
V praksi to znamená* tuerka- začínají rozezná
couzské državy v severní .Africe se otřásají v základech. Z Kahýry štve případech použily těch
egyptský rozhlas. Celý arabský svět vře. V jednom místě - v Alžíru - se ozbrojených sil, které že by na Středním vý- vat jasněji jeho cíle, t,
opravdu bojuje.
jim ještě na Středním chodě dříve proběhla j. postupné ovládnuti
Rozsah tamních vo ly t. zv. Comité révolu- Lesnéný a divoce skelnatý ; východě zbývají.
třicetiletá válka,, než by arabského světa,
jenských operací je ta tionnaire ďuníté ďaction. terén, který je jako stvo
V Tel Avivu
výbory, nadvýbory. pod
Ve Washingtonu
kový, že už se pro né
Nejspolehlívéjší odha řen pro typ války, který
výbory7, pléna a komise
Israel
se pomalu smi
nehodí označení "tero dy vzbouřenecké síly se alžírští vzbouřená vedou.
Američané, které mo
ristické akce”. Je to spí pohybují mezí 3-12 tisí
Ozbrojené akce jsou mentálně zajímá klání SN -rozhodly, kdo to řuje se svou osamoce
še regulérní občanská cí. Je to počet, který na schopně vedeny Moha
vlastně zavinil. A uma- nosti. Poslední naděje
válka, při níž jsou celé první pohled nijak ne medem ben BeJXou. Vý Stevensona s Kefauve- ne-li si Sovětský svaz,
uvadly s americkým za
části žerné (n. př. kolem odpovídá mimořádným zbroj je, pokud se lehkých rem víc, než co jiného,
Kabylíe a Constantinois, sílám, které v Alžíru mu automatických zbraní tý si neví rady. Na jedné SN nerozhodnou nic ani mítnutím žádosti o zbra
kontrolovány vzbouřenci. sila zasadit Francie, K vy če, dobrá, ale těžkých
za 100 let.
ně. Malou náplastí jsou
straně jsou vlastně spo
kreslení jasnějšího obráz zbrani je nedostatek.
Jediným konkrétním dodávky moderních
Vzbouřenci
lutvůrci
Israele,
který
"Front de Libératíon ku je sí třeba uvědomit
krokem Washingtonu byl francouzských stíhaček
Důvody vzbouření
je hlavním kamenem
Natíonale”, jak si vzbou spontánní podporu, kte
návrh Spojeným náro Mistere a vyhlídka na
Přirozená
touha
ne

řenci sarni říkají, vznikla rou vzbouřencům posky svobodného národa po úrazu. Na druhé straně
v r. 1954 odštěpením ra tuje 90% moslimského samovládě je jenom jed sí nechtějí úplně rozhně dům, aby byl na místo další zbraně z Anglie,
potíží vyslán sekretář Volání extrémních stran
dikálních elementů stra obyvatelstva. Nesmí se nou z příčin francouz vat arabskou naftu.
ny Messalí, které vytvoří- také zapomenout na za- ských potíží v Alžíru.
SN
Hammarskjoeld. po preventivní válce ze
Z israelské žádosti se
Účelem jeho cesty však sílilo, ale ministerský
Značná bída mohamedán- vyzuli
poukazem
na
ského obyvatelstva, způ
nemůže být nic jiného předseda Ben Gurion
sobená především ne Francii, která prý stačí než získání času.
ostře odmítá každý po
rovnoměrným rozdělením sama dodat zbraně, po
dobný
návrh.
V
Kahýre
půdy, hraje důležitou třebné k udrženi rovno
úlohu.
Více
než
třetina
stal
předmětem
útoku
Egyptský
diktátor
V
Moskvě
2.4. Do Alžíru přibyla
váhy sil.
nová posila 2000 francouz britského tisku a baltští orné půdy je majetkem
Nasser
zatím
srší
sebe

Reakce
na
Edenovo
Bujará
spokojenost
ských vojáků. Za dva dny uprchlíci žádali o jeho francouzské menšiny a
důvěrou. Do západního vládne v Kremlu. Do
bylo zabito 269 povstalců zatčení jako válečného je to většinou půda nej SOS nebyla rovněž ni
zločince, jestli přijede úrodnější. A co se na jak otřásající. Eisenho- světa vytrubuje zlepše vedným rozdmycháním
a 76 zajato.
této půdě pěstuje, (z vel wer sice odložil golfo né mírové vyhlídky, ale
— V Argentině bylo zat znovu.
arabské zášti proti Isračeno pro podvratnou čin — Pudle egyptských ké části víno) neslouží vou dovolenou, ale je jeho vysílačka
”Hlas eli byl splněn nadplán
výživě
země.
800.000
Alzprav
bylo
zabito
při
nost 70 Perónových příz
přestřelce na israelských žíranů je téměř perma nom proto, aby s fanfá Arabů” podněcuje ma i protiplán na 100%.
nivců.
— Malajský ministerský hranicích 59 arabských nentně bez zaměstnání. rami prohlásil za novou sakry na všech stranách
Noví kremelští vládci
Politicky měla svůj výz tutéž politiku. kterou a jeho přepadové jed
předseda Rahrnan odmítl civilistů. Obé strany uza
vystupují
navenek jako
nam francouzská neocho
vyjednávat s komunistic vřely příměří.
před tím vyhlašoval bez notky podnikají nájezdy jediní obhájci práv ma
ta
k
ústupkům,
které
by
—
Podle
zpráv
z
Moskvy
kými teroristy.
— President Eisenhower byl propuštěn vrchní ve byly mohly vzít vítr z fanfár: vláda Spojených hluboko do území Isra- lých národů. ”R u c e
zamítl israelskou žádost litel sovětského námoř plachet alžírským radi států zasáhne do případ ele. Zdrojem jeho se pryč od Středního vý
o zbranč v hodnotě 64 nictva admirál N. G. Kuz- kálům. Umírněné skupi ného konfliktu na Střed bedůvěry jsou dodávky chodu”, říkají ušlechti
ny postupně začínaly pod
něcov.
mil. dolarů.
ním východě v souladu čs. zbraní, vyhazov gen. le, "ubozí malí národové
Varšavský r o z hlas porovat ozbrojené vzbou
—. V americkém senátě
s franko - britsko - ame Glubba z Jordánu a musí mít všechna práva,
řence,
když
poznaly,
že
oznámil,
že
bývalý
ná

bylo prozrazeno, že USA
u z avřoly neformální městek min. předsedy jednání s Francouzi ni rickou deklaraci z r. úspěch kahýrské schůz dokonce i právo roz
dohodu s SSSli o výměně Gomulka byl rehabilito kam nevedou. Dnes už je 1950 jenom tenkrát, bu ky s Ibn Saudem a syr- střílet jeden druhého
informací, týkajících se ván a propuštěn z vězení. situace tak daleko, že se
na kusy”.
stavby umělých oběžnic. Gomulka se v r. 1948 jedná jerfom kulomety.
Až
se
zase
začne
konfero

přiznal
k
titoismu.
Amerika má vystřelit 6
CEYLON DO ŘAD NEUTRALISTŮ Je na západních moc
satelitních těles do 18 mě 8.4. Malenkov se vrátil vat u zeleného stolu, ne
nostech, aby našly ces
do Moskvy' z anglického bude to již s lidmi ochot
síců.
Osvědčený přítel Západu Sir John Kotelawa- ty, jež by výkonu toho
nými ke kompromisu,
3.4. V gazské zóně došlo zájezdu.
V Alžíru bylo zabito nýbrž s politickým vůd la a jeho nacionalistická strana Ceylonu si byli tak to "práva” zabránily.
ke srážce mezi egyptský
Dosavadní nerozhod
mi a izraelskými oddíly, 112 povstalců a 25 fran cem povstání Moham- jisti zvýšenou popularitou v zemi, že o pul roku
medem Khidirem, který uspíšili provedení parlamentních voleb. Šlo jim o nosti a nejednotnosti jc
při níž prý byli zabiti couzských vojáků.
Marocký sultán Mo- se nespokojí s ničím men získání 2/3 většiny v parlamentě.
3 israelštl vojáci.
rozhodně nenaleznou.
.— Sir Anthony Eden po hammed ben Jussef získal ším než úplnou samostat
Výsledky nemile pře
slal presidentu Eisenho- v Madridu nezávislost ností.
Všechno nasvědčuje to kvapily nejen místní vlá
werovi memorandum, ve pro Španělské Maroko.
kterém žádá, aby Spoje Podrobnosti budou vypra mu. že k takovému jedná du, ale i ty největší pe
ni dříve nebo pozděj mu simisty na Západě. Z
né státy zaujaly pevnější covány příští měsíc.
Příměří na egyptsko- sí dojit. To bude konec
postoj na Středním vý
israelských hranicích by francouzských dnů v Al- celkového počtu 95 man
chodě.
-n- dátu získala vláda pouze ZE ŽIVOTA NEBOHATÉ BARONESKY
—* Z Bulharska došla lo porušeno několika I žíru.
zpráva o rehabilitaci bý egyptskými nájezdy na •
8, zatím co Socialistická
Paní kněžna si potrpěla na lesk a pompu a
valého min. předsedy israelské území.
niteli.
lidová fronta, vedená 57 tu nalezla na Kamenné. Paní Lažanská měla
biolog
Kostova, který byl v r. 10. 4. Sovětskypřepadové letým Soloinonem West a uměla předvádět obojí. Jí lichotilo, že
1949 odsouzen pro zradu prof. Trofim Lysenko, č e tEgyptské
y opět překročily Ridgeway
jenž
byl
Stalinovým
chráBandaranai- kněžna se s nimi o stupeň nižší šlechtou přá
a popraven.
4.4. Bezpečnostní rada něncem, byl "na vlastni israelské hranice a pře kem, získala 51 mandá telí a když projevila jednou kněžna jisté
Spojených národů hlaso žádost" propuštěn z místa padly židovskou školu.
ty absolutní většinu. O úmysly se svým synem Ottou a její dcerou
vala Jednomyslně, aby presidenta Sovětské aka 12. -I. Solomon Bandanagenerální tajemník SN demie zemědělských věd raikc se stal novým cey- další mandáty se dělí Estellou, byla jimi silné nadšena.
Ilammarskjoeld byl po
President Eisenhower lonským předsedou vlády. troekisté (14), federa.
Ovšem, Otto byl notně starší, už tehdá
slán na Střední východ prohlásil, že Spojené stá 13. -1. Generál A. Gruen- listé (10), nezávislí (7), sloužit v rakouské armádě jako poručík a
a pokusil se zmírnit na ty7 budou podporovat ja ther resignoval na fun komunisté (3), konkresEstelia patřila ještě do obecné školy sotva ji
pětí mezi Araby a židy. kýkoliv národ, který’ by kci vrchního velitele sil
ní strana Tamil (1) a nastoupivši u své vychovatelky, ale paní hra
NATO.
Generál
L.
Teerse
měl
stát
oběti
agrese
5.4 Francouzský ministr
pro Alžír Robert Lacoste na Středním východě. stad byl jmenován jeho odbojová fronta Tamil běnka se držela rčení, že mladá žena a obsta
(1). Je nepochybné, že rožní muž, jsou párkem velmi interesantním.
oznámil nové reformy, Napětí se zatím vystup nástupcem.
které mail doprovázet ňovalo bojovnými pro — Další komunisté byli Ceylon nyní rozšíří řady
A zas by to bylo o stupínek. Ona, paní Lufrancouzskou vojenskou hlášeními syrského mi rehabilitováni. Jsou to 1 Nehruových neutralistů
žanská
byla nebohatou baroneskou a stala se
nistra
národní
obrany
bývalí přátelé maršála
ofensivu v Alžíru. Někte
ré úřady budou vedeny Barmady a jordánského Tuchačevského. maršálo a že se i jeho pouta s hraběnkou, když se její nynější muž šílené
krále Husseina.
moslemy.
vé V. Bluecher a A. Je- Britanií uvolní. Vvhláše- do ní zamiloval a ve své vznešené choutce za
6. 4. Generál Serov nebu 11. 4. Generální tajemník gorov. kteří zmizeli v čist i ní ceylonské republiky, jinou nedal, až se s ní oženil.
de doprovázet Bulganina Spojených národů Dag kách v roce 1937.
a Chruščeva při jejich Ilammarskjoeld konfero 15.-t. Chruščev a Bulga- ie ted bezpochyby otáz Z románu ’Jan Koloděj” od Vlasty Javořické,
zájezdu do Anglie. Serov val s israelskými i s nin opustili SSSR na kou velmi blízké bu- Katolík, Chicago, 25.2.1956, str. 6.
se při nedávně návštěvě egyptskými vládními či- cestě do Anglie.
, doucnosti.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Bývalý náměstek. mi
nistra zahraničního ob
chodu Evžen Loebl, bý
valý náměstek ministra
zahraničí dr. Hajdu a
druhý bývalý náměstek
ministra zahraničí Arthur
London byli prý pro
puštěni z vazby, ve které
sí odpykávali dlouholeté
tresty. Všichni tří byli
odsouzení ve Slánského
procesu roku 1952.
—Členové ústředního vý
boru Svazu komunistů
Jugoslávie Svetozar Vukmanovié a Vlajko Begovič přijeli na návštěvu
do Československa. Byli
přijatí Zápotockým a Ši
rokým.
— 22. března byla podepsána obchodní dohoda
s Albánií. ČSR dodá auto
mobily, strojírenské vý
robky, pneumatiky, che
mikálie, papír a metalur
gické výrobky, doveze
chromovou rudu, asfalt,
měď, kožešiny, tabák,
ovoce a léčivé rostliny.
— V Malajské úžině se
potkaly dvě čs. lodi: "Ju
lius Fučík”, která se
vracela s rýží pro ČSR
a i”Repúblikal’'’, vezoucí
čs. zboží do Indonésie.
— V letošním roce odpra
cují Pražané na úpravě
hlavního města přes
1,200.000 brigádnických
hodin. Dobrovolné brigá
dy prý budou hlavně
upravovat břehy Vltavy
v okolí Bráníka a vyhlíd
kovou cestu na Petříně.
— V Bratislavě se konal
sjezd
slovenské sekce
Š v a<lz u československé
mládeže. Delegáti se v
diskusi zabývali výsledky
"práce mladých v prů
myslu a zemědělství”.
— 24. března přistálo na
ruzyňském letišti první
letadlo, které bude létat
nu nově otevřené lince
Praha - Budapešť - Bě
lehrad. Jugoslávskou de
legaci vedl ředitel letecké
správy Jovanovič.
<Nji letošním lipském
veletrhu uzavřelo prý
Československo o 100 mi
lionů Kčs víc obchodů
než na loňském. Čs. ob
chod se západními státy
se silně zvýšil.
— 25. března bylo v
Ústředním
pionýrském
domě Julia Fučíka v Pra
ze vyznamenáno 0 pioný

rů "za hrdinské činy”.
Pionýři Václav a Stani
slav Pírkoví z Neplacíxtvíe na Ostravsku zachrá
nili před utonutím dvě
6 - lete školačky. Pkmýrky híajzlíková a Síikyšková z Hedvína na Brnénsku se "zasloužily o
zadržení tří rušitelů stát
ních hraníc”. Za týž čin
bylí vyznamenání pioný
ři Černý a Vendera z
Valtic.
— 24. března byla otevře
na v pavilonu "Mysibek”
celostátní výstava výrob
ních družstev. Pražský
tisk si pochvaluje, že
"mnohé z vystavovaných
výrobků jsou obohacením
výběru zboží široké spo
třeby na domácím trhu a
svou kvalitou i vkusným
provedením
předstihují
výrobky zahraniční”.
V Praze byl zpopelněn
prof. dr. Zdeněk Neu
bauer, jeden z nejlepších
znalců pojišťovacího
práva.
— Emauzský klášter v
Praze byl přebudován na
kliniku. Kostel byl pře
vzat do péče Státního
úřadu pro věci církevní.
— Ministr zahraničí Vác
lav David přijal mimo
řádného vyslance a zplno
mocněného ministra Sý
rie Admana Azhariho.
— Do Sovětského svazu
byl dopraven třetí ”energovlak”. Je to pojízdná
elektrárna, kterou vyro
bily závody "Dukla” v
Karlině a strojírny "Tat
ra”. Na 11 vagonech je
řada parních kotlů, gene
rátorů, rozvaděčů, chla
dících věží, dílny a uby
tovny.
— Na moskevských jed
náních o zřízení Spoje
ného íiútavu jaderných
výzkumů zastupovali
Československo: ministr
energetiky dr. F. Vlasák,
náměstek předsedy Stát
ního výboru pro využití
atomové energie ing. Ji
ří Bajer, ředitel Ústavu
jaderné fysiky ing. Č.
Šimáně, prof. dr. V. Petr
žilka a ing. F. Kovář.
Náměstkem ředitele toho
to Spojeného ústavu byl
také zvolen prof. dr. V.
Votruba.
— ÚV KSČ a vláda při
jaly usnesení o vydání
spisů Jana Amose Ko
menského. Souborné dílo

PROTI SVOBODNÉ EVROPĚ
Námořní piráti minulosti se znali ke svému
černému dílu. Novodobí piráti vzduchu se k
němu znáti nechtějí. Pokrytecky tvrdí, že ba
lony, jimiž zamořuji náš letecký prostor, prý
nijak neohrožuji leteckou dopravu ...
Pachatelé balonových provokaci na tom všem
nemají dost. Ještě se vychloubají, že k nám
během své akce vyslali už přes 400.000 balonů
s nákladem asi 250 milionů letáků. To už je
pirátská činnost pořádného rozsahu.
Jestliže však naši pracůjici kašlou na "kři
žácké letáky", pak jim není rozhodně lhostejno,
jde-li o ohrožováni lidských životů__
Rudé právo 24.1.56.
Čs. přehled, únor 1956
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ZPRÁVY O PROCESECH V ČESKOSLOVENSKU SE MNOŽÍ

Známky rozkladu

rozsahu 32 svzzfu on
de vycházet do roku 1570.,
Do čela redakční rady
byl postaven. 7 8-letý ■ pre
Za posledních 6 měsíců přibývá stale více zpráv v komunistickém tisku
sident Čs. akademie věd, o procesech se zaměstnanci národních podniků, s kulaky a asociálními
ministr - akademik" Zde živly. Po dlouhou dobu byly takové zprávy v československém tisíců potla
něk Nejedlý.
— V sále pražského Karo- čovány (s výjimkou procesů, jimiž režim sledoval specielní politické cíle).
iína převzalo 137 učitelů ' Teď se patrně vláda usnesla na tom, že je třeba zveřejňováním zpráv i o
z rukou
školství procesech nepolitických bojovat proti vzrůstající korupci v národních
dr. F. Kahudy vyzname podnicích, jednotných zemědělských družstvech a služebnách státního
nání "zadru milý učitel" t
a 46 učitelů vyznamenání > výkupu. Zprávy o procesech jsou dokladem, jak rozklad komunistické
"zasloužilý školský pra správy a hospodářství stále pokračuje.
covník”. Slavnosti byl ■ — V Prešově byl odsou a půl roku). Dalších let, T. Novotný na 2
přítomen náměstek před
sedy vlády Václav Ko- i zen k trestu smrti "te 6 spoluobžalovaných by roky, A. Kubik a A.
pecký a Zdeněk Nejedlý. | rorista Michal Ihnát z lo odsouzeno k trestům Mandák na 6 měsíců, M.
— Pracovníci vimperské- Vranovského
Dlhého. od 15 dnů do 6 měsíců. Fleischmanová na 4 mě
ho závodu Jihočeských
— Ve Strakonicích byl síce a dalších 5 zaměst
tiskáren připravují k 100. Zavraždil prý agrono odsouzen "kulak" Miloš nanců k trestům od 2
výročí úmrtí K. H. Bo ma a zootechnika MNV
Boháč k 18 letům ža do 4 měsíců.
rovského výbor z jeho J. Tkáče.
láře, protože prý pomá — Zaměstnanci blíže ne
básní. V Praze a v Havlíč
kové Brodě se připravují — V Moravské Ostravě hal špionům k překro označeného státního
vzpomínkové oslavy. V byli odsouzeni pro krá čení hranic, přechovával statku D. Katona a V.
Borové přeměňují Hav deže a vloupání tyto
zbraně, kradl státní ma Píša byli odsouzeni k
líčkův rodný domek na
osoby: K. Bracháček (14 jetek a rozbil JZD.
"několikaletému vězení",
museum.
— "Rád práce" dostal na a pól roku), Josef Um- — Na Litoměřicku byli — "Kulak” Vohák z Lánávrh vlády akademik lauf (11 let), Jaroslav zatčeni "rozkradačí stát senic u Jindřichova
Antonín Klobouk "za vy Marek (10 let), Josef ního majetku” F. Cihel Hradce byl odsouzen k
nikající zásluhy o vete Adamčik (8 let), Josef
ka, J. Zadina, M. An 7 letům vězení pro ne
rinární vědu”. Vyzname
nání mu odevzdal mi- Kováček (5 let), Jaroslav toš a J. Potenc, všichni plněni dodávek a rozši
nitr zemědělství Vratislav Dvořák (4 roky), O. zaměstnanci výkupního řováni letáků Svobodné
Krutina.
Motloch (4 roky), Anto. družstva v Úštěku.
Evropy.
— V Kahýře podepsal nin Žyla (2 roky) a pře — V Bratislavě byli od — U Tylova divadla v
československý "Techno- kupnici E. Pernický (2
souzeni zemědělci z Vel Praze
byl
píjepaden
export” a egyptská ná
rodní společnost pro výro a půl roku) a F. Če kého Blahova a úřední návštěvník z Bratislavy
bu cementu smlouvu o le uch (3 a půl roku). ci výkupního střediska a oloupen o 2.500 Kčs.
dodávce strojního vyba — Pro ilegální výrobu v Dunajské Středě pro Pachatelé: 18-lctý hor
vení eementárny, která rumu a černý obchod
"rozkrádání obilí, čach- ník z Kladna K. Sedlák,
má být dokončena v roce
byli v Brně odsouzeni: rování a porušování vý 19 - letý zaměstnanec
1958.
— V závodě na kuličková J. Štěpánek (4 roky), kupních předpisů”. Třes, ČKD F. Vaniček, 20-lcložiska v Klášterci nad V. Štěpánková (3 a půl ty: V. Fleischman do- tá E. Šterclová a 19-letá
Ohří prý zvýšili od roku roku), K. Janáček (3 stal 12 let, V. Marek 11 H. Prokopcová.
Č/vm
1952 výrobu 7 a půlkrát.
Vyrábí se tam 300 druhů Komunisté jsou nuceni dělat "líbivou politiku” a "oportunistická opatření’’
kuličkových ložisek. Nej
větší odbytiště jsou sever
ské státy a Jižní Ameri
ka.
— Ve Femjanu byla podepsána obchodní doho
da mezi Severní Koreou
Na téže schůzi Ústředního výkonnéjio výboru Komunistické strany
a Československem. ČSR
doveze barevné kovy, ru Československa, na níž podrobil Antonín Novotný kritice "kult osob
dy, leganovou ocel, tabák, nosti
Klementa Gottwalda a na níž vyzval příslušníky komunistické
vyveze stroje, měřící pří
strany
k
nové sebekritice, vyhlásila KSČ a vláda ústy ministra vnitřního
stroje, elektrický drát,
obchodu Fr. Krajčíra snížení cen některých druhů maloobchodního zboží
automobily a léčiva.
— V Československu ze a nová mzdová opatření.
mřel generál letectva J.
Ministr Krajčír musil ny v průměru o 10%. kladních
spotřebníth
Vicherek, který byl za
výslovně
přiznat,
že
ma

Avšak
i
po
snížení
sto

statků
nesnesou
srovná
války jedním z nejvyšších čs. důstojníků letec sa je stále velký nedo jí na přiklad 1 kg rýže ní s cenami ve svobod
tva ve Velké Britanii.
statek. S výjimkou cen 9 Kčs, 1 kg hrubé mou ném světě. Na 1 kg
— Na konferenci Svazu masových konserv, je ky 4.40 Kčs, 1 kg kávy másla pracuje českoslo
čs. spisovatelů mluvili o jichž cena byla snížena 170 Kčs, 1 m manches- venský dělník stále ještě
současné próze K. J. Be
neš, J. Sekera a dr. J. o 12%, a ceny skopové trové látky 41.50 Kčs, sedmkrát déle než au.
ho (cena snížena o 20 pár silonových punčoch stralský, na 1 kg chleba
Hájek.
— Blanský "Keramostroj” % ) zůstávají ceny masa 34 Kčs, fotoaparát znač čtyřikrát, na 1 kg ho
dodá do Turecka zařízení nezměněny.
ky "Texareta” 830 Kčs, vězího masa víc jak tři
pro cihelnu, v Argentině
Cena pšeničné mouky pračka ”Perota” 1.030 krát, na 1 kg hladké
se bude podílet na stav
bě závodu lehké kerami a těstovin byla snížena Kčs, hodinky ”Poběda” mouky skoro šestkrát
ky7 a do Egypta dodá za L o 10%, rýže o 41.6% ry 646 Kčs, dětský kočá tak dlouho.
řízení pro porcelánku.
bích výrobků o 5,1 %, rek 350 Kčs, cestovní
Desetiprocentní sníže
— Na vyhlášení republiky čokolády
o
19-1 % , pánské kolo 485 Kčs, ní cen textilu, obuvi a
Pákistánu
zastupovali mléčných výrobků o 3,1 sporák 782 Kčs.
importovaného zboží ne.
Československo místo%, sýrů o 9,4%, kávy
Nově snížené ceny znamená pak prakticky
predseda Národního shro
jsou v platnosti od 1. žádný rozdíl. Při prů
máždění J. Valo a vel o 20,2%.
vyslanec O. Klička.
Ceny výrobků textil dubna t. r.. Výhody to měrné výši mzdy 1.200— V Praze zemřel ve vě ního a strojírenského hoto reklamního snižo 1.300 Kčs si málokdo
ku 58 let herec Rudolf průmyslu, obuvi, ceny vání cen jsou pro prů může dovolit kupovat
Hrušinský st
— Eduard Kohout osla východoněmeckých a so měrného československé sovětské nebo německé
nebo
látky
vil nedávno 65. naroze větských hodinek, foto- ho občana pomyslné. hodinky
niny.
JJL./Č ■ aparátů atd. byly sníže Československé ceny zá- slušnější kvality.

ČS. VLÁDA OZNAMUJE
SNÍŽENÍ CEN
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DOPIS Z JIŽNÍ AMERIKY

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

49 Elizabeth St-,
(roh Flinders Lané,

Melboume - City

Přijímáme objed

Optical Service
DAŇ

návky také postou

SVOBODĚ

Každá žerné má své "morzakory”. V Českoslonsku jsme méli Rodokapsy a Rozruchy, na Zá;dé mají comics. A každá žerné má svou polo.rnograííckou literaturu a svůj polopomogralický
.K.
Č.i:, od času někdo zaburácí: "Zastavit, zakázat,
tlačit!" Taková žádost je nékdy ospravedlniná. Vzdor tomu vidíme v podobných případech
áné lidi a slušný tisk bojovat všemi prostředky
>ti potlačení nepovedených druhů. Proč bránit
blikače, které mohou jenom škodit'! Proč poihat dalšímu vycházení novin, které nedovedou
: jiného, než házet blátem ?
/ zásadě jde jenom o jednu část komplikované. vztahu mezi jedincem a státem. V kterém bo, v kterém místě má mít stát právo zasáhnout do
,bod jednotlivec
V dnešní době je pytel obiských práv nebezpečně splasklý. Vyjměte z
i svobodu tisku, nebo ji alespoň oklestěte, a co
. ični zbude?
< zmenšování občanských práv a tomu odpovíícímu růstu práv státních vedou různé příčiny,
edy mají původ bezpečnostní. V takovém příé to postihuje svobodu projevu a svobodu tisku,
dy vyvěrají z pohnutek sociálních, v kterémžto
ladě to odnese nejčastěji právo vlastnit. Za
ilých okolností mohl být zásah státu v době
iku ospravedlnitelný. Jenomže konec bývá často
y než začátek, a stát, nebo ti, kdo ho představují.
■ o zneužijí práva, kterého se jednotlivec důvě■ vzdal.
bychom se jasně vyjádřili: určité zásahy státu
práv jednotlivce jsou nutné. Jsou nutné na přía-l tam, kde vlastnické právo jednoho jednotlivec
huje do práv jednotlivce druhého takovým
ai obem, že mu zabraňuje slušně žít. V takovém
' idě má mít stát moc zasáhnout už proto, že
■ávo na Lidsky důstojný život je nadřazeno právu
(nit. Podobně, v době zvýšeného nebezpečí, musí
li stát právo určité kontroly tisku, pokud je to
oi é k zajištění bezpečnosti obyvatel. Ale každý
a i zásah by měl být v zájmu práv jednotlivců,
iv státu nebo nějakého papírového programu
Ulehlé ideologie.
aboda tisku je jedním z nejcennějších práv
>dného člověka. Kdvž ta se ztratí, ostatní
e následuje. Je to svoboda, abychom tak řekli,
■dni. Aby byla zachována co nejčistší, aby se
civíce zamezily zásahy státu do její sféry, pro? á\-ě každý služný člověk a každé slušné nov bojuji část > proti potlačeni té nejvulgárnější
. viny.
exilu manu několik časopisů, po jejichž pře. se nám obrací žaludek. "Jak je možné, že
tukového může vycházet”, ptá se hodně lidi,
lě: nikdo z nás nemá moc ie zastavit. A za
" i kdybychom žili ve vlastním státě a bylo
naši moci, pořád by bylo lepši je nechat vy-»
t. Svoboda tisku ie příliš drahocenná, než aby> ii zbytečně oh.o. ili vytvořením precedentu,
by mohlo bvt jednou zneužito. Proto musí
obodtiýeh . .'mích dále vycházet "morzakory”
opovi logru ťieke novinv. Chcete-li. nazveme to
-vchodě. kterou všichni musíme platit.
-ki

'

V E ŘE J NÉ
D R A Ž B Y
' tku. koberců. pian a jiného bytového zařízeni
;e konají každý patek od 10 hod. dep. u firmy
’>ECOR.-VHON CO.. AT CTION GALLERY.
350 I.ittle Collins St-> Melbourne. C. 1.
Sydney Daxke. ř-.’itel

Země budoucnosti
poru a Kubitschkovi da
lo trochu práce, než pře
svědčil Západ, že je spo
jencem. Americký i ji
ný západní tisk ho ko
nečně přijal jako zdat
ného, energického muže,
který je schopen posta
vit základy, na kterých
by Brazílie vyrostla ve
velký pokročilý stát. Kubitschek měl už za sebou
kus úspěšné práce jako
guvernér státu Minas
Gerais, a presidentsk.ý
úřad začal s velkolepým
pětiletým hospodářským
plánem, který zahrnuje
stavbu elektráren a sil
nic, reorganisaci želez
nic a zemědělské výroby,
zvýšení průmyslově vý
roby a těžby.
Kubitschkův boj je
značně ztížen politickou
situací. Vláda, kterou
sestavil, je výsledkem ce
lé řady kompromisů a
představuje ústupky růz
ným směrům. Je otáz
kou, do jaké míry bu
dou tyto politické směry
Kubitschka podporovat
a do jaké rmry se ho bu.
dou snažit ovlivnit. Ujiš
tění, že bude potírat ko
munisty, přineslo Kubitschkovi půjčku 35
mil. dolarů z USA, ale
komunistický problém je
sotva vyřešen prohláše
ním presidenta republi
ky. Před Kubitschkem .
a před Brazílií - stojí
ještě hodně překážek,)
presidenta
Kubitschka
Důležitým předpokla munisté ovšem čekají ale za nimi je velká bu
nalezeno tajné skladiště dem hospodářského vý na odměnu za svou pod doucnost.
-an-

Na t. zv. Latinskou Ameriku se dnes často díváme jako na světadíl,
který je příští na řadě v
komunistické světové ofensivv. Kontt
nent je hospodářsky jednou ze zaostalejších částí světa a potřebuje, po
dobné jako Asie, cizí kapitál, který se tak snadno stává předmětem
útoku lidí, kteří v investicích chtějí vidět novou formu kolonialismu.
Pro SSSR je budoucí hospodářský rozvoj této oblasti příležitostí přhést
domácí nacinalismus do konfliktu se západními zájmy a rozšířit komu
nismus pod rouškou nacionalismu.
Komunistická činnost komunistických zbrani. voje je ovšem politická
Brazílie - hospodářství stabilita. Brazílie, podob
Komunistická činnost
Osud Brazílie by byl ně jako sousední státy,
ve Střední a Jižní Ame
v zápase dvou světů v prodělala své revoluce a
rice se prozatím soustřetéto oblasti nejdůležítěj- poznala dost politického
d ovala hlavně na naNegramotnost
ší. Brazílie je rozlohou chaosu.
brdky hospodářské po
čtvrtý největší stát na a nízká životni úroveň
moci a špionáž, a - bo
světě a má 56 milionů velké části obyvatelstva
hudíky - dosud nezazna
obyvatel. Dá se očeká zůstávají vážným prob
menala pronikavých úvat. že do konce tohoto lémem a rasové rozdíly
spěchů. Bývalý argentin
století vzroste počet oby (běloši různého původu,
ský diktátor Perón ob
vatel na 100 mil., čímž černoši a Indiáni jsou
jednal od komunistů
zastoupeni)
se
kapacita země zdaleka silně
ocel, stroje a naftové za
nebude využita. Podle snadno mohou stát pro
řízení, ale dodávky byly
různých odhadů Brazí blémem při rychle induznačně opožděné a nafto,
lie uživí 300-700 mil. strialisaci, ačkoliv v ře
vé zařízení
zastaralé.
lidí. Podnebí umožňuje šeni rasové otázky Bra
Guatemalský
Arbenz
pěstovat prakticky ja zílie dosud šla ostatním
přijal
o d komunistů
koukoliv rostlinu a země zemím příkladem.
zbraně, ale byl za revo
Po sebevraždě presi
je bohatá na nerosty.
luce poražen a žije ny
Brazilská ložiska před denta a bývalého diktá
ní v exilu v ČSR. V Chi
stavuji čtvrtinu železné tora Vargase v srpnu
le organisovali komu
rudy na světě a dalšími 1954 se Brazílie octla na
nisté stávky a sabotáž,
významnými nerosty jsou pokraji politického kra
načež byla strana posta
manganová ruda (prav chu. Dva puče a tři úřa
vena mimo zákon a vlá
děpodobně největší lo dující presidenti před
da přerušila diploma
žisko na světě), nafta, cházeli nastolení zvole
tické styky s SSSR.
bauxit, zlato atd. Váž ného presidenta Kubit
Diplomatické styky s
nými překážkami hospo schka v lednu t. r.
SSSR přerušila také Ku
dářského rozvoje Bra Juscclino Kubitschek
ba, kde sovětští diplo
zílie jsou dosud velmi
maté rozšiřovali komu
Sociální
demokrat
špatný komunikační sys
nistickou propagandu. V
Juscelino Kubitschek by.l
tém, nedostatek zdrojů
Brazílii, kde byla komu
zvolen presidentem po
energie a nedostatek ka
nistická strana postave,
mocí politické mašinérie
pitálu.
na mimo zákon v r. 1947,
mrtvého presidenta Var
Brazílie . politika
bylo před nastolením
gase - a komunistů. Ko

JAK VYPADÁ VŠEDNÍ DEN
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ČESKOSLOVENSKU

Z NECENSUROVANÉHO DOPISU
V uplynulých čtrnácti dnech zaslal nám jeden zc čtenářů HD dopis, psaný jeho příbuzným,
jemuž sc podařilo odjet z Československa na krátkou návštěvu do zahraničí. Z dopisu vynechá
váme, podle přáni příjemce dopisu, všechna jména a všechny pasáže, jež by mohly sloužit k
identifikaci pisatele. Dopis je z druhé poloviny března t.r..
j-jn
Jistě budeš překvapen, že Ti píši. Jsem zde na Nevěř ničemu, co oni od nás hlásají. Jsou to strašní
návštěvě u přátel. Mám aspoň možnost Ti napsati, lháři.
jak to vše u nás vypadá. N«iej na žádné falešné
Nediv se, že je to tak naškrabáno. Jsem rozčilený,
zprávy. Československo je pořád koncentrák. Lidé protože aspoň zde mohu na chvilku mluvit volné
jsou sedření a všichni jsou s nervy pryč. Vše. co a nikdo neprohllží poštu. Z domova bych Ti to
se vyrobí, jde do Ruska. U nás jsou výlohy plné, psát nemohl. U nás doma se taky všecko změnilo ...
ale je nemožné něco koupit. Platy jdou stále dolů My jsme vyměnili chatu za malý rodinný domek
a vyžaduje se nemožný výkon. Stále žádají nějaké ve .... Bohužel jsou tam partaje, takže tam
závazky. Jsou nucené schůze, na nich soudruzi bydlet nemůžeme... XY má jednotlivý byt v ...
vyhlásí, že se zavazují pro to a pro to, kdo je proti. Totiž jejího muže rodiče byli fabrikanti. Z trestu,
Ovšem žádný si netroufá zvednout ruku. Pak že byli vykořisťovateli, je vystěhovali a všecko
řeknou, že jsme všichni pro....
jim vzali....
Jinak je tu hrozná bytová kalamita. Bydlí taky
Otec ie přepracovaný. Víš. jak byl vždyckv v
továrně úzkostlivý-, a teď si to příliš bere k srdci.... tri rodiny pohromadě.
Matka se dře a za peníze, které vydělá, Ti stál“ .Píši Ti vše jen stručně. Úsudek si můžeš udělat
něco kupuje. Budeš mít za chvíli kompletní vý- sam. Když mě pustili za hranice, odebrali mně na
bav u. Dělat musí a schovávat peníze ie nebezpečné, hranicích všechny naše peníze a na zpáteční cestě
aby o ně nepřišla. Už to bylo u nás dvakrát, úspory mi je zase vrátí. Pan NN se musil zavázat, že
lidem vzali a museli jsme začínat znova. Život je mne zde bude živit. U sebe mám jen malé kapesné,
tu prostě nesnesitelný. Někteří uprchlici se vrátili .^tere nestačí ani k tomu, abych napsal do Prahy
na wzvu (Hlas z domova), pak‘museli se postavit par pohledu. ,je mi to strašné trapné, že musím
i před mikrofon a čist do radia samé lži a hanebnosti. porad zaaat o peníze na každou maličkost... Z
domova Te všichni zdraví a vzpomínají na Tebe.

HLAS

16. 4. 1956

Odkaz Fedora Dostojevského
Základním příkazem poměrné bezpečnosti občana diktátorského státu slovensku slavit Dosto
je schopnost ničemu se nedivit. V přítomnosti se v tom silné pocvičí nejeden jevského jubileum. Čist
z, komunistických intelektuálů. Obyčejně se ironicky psává o "zákrutech ky v knihovnách, prohla
komunistické kulturní linie”. Od XX. sjezdu Komunistické strany Ruska šuje dnes pan Fleischse 7.ákruty přeškolily na kompletní smyčky.
mann, byly jenom "do
My, hanební emigranti, jak nás před několika lety pokřtila Marie Puj- brodružné harcováni" a
manová, si můžeme přezkoušet jednu z těch smyček sami na sobě. V čtenáři "mají právo a
prvních letech exilu se o nás v komunistických novinách nedočetl nikdo dokonce morální povin
nic. Jmcna exulantů se vyskytovala cudné jen v rubrice ze soudní siné.
nost . . . pomoci při vyministerstvo kultury spi. metávání smetí.” Jenže:
Pak přišla éra úvod- gický omyl?
V době, kdy o překot sy Fedora Dostojevské- co se bude vymetat přiš.
n í k á ř ů, zasloužilých
tě, až se zase kulturní
umělců a bástevniků, vycházely sebrané spisy ho do stoupy.
Dnes se dovídáme z linie podstatně svine?
kteří trávili dlouhé vi- největšího genia všech
gilie vymýšlením neli dob, otce milosrdenství článku Ivo Fleischman- Pamatujeme-li se dobře,
chotivých epithet na na a hvězdy pozemní, moř na v Literárních novi byl sám Ivo Fleischmann
še hlavy en gross. Pak ské i vzdušné, sebralo nách, že se bude v Česko- už jednou na delší čas
. "vymeten”.
přišla smyčka amnestie: ;
STŘÍPKY Z ČESKOSLOVENSKA
Naše míněni je, že ko
našli se "svedeni”, kteří
munisté to s oslavami
jeli domů, a "prominen
Co nového v kultuře Dostojevského nemohou
ti”, kteři domů nejeli.
O "Pražském, jaru 1956”, které je ve znamení myslit vážně. Egon HosNedávno jsme se však
mozartovských oslav, si budou v Praze podával
tovský už v "Českoslo
už dočetli novinku: to ruce známí muzikanta z celého světa.
jenom exiloví "promi
"Pražského jara 1956” zúčastní se ze zahraničních venském přehledu” loň
nenti” se snaží namluvit hostů dirigenti Georg Szell (USA), André Cluuytens ského roku ukázal na
Dostojevského
lidem, že exulanti jsou (Francie), dr. Hans Schmidt-Isserstedt (Západní smysl
Německo). Berlínská "Komische Oper” bude na
svoloč. Máme teď to festivalu mít sedm představení, "Vídeňští symfo- "Běsů”, v nichž hlav
černé na bílém přímo nikové” pod taktovkou prof. Moralta budou účin ním zloduchem je revo
z orgánu Výboru pro kovat na řadě koncertů a A. Janiger povede jako lucionář, v němž Dostonavrátilce, že ve své vět dirigent (a violoncellista) jugoslávský komorní jevský vykreslil jednoho
orchestr. Ze sólistů uvádíme nejznámější: Arthur
šině jsme z gruntu po Grumieaux (Belgie), Wilhelm Kempff (Záp. Ně z předchůdců bolševisřádní lidé a žádni vlko mecko), Monique de la Bruchollerie (Francie), J. mu, Něčajeva.
dlaci. A přece na papí Kjatchen (USA), Igor Oistrach (SSSR - syn Davida
Odváži li se bolševici
ře zůstanou pro všechny Oistracha). Mnoho koncertů se bude pořádat na vydat znovu "Běsy”, bu
Bertramce. Letošní "Pražské jaro” je zakončením
časy verše Marie Puj- Mozartových oslav.
de to literární sensace.
manové:
V druhé polovině března konala se v Národním "Běsové” by dali česko
"...Protože v zemi Fučíka divadle premiéra nové básnické hry Vítězslava slovenskému čtenáři
jen sběř a chamraď utí Nezvala, která se jmenuje "Dnes ještě zapadá přesně to, co nám za
slunce nad Atlantidou”. Nezvalova novinka je
ká, psána v hexametru a má silnou antimilitaristickou hranicemi dal zmučený
hanební emigranti . .. . ” tendenci. "Atlantida” je prý’ inscenována expre- intelekt Arthura KoestNa štěstí se v exilu sionisticky. Drama režíruje Alfréd Radok.
V československých kinech běží právě s velkým lera a zmučená duše
můžeme divit bez risika. úspěchem
dva výborné západní filmy, britský Whittakera Chamberse.
Ale jak? smyje Marie "Mandy” a francouzský "Červený a černý” podle
jun
Pujmanová tento ideolo slavného Stendhalova románu.

SKUTEČNOST ZA MŘÍŽEMI
I.
Minulou noc jsem měl zvláštní sen. Dav lidi se
hemžil kolem. Z ničeho nic začal se ze všech stran
zvedat hluk, křik a kvílení. Dohromady to tvo
řilo jednotlivý tón, připomínající sirénu, která za
války znamenala akutní nebezpečí náletu. Nahoru
a dolů, nahoru a dolů vřeštěl varovný zvuk. Z ne
známých důvodů jsem se cítil s tím rámusem ně
jak spokojen, jako bych byl části jeho zdroje.
Zvláštní bylo, že to ti lidé v davu neslyšeli. A
přeci nebyli hluší.
Na jednom rohu probíraly dvě Angličanky
ouročky mladistvého následníka trůnu. Tři Fran
couzi intelektuálního vzezřeni popíjeli beaujolais
a horkokrevně debatovali o kvalitách třicátéčtvrté
letošní vlády. Čtyři vyhubli Indové hrnuli chválu
na hlavu Mahatma Gandhiho a skončili oceněním
morálních hodnot politiky "hraj to na obě strany”.
Kousek od nich vedla skupina Američanů
rušnou debatu o tom, může-li být Marilyn Mon
roe ”lady” přes to, že má poprsí o 7 a j cm větší
než Grace Kelly. Češti exulanti se hadali u piva
o tom, kdo to v únoru zavinil, a hlouček Austra
lanů svorně zjišťoval, že bylo horko včera, že je
horko dnes a že asi bude horko zítra a pozítří.
Dav se bavil a neslyšel. Nahoru a dolů, nahoru
a dolů, marně varoval kvílivý tón. Někde začal bit
na poplach zvon, kovově a řičivě.
Posadil jsem se na. posteli, zamáčkl budík a
stísněně rozhodl, že se nejde dělat. Pak jsem se
převrátil na druhou stranu a v minutě znovu usnul.

n.
Kolem byl týž dav, ale varovný zvuk zmizel.
Místo toho se všude po obloze míhaly obrovské
rudé obrazy. Průřezy věznic, plně pobledlých vy
záblých postav, koncentrační tábory s miliony
osazenců, popravčí čety a šibenice, pochody smrti
a nepřehledné davy zbídačelých utečenců. Všechno
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DOMOVA

Hádanky
František

H rubín

Běži ovce, běží,
u nohou jim sněží,
a pod vodou jehňata
sviti jako ze zlata.
(033,1 a

u Xuouiuh)

*

*

Slunce v trávě celé dny
natahuje hodiny,
cit - cit - crr - ,
v noci zase měsíček
natahuje budíček,
crr - cit - crr.
(tpQ.iAo)
*

♦

Pán v červeném klobouce
rozhlíží se po louce,
slunci nikdy nesmeká,
ale větru, ale větru
smekne zdaleka.
(5P?tů J91A)
♦

*

Udělám ti, Vítku, hravě
ze zubaté bezzubou,
a z bezzubé zubatou
udělá můj bratr v trávě.
(nsoij uu ipsnojg)
*
*
Co se to leskne v rybníce,
komu to spadla čepice?
Třpytí se, leskne u sítí,
nikdo ji rukou nechytí.
(ajSQJM)
*
*
Když bylo třeba,
byl jsem plny chleba,
a když chleba vynesli,
dobrý jsem vám do jeslí.
(qois)
*
*

a bezmyšlenkovitě zašel do prvního biografu, v
němž se nepřetržitě promítají týdeníky a krátké
filmy. Diváci právé řičeli smíchem nad tlustým
hercem s fouskem, který narazil hlavou do zdi.
Než jsem se usadil, začal další film, přehled me
zinárodních událostí roku. Mrtví v Malajsku, mrtví
na Cypru, mrtví a skoro-mrtví v Indočíně, lidské
trosky misionářů z Číny.
Varovná siréna se ozvala jasněji.
Můj soused louskal s hlasitým skřípěním faleš
ného chrupu buráky. V řadě přede mnou si mladý
párek mačkal ruce. Za mnou někdo hlučně chrá
pal. Soused na pravici čekal znuděně, až zase ně
jaký tlustý herec narazí hlavou do zdi.
Vyběhl jsem ven na čerstvý vzduch. Kolem
spěchal dav. Zastavil jsem se u knihkupectví.
George Orv.ell ”1984”, padlo mi do oka a varovný
tón se zvýšil. Hned pod tím byla kniha Douglase
Hydea "Věřil jsem”. Chambersův "Svědek” byl
o dvě řady výše.
Dva páni si vedle mne prohlíželi Ginu Lollobrigidu na obálce obrázkového časopisu.
Před očima se mi rozsvítila "Temnota o polednách” od Arthura Koestíera.
Nahoru a dolů, nahoru a dolů, zavfeštěla varovná
m.
Ve vlaku jsem si pohodlné rozložil noviny a za siréna. Po obloze se začaly míhat rudé obrazy.
čal čist. Z první strany na mě vykřikoval titulek Nahoru a dolů ____ siréna.
"Další vraždy malajských komunistických teroristů”.
iv.
Na straně dvě byla zpráva o uprchlících ze sever
A tak tu sedím v blázinci. Chytili mě, jak jsem
ního Vietnamu. Strana tři oznamovala popravy běžel ulici a napodoboval sirénu, která za války
ve Východním Německu. O list dále se mluvilo o značila akutní nebezpečí. Sedím tu a přemýšlím,
nových obětech čistky v Sudé Číně.
jestli je možné, aby se sen setkal se skutečností
Kdesi v dálce Tar-šh nesmě!? siréna.
a aby skutečnost nebyla lepší než škaredý Een.
Rozhlédl jsem se kolem. Starší pán vedle mne
Přemýšlím také o tom, jestli jsem blázen nebo
byl zahloubán do hlubokého studia formy koní ne. Ale asi jsem. Protože ať dělám, co dělám,
pro sobotní dostihy. Černovlasý mládenec na druhé v uších mí zní poplašná siréna a před očima mám
koncentrační tábory, Chamberse, Orvrella, KoestlePřehnaně zmalovaná paní naproti četla bez de ~ a ostatní. Kdybych byl normální, jako ten
chu o přípravách k svatbě monačkého prince. zdravý dav na druhé straně zamřížovaných oken,
Korpulentní pán v rchu hltal kursovní zprávy, neslyšel bych nic a před očima bych měl nejvýše
jeho soused se hlasitě —kreslené části listu.
poprsí Marilyr. Monroe a Giny Lollobrlgidy.
Vlak s cuknutím zastavil v City. Vystoupil jsem
Kadlík

to působilo varovným dojmem, jenomže tento
kráte opticky, ne zvukově.
Zvláštní bylo, že to ti lidé v davu neviděli. A
přeci nebyli slepí.
Dva Angličané četli referát kriketového zápasu.
Tři Francouzi inteligentního vzezřeni pili beaujo
lais a pozorovali na plátně příchod třicátéčtvrté
letošní vlády do pařížského parlamentu. Čtyři vy
hublí Indové četli knihu Mahatma Gandhiho a
velebili morální hodnoty politiky "hraj to na obé
strany”. Skupina Američanů srovnávala televisní
poprsí Marylin Monroe a Grace Kelly. Čeští exu
lanti četli u piva v novinách z Mnichova o tom,
kdo to v únoru zavinil a hlouček Australanů de
batoval nad zprávou meteorologického ústavu, že
bylo horko včera, že je horko dnes a že asi bude
horko zítra i pozítří.
Dav se bavil a neviděl. Obrovské varovné obraz
ce na obloze začaly dostávat rezavější a rezavější
barvu, až zrak přecházel.
Probudil jsem se. Slunce mi svítilo oknem pří
mo do oči. Vyskočil jsem z postele, opláchl obličej,
hodil na sebe šaty a vyrazil do města, abych ně
jak Dříjemně ztrávil volní- den.

HEAS
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DOMOVA

ADELAIDE:

/ Pokračování/
V žaludku měl tolik kusů velrybího masa a tuku,
že jsem se Uiv il, Kam se to do něho vešlo. Ale ne
znám se, ze by byl nasycen, vždyť hltal bez ohledu
na to, že už byl i s tím svým obědem z vody venku.
Později jsem měl ještě několikrát příležitost si
na žraloky zastřílet. Nebylo to moc příjemné. Moře
bývalo obyčejně neklidné a měl jsem skutečnou
, obavu, abych mezi ty potvory nespadl, když paluba
bárky byla kluzká a já měl na nohou tenisky.
Při jedné příležitosti se nám stalo, že jsme si
jdi pro dvě označkované a vzduchem napumpované
velryby, a našli jsme pž jen jednu. Ta druhá už
byla iri dně mořském, kde na ní nerušeně hodovala
hejna žraloků.. Je zajímavé, že žralok málokdy
napadne živou velrybu, nebo její mládě. Žraloky
láká krev a tu cítí zdaleka. Proto se také mezi
velrybáři říká, že zabitá velryba se nikdy nemá
nechat na místě, kde byla zastřelena. Nejhorší je,
'že neexistuje žádný prostředek, který by žraloky
odehnal. Střelba je málo účinná. Lepší už jsou
malé třaskavé nálože, kapacity ručního granátu,
jež se vrhají mezi hejno žraloků, ale to má také
svoje risiko. Nejvíce se užívá různých chemikálií,
.,o nichž se říká, že je žraloci nemají rádi, ale vý
sledek je většinou pochybný. Jen tak mimochodem.
Podobnými chemikáliemi byli proti žralokům vy
zbrojeni i američtí letci za války pro případ, že
by byli sestřeleni ve vodách, kde je mnoho žraloků.
Ani v tomto případě nikdo nemohl o účinnosti
nebo neúčinnosti této ochrany podrobněji referovat.
Už jsem si myslil, že si ani během velrybí se
zóny nezaordinuji. Pak se najednou s úrazy roztrhl
pytel. Jeden z našich nejlepších řezníků ze spodní
paluby brousil pilu, takovou obrovskou příšeru,
kterou se rozřezávají velrybí kosti. Je poháněna
parou a sama má zuby jako žralok.
Ta tomu řezníkovi spadla nějakou nešťastnou
náhodou na nohu a rozdrásala mu stehenní sval
stvo až na kost. Raněného přinesli nosiči stejně
bledí jako raněný sám. Byl to však tvrdý chlap,
jeho hlavní starost byla, kdy bude moci jít dělat.
Dal jsem mu vyhýbavou odpověď. Kdopak ví, při
takovém druhu poranění.
Měl jsem sice k disposici všechna moderní anti
biotika. kterými se bojuje proti infekci, ale když
jsem si prohlédl tu pilu a našel na ni usazeniny
pozůstatků bůhvíkolika velryb, tajně jsem se po
křižoval. S řezníkem jsem si hrál skoro hodinu,
než jsem zastavil krvácení, odstranil cáry svalů
n konečně všechno zašil. A co byste řekli. Do týdne
ten chlap běhal. Pravda, prvních pár dní kulhal,
ale při tom dřel jako ras. Věděl, kolik peněz mu
vleže uchází.
Hned nazítří se přihnal druhý. Nevypadal pěkně.
Narazil prý hlavou na nějaké železo, když spadl
s horní paluby. Nakonec se ukázalo, že byl ožralý
jako cep. Jak tak padal, utrhl si kompletně jedno
obočí. Ke všemu mi chtěl pořád utéct s operačního
stolu, a tak mi dva chlapi museli asistovat, abych
vůbec mohl s ním něco provést. Zacvičil jsem si
na něm. hezky dlouho a zopakoval si plastickou
chirurgii. Výsledek byl velmi uspokojivý, žádná

KRÁTCE Z EXILU
— Gustav Machatý zfil
muje znova v Západním
Německu "Extasi".
— Pavla Osuská předná
šela v Chicagu o situaci
v uprchlických táborech
v Německu. Rakousku a
Itálii.
— Dr. P. Zenkl předná
šel v "Americké legii' o
podmaněných národech
za Železnou oponou.
— Čs. malířka Zdena
Arnoštová má samostat
nou výstavu v galerii
Syrá v Barceloně.
— J. Stelibský. zaměst
naný v RFE v New Yor
ku, se vrátí do Mnichova.
— Krasobruslařka M. Ná-

chodská bude vystupovat
jako sólistka v holly
woodské lední r e v u i
"Hvězdy na ledě".
— Phyllis Chudá (dříve
manželka čs. letce šišpery) se rozvádí se svým
mužem J. Chudým (Ně
mec ze Sudet).
— Dramatická skupina
čs. kolonie v Londýně
sehrála 1. a 8.4. "Oblaka"
J. Kvapila.
— Bývalý trenér čs. Davis-cupového mužstva Ja
roslav Houba působí od
roku 1951 v Kapském
Měst# kde se stal oficiel
ním trenérem pěti teniso
vých asociací.

tniekee, pacient byl za dva dny na nohou a třetí
den zase jako Dán. Tentokrát měl tržnou ránu
na šíji a láhev whisky v kapse. Vynadal jsem
mu, co se do něho vešlo, a donutil jsem ho, že mi
slíbil, že se uz víc v ordinaci neukáže. Nevím, jak
to udělal, whisku do sebe lil pořád, ale zašívat
se už nechtěl nechat.
Kapitolou zcela pro sebe byla naše zásobovací
,oď, která jezdila mezi Fremantlem a Port Hedlandern. Byla to obyčejně stará "Kybra”, jež se
dostavovala pravidelně nepravidelně v intervalu
tří týdnů. To vždycky záleželo na dobré náladě
přístavních dělníků a na tom, jestli zrovna nebyla
stávka.
Ty byly skoro pravidelnější než jízdní řád na
šich zásobovacích lodi. Nakonec se loď vždycky
objevila a složila vytoužené zásoby. Několikrát se
však stalo, že ředitel stanice musel zoufale shánět
potraviny po všech čertech a dopravovat i na vzdá
lenost mnoha set mil. Ovšem daleko vážnější si
tuace vypukla, když došlo pivo. To byl skutečně
výjimečný stav a velká nervosita mezi lidem velrybářským.
A jednoho takového kritického dne jsem byl
nucen provést svoji nejodvážnější operaci. "Kybra”
« se objevila pozdě odpoledne a už předem telegra
ficky hlásila, že veze pivo. Háček byl v tom, že
pivo se vydává z lednice na stanici jen večer. To
znamenalo, že mořští vlci budou muset žíznit ještě
jednu noc a celý den. Největší háček pak byl, že
všichni byli právě proto kromobyčejně žízniví.
Největší žízeň musel mít sám pan ředitel, pro
tože nikomu neřekl á ani bé, sebral loďku a odvesloval sám ke "Kybře”. Teprve, když uhasil
aspoň část žízně, zavolal mne radiem, že tam na
mne čekají nějací pacienti. Podrobnosti mi žádné
neřekl, jen že by mne prý strašné rád viděl pan
kapitán. Vzal jsem si s sebou, co jsem myslil, že
bych mohl potřebovat, a vypravil se do temné
noci na naší druhé bárce.
Naše tanková loď. která zásobovala stanici po
honnými látkami, "Norwhale” se jmenovala, za
kotvila po boku Kybry". Obě lodi byly osvětleny
mnoha reflektory a na palubách bylo rušno. Moje
bárka přistála u tankové lodi a snadno jsem se
ořehoupl na nízkou palubu. Ukázali mi ochotně,
kudy se mám prodrat, abych mohl přejít na ”Kybru”. Když jsem došel na druhý bok "Norwhalu”,
zarazil jsem mocně. Podivil jsem se, když jsem
zjistil, ze bych musil být championem ve skoku do
dálky, abych překlenul vzdálenost k provazové
mu žebříku na boku "Kybry". A když jsem se po
díval dolů, přešla mne chuť docela. Byl to zvláštní
pohled na tři zabité velryby, které plavaly břichy
vzhůiu a pohybovalv se na vlnách jako obrovské
balony. Fungovaly jako dokonalé nárazníky mezi
mnkox ou lodí a Kvbrou . Bylo v tom cosi stra
šidelného a eventuelní pád do vody mezi obě lodi
byl ještě strašidelnější vyhlídkou. Sklouznutí po
nejakem velrybím těle by bylo asi skončilo někde
poa jednou z lodí, a žraloci by měli o jeden chod
k večeři víc.
________________
(pokračování příště)
— Od 12. do 16. dubna
zasedá ve Štrasburku
Shromáždění porobených
evropských národů. V
čs. delegaci jsou: V. Ber
nard. ing. K. Filo, dr. Š.
Osuský. dr. H. Ripka. dr.
V. Svoboda a dr. P. Zenkl.
Neoficielní zpráva tvrdí,
že někteří z delegovaných
účast odřekli.
— Nový výbor Sokola v
Casablar.ee: čestný sta
rosta J. Nehera. starosta
J- V. Peroutka, dále Pelnár. Hub. Joráš, Fžnk
a Šafránek.
— Dílo B. Martinů ”Far_taisies
Symphonjques”
bylo Klubem hudebních
kritiků v New Yorku
uznáno za nezlepší or
chestrální dílo reku 1955.

NA VALNÉ HROMADĚ ČS. KLUBU v J. Austrálii
v Adelaidě byli zvoleni: předsedou F. Nový, místo
předsedou L. Sýkora, jednatelem A. Trávniček,
pokladníkem T. Sladký, zapiš. R. Plachý, referenty:
organis. Kadlčík, soe. dp. Maňák, hospod, a tisk.
Janšta. kult. Bárta, sportovním Šatánek, propa
gačním Hofer, společenským Jureček, dále Mikša,
'Toman, Wardová, Marouš, Nyklíček, llurvalík a
Vomáčko. - V uplynulém roce se podařilo Čs. klubu
umístit v denním australském tisku 115 dodaných
článků.
Na darech a podporách vyplatil: £ 20 vdově
po zemřelém krajanu. £ 10 Domu svob. čs. tisku
v Londýně, £ 10 Ústředí čs. dem, organisací v
Austrálii a na N. Z., 5 balíků šatstva a prádla a
£ 5 čs. uprchlíkům v Německu,
A. T.

MELBOURNE:
ČS. DOPLŇOVACÍ ŠKOLA V MELBOURNE
zve všechny přátele, děti i dospělé, nu
LOUTKOVÉ PŘEDSTAVEN 1
které se bude dávat v neděli dne 29. dubna 1950
v 5 hodin odpol. v klubovně za kostelem sv. Ignáce,
Church St., Riclunond.
Upozorněte všechny známé krajany.
P. G.
*
♦
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII oznamuje:
První konference, která se má zabývat problémy
Novouustralanů ve Viktorii, se koná 12. května t.
r. v Melbourne. Konferenci svolává The Good
Neighbour Council of Victoriu n zúčastní se jí
představitelé úřadů, institucí, církví a národnost
ních skupin, čs. národní sdružení, které bude za
stoupeno třenu delegáty, vyzývá čs, veřejnost, aby
zaslala návrhy, jak by se duly zlepšit naše pra
covní podmínky, bydlení, finanční těžkosti (půjčky
na pozemky a domy). Podobné návrhy budou na
konferenci předneseny. Pište na adresu: Čs. sdru
žení, Box 2693 X, GPO Melbourne, Vic.
Be.
*
*
8. DUBNA SE UTVOŘIL V MELBOURNE VÝBOR
uprchlíků ze zemí za Železnou oponou, který má
organisovat protestní shromáždění Novoaustralanú
proti návštěvě Chruščeva a Bulganina v Britanii.
Shromáždění se bude konat v neděli 22. dubna
ve 3 hod. odpoledne v Cathedral I-Iall, Fitrroy. Z
Čechoslováků se účastní přípravných prací funk
cionář místní Cyrilometodějské ligy.
I-I/S
#
*
DALŠÍ POŘAD ČESKÉ HUDBY z gramofonových
desek ve středu 25.4. v 11 hod. večer na stanici
3 DB Melbourne. Vysvčtliky V. Jirák.
♦
♦
MĚSÍČNÍK "THE AUSTRALIAN MUSICAL NEWS”
vzpomíná v březnovém čísle 60. výročí založení
České filharmonie. Článek je dodán zřejmě z Pra
hy. (Na pr. o R. Kubelíkovi není zmínka).
—

AUTA

—

STANDA

MOTOCYKLY

—

KOTMEL

POZOR !
ZMĚNA ADRESY I
725 CAR SALES
725, Heidelberg Rd., Aíphington, Víc.
Nejnižší deposit — Nejvýhodnfcjší podmínky
KOUPĚ * PRODEJ * VÝMĚNA
90 dní záruka
24 hodinová služba
Volejte IX 2509 nebo LA 3504

— Jiří Voskovec účinko
val v americké televisí
ve hře, v níž hrál sám
sebe. Televisní drama se
ZLOBÍ VÁS OČI ?
šťastným koncem líčilo
Potřebujete brýle!
jeho pobyt v přistěho- Navštivte s důvěrou krajanský
valeckém táboře na Eilis
optický
závod
Islandu.
— Krasobruslařka Jar
mila Pachlová vystupo
vala v montrealském di
vadle "rorum" a účin
109 Swanston St. /9. posch./,
1
kovala v televisním pro
gramu The Vlek Quebec
Melbourne /proti Melbourne Town Halí/
Show".
Mluvíme česky i slovenský
— IR C
''íntemaiici^i
Otevřeno denně 9 - 18, v sobotu 9-13 hod,
Rsscue Ccmmlrree) vy
Telefon: Cent. 1819
dalo zprávu, dle které se
prý vrátilo do zemí za
Železnou oponou v době
od 1.L1955 do 31.1.1956 uprchlo z komunistických nejsou započítání uprchlícelkem 1.153 uprchlíků. států do svobodného své- cí z Východního NémecBěhem těchto 13 měsíců ta 6.000 osob. V číslech ka.
Č/T

OPTO
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Dopisy redakci:
K NÁVRATU DR. LVA SYCHRAVÝ
— Ne, nemohu hodit kamenem za drem Sychravou,
i když je to první případ mezi námi, kdy politická
osobnost, intelektuál, morálně i rozumově schopný
zodpovídat za své činy, se rozhodl k návratu. Emi
grace je těžký úděl a k žití v ní je třeba hodně
pevné vůle. T. G. Masaryk i E. Beneš ji měli. Před
nimi J. A. Komenský. Prvním dvěma bylo dopřá
no se vrátit do vlasti, třetí zemřel mezi cizím
lidem.
Ale i Masaryka i Beneše trápila někdy
myšlenka: co když se to nepodaří, když zůstaneme
venku se svým nezdarem, mimo svůj národ? Víme
z pamětí obou, že i k nim přistupoval pokušitel.
Byli však silní a snesli i myšlenku, že se snad
nevrátí do "země zaslíbené’’ a že budou nuceni
v cizí zemi, v cizím prostředí, mezi cizími lidmi
zápasit za svou ideu a připravovat svobodu svému
národu. T. G. Masaryk i Eduard Beneš měli sílu.
Neměl jl jejich druh a spolupracovník dr. Lev
Sychravá.
J. M. Paříž
ČESKA DOPLŇOVACÍ ŠKOLA (Pokrač.)
Drahý pane J. K., Adelaide (1ID 7/VI. p. r.),
moje sebevědomí je zdravé jako horský vzduch,
protože pramení v Bohu. Netrpím proto ani kom
plexem ménčeennosti, ani komplexem nadřaze
nosti, Ale Vy jste se nešetrně dotkl kohosi, kdo se
vytrvale snaží hledat dobro v člověku i mimo něj.
Váš omyl je tím větší, že Vám neznámý bolestín
je žena. Zatím co Vy harašíte v povětří citáty, já
dělám drobnou práci. Nevím, kterému z nás by
dal Masaryk dřív za pravdu.
A. C. St. Albans
— Kdyby pan J. K. Adelaide onu osobu znal, divil
by se, jak mohl napsat takový idiotism.... Pan
redaktor HD byl asi na dovolené, jinak by sotva
nechal znechucovat nejvýš čestnou a obdivuhodnou
práci statečné a tiché české pracovnice uveřejně
ním útočných čmáranin člověka trpícího také "ne
vyléčitelným komplexem” - jiného druhu (blbostí).
M. N., Melbourne

SEVERNÍ TERITORIUM LÁKÁ
— Krajan J. V. psal v HD svého času, že při trošce
štěstí může našinec ušetřit na Nové Guinei 100
až 120 £ měsíčně.. Každého ovšem APC a nebo
jiná petrolejářská společnost nepřijme a cesta na
N. G. sama o sobě není maličkost... Těm kraja
nům, kteří n,a jihu dávají těžko nějakou hotovost
dohromady a přece ji v dohledné době potřebují,
radím, aby se rozhodli ztrávit jeden jediný rok
zde v Rum Jungle. Džungle tu dnes žádná není
a ani pionýrství ne. Batclielor, kde se bydlí, je
malá osada, asi 600 lidí, kino, kantina, hospoda
a kostelík, dobrá kuchyně a pohodlné bydlení.
Jedinou investicí je asi 50 £ na letadlo a 10 £ do
kapsy. Po příjezdu do Darwinu se žadatel hlásí
na pracovním úřadě s tím, že chce do Rum Jungle.
Nebude-li mít dotyčný' na konci 12. měsíce pobytu
600 - 1000 £ (dělník), nebo 800 - 1.200 £ (elektri
kář, zámečník a p.) na hotovosti, tedy jen proto,
že peníze propil nebo prosázel. Lopaty a motyky
se není třeba bát Taková práce je hlavně při za
čátku. Našinci, i ti nevyučeni, to obyčejně brzy
obejdou. šNikdo se zde ještě prací nestrhal . . . Ji
ná možnost dobrého výdělku se právě otvírá po
blíž Mt. Isa, Qld.. na nových uranových dolech
Mary Kathelen. Počítám ale, že tam s počátku bude
pěkné budovatelské tempo, při čemž se lehko přijde
k úrazu.
B. H., Rum Jungle
I CHYTRÁK SE SPÁLÍ
— O cestě do Evropy není co psát Moře, horko,
vlhko, nudná společnost. Je tu jen jeden zajíma
vější pán, se kterým jsem mluvil jen jednou, ale
to mi stačilo, Přišupačil se na loď v Melbourne
se ženou a dvěma malými dětmi, měl na hlavě
světle šedý Stettson a místo kravaty tkaničky na
krejcárku.
Pán se jmenuje Stefan Šabík, má australský pas
a jako jede do Kanady. Mimo to má československý
pas a jede domů. Za války byl tajným v Bra
tislavě a. jak mi hrdě oznámil, střílel jen komu
nisty a Židy. Po válce samozřejmě zdrhnul, ale
teď s tou amnestii si řekl, že by se raději vrátil,
zvlášť proto, že má dva bratry taky u tajné policie.
Československý konsul od něho vzal 100 £, že
mu je převede do Československa, Pan šabik ss
veze kufr látek na dary a podobně a peníze si pro
jistotu nechává ve Vídni.
Ani vám nemusím líčit, jak je pitomý, když tni
tohle všechno vysypal a ukázal pasy. Na moji ná
mitku, co se týče bezpečnosti doma, mi řekl, že
se jemu nic nemůže stát, že ho mohou pověsit
jen jednou. To je ve zkratce všechno...
XY

DOMOVA

HLAS

Navštivte českou kavárnu a cukrárnu

TATRA
201, Victoria Str., KING’S CROSS v Sydney
Telefon FA 5 2 3 6
Denně čerstvé jablečné záviny, dorty a jiné
kontinentální pečivo
Otevřeno denně od 8 h. ráno do 12 h. v noci,
v neděli od 12 h. v poledne do 12 h. v noci
Srdečně zve V. Umlauf, majitel.

Kontinentální lékárna
13, Darlinghurst Rd.,
Kings Cross, NSW.
FA 3476
Otevřeno denně /i v ne
děli/ do 8 hod. večer.
Všechny evropské lékj
Balíčky s léky do Evro
py nejlaciněji!

Velký výběr prvotřídního
kontinent, pečivá

OXFORD CAKE
SERVÍCE
439 Oxford St., Paddington, Sydney
FA 7947

SWISS TRAINED WATCILMAKERS
15 Ilunter St, SYDNEY, tel. BL 3970
Ebner: 19 York St.,
Němec: 529A Miliary Rd.
Wynyard Stn., BX7543
Špit Junction, XM339L
Objednejte na zimu dámské a pánské
SVETRY ručně pletené na míru od 69/6,
VLNU prvotřidni, ve všech barvách a silách,
STOLNÍ A DÁMSKÉ PRÁDLO do výbavy
v novém čs. závodě v Sydney
” B L A C K
C A T ”
183 Burwood Rd., Burwood . Sydney, NSW
Telefon UJ 5117
Vyřizujeme příkazv z celé Austrálie

ZAJEMCI O INSERCI V HD ZE SYDNEY
ebracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunncrong Hostel,
MATRAVULLE, N8W-

POZVÁNKY — LETÁKY
obchodní tiskopisy všeho druhu

odborně
EMIL

zhotoví

SVOBODA

46- Gordon St.. - Newport - Victoria

České

a

slovenské

typy

Objednávky též prostřednictvím HD
POVYRAŽENÍ NA NOVĚ GUINEI

— Trochu povyraženi jsme měli nedávno na pa
trole u sopky Manam. Všechny plány nám neoče
kávaně překazil jeden z černých brášků, který
ubil svou ženu sekyrou proto, že začala stávku,
t. j. nechtěla mu vařit. Po činu utekl vrah do
džungle i se svou sekyrou a otravnými šípy a vzká
zal, že stejně jako svou ženu zprovodi se světa
každého, kdo se čude do jeho záležitostí míchat.
I když byla v několika dnech povolána policie z
Bcgei, prožívali jsme chvilky strachu, když jsme
v patrolování pokračovali. Vrah věděl docela dobře,
že manžel mrtvou prohlédl a podal o činu ihned
hlášení. Policie Bassího ale přece jen dcstala a s
želízky na rukou odvedla. Další polovinu patroly
jsem musela dokončit sama, protože manžel byl
na rychlo povolán k nemocnému dítěti do Bcgei.
Chatrče, v nichž se na takové patrole spí, jsou
bez dveří a proto jsem spala po celou dobu vždy
s připraveným, revolverem, nc-žem a baterkou.
Člověk nikdy neví, co nového se zrodí v mozcích
domorodců.
B. S, N. Guinea
VYROVNEJTE PŘEDPLATNÉ
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Čs. sport
v Australii
Slavia Melbourne vede I. divisi
Po čtvrtém kole vede Slavia 1. divisi 7 body
a brankovým poměrem 9:5 před Juventusetn,
který má o bod m,eně.
SLAVIA ■ MORELAND téměř stále na polovině
soupeře. Ve druhém po
2:1 (1:1)
7. dubna hrála Slavia ločase měla Slavia silný
na vlastním hřišti s muž. nástup a během 15 mi
stvem Morelandu. Po nut vstrelila 3 .branky
zajímavé a kombinačně (Bell, Rcssler z penalty
dobré hře zvítězila jen a Kostromin). Mužstvo
2U, když útok nedovedl pak odpočívalo, při čemž
využit několika vylože se hostům podařilo sní
ných příležitosti. Bran žit náskok o 1 branku.
ky dali Kostromin a Oba zápasy hrála Slavia
Lachman, za Moreland v této sestavě: Barotajsmnohonásobný represen Kodat, Tcrck-Koťátko,
tant Victoric Lanchran. Zablocki, RoznětínskýIJ Slavie hrála dobře Ressler, Kostromin, Bieobrana a v útoku Res- lek, Lachman, Bell.
21. dubna hraje Slavia
slcr a Kostromin.
SLAVIA - BOX HILL s Prahranem na hřišti v
Como Parku (event. změ
3:1 (0:0)
na bude v denním tisku)
Se slabším soupeřem
a 28. dubna na vlastním
podala Slavia 14. dubna hřišti v Port Melbourne
slabší výkon. V prvním
proti Polonii.
Be/O.S.
poločase nedovedl útok
využít větru v zádech a
poločas skončil bez bra
Prodejny H D
nek,, ačkoliv se hrálo
ADELAIDE
Desinfekce balíčků
Čs. restaurace "SLA
PACIFIC
VIA” 115 A Gouger St.,
Adelaide, S.A.
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,*
Viktor šéotka, 131, HluSYDNEY
dley St., Adelaide, S.A.
BX - 2491
•BRISBANE:
Vystavujeme po
E. T. Corbetťs Booktvrzení, event. i ba
shop, 183 Queen St.,
liček sami odešleme.
Brisbane, Qld.
íiGEELONG:
UPOZORNĚNÍ
F. Korís, Box 255, P.O.
Australské ministerstvo
Geelong, Vic.
přistěhovalectví upozor
ňuje na zákon, podle kte ♦SYDNEY:
rého musí být všichni
Čs. restaurace PRAGUE
přistěhovalci, kteří ne
Pennys Lané, KING’S
jsou britskými občany,
CROSS, NSW.
registrování. Osoby, které
S. ec A. slavík,
obdržely na lodi po pří
obchod kolon, a delijezdu "C-ertíficate of Rekatesní, 203 Hay St.,
gistration”, jsou registro
HAYMARKET NSW.
vány a nemusí se nikde
hlásit. Kdo neobdržel tu • MELBOURNE:
to legitimaci, dostal for
Čs. restaurace J. Černý,
mulář, nazvaný "Form
258 Church St., ŘICHoí Recjuiremer.t”, který >ÍOND, Vic.
obsahuje instrukce, jak
Čs. restaurace MORAse do 14 dní registrovat.
VIA, 695 Elizabeth St.,
Podrobné informace po
MELBOURNE-City, Vie
dají úřadovny minister
stva přistěhovalectví ve
MYERS EMPORIUM
všech
státech, event.
odděl, časopisů, MELpoštovní úřady.
EOURNE - City, Víc.
Dept. of Immigr.
PŘEDPLATNÉ ZA HD
'j Austrálii : v ostatních zemích světa (lodí)
ročně A£ \jYJl-, t. j. £ stg 1/10/neo ekvivalent v jiné měně
Roční letecké příplatky:
N. Guinea a Papua
£
/17/N. Zéland
£ 1/ 1/Indonesie a Líalaya
£ 1/17/6
Indie a Pákistán
£ 2/10/Stř. Východ a Egypt
£ 3/2/6
Evropa, Afrika, USA a Kanada
£ 3/15/-ilexíko a siř. Amerika
£ 4/14/J:ž. Amerika_________________
£6/11/-

HLAS
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16. 4. 1956

DOMOVA

port doma i v cizině

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

\ .u: mi .• '.Irabětu (dopis v redakci). Karla Til»eho (.dopis \ red.), Václava Pstrosa (Qld.?), Vlastu
Vaďurovou (dopis v red.), Zdeňka Sýkoru, Ri
Od našeho zvláštního zpravodaje J,T., Mnichov
charda Klokana, Zdeňka Žitavského a Jar. Kavinu.
hodné by bylo, kdyby
Zjistime-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
sovftStí sportovci nemuse na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
Č
s.
kopaná
. ili bydlet v olympijské
nesdělujente. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
vesnici. Jako náhradní O velikonocích se konal v Praze fotbalový turnaj, sdělte jejich adresu.
HD.
ubikace navrhovali loď, kterého se kromě obou letenských klubů zúčastnily
jež by kotvila v zálivu i jugoslávský Hajduk Solit a švédský IFK GoeteL i st á r na
ZPRÁVY OSOBNÍ
melbournského přístavu. borg. Turnaj vyhrálo Dynamo Slavia, které po
Člověk nemusí znát fád- razilo jak Goeteborg tak i Hajduk Split 3:1. Sparta
Z. V„ New York: Díky.
OLYMPIJSKÝ DUCH
nost zdejšího přístavu, prohrála s Hajdukem 2:5 (0:2) a se Švédy hrála 19. dubna 195G tomu bude Obě uveřejníme. - F. 13.,
Sovětská olympijská aby věděl, že Rusům ne nerozhodně 1:1 (0:1), když vyrovnala brankou z rok, co při automobilovém Wellington: Díky za
neštěstí zahynul
delegace, o níž jsme psa šlo o krásnou vyhlídku. •restného kopu.
výstř. a adresy. - M, V.,
KAREL ROUBAL Marseille: Díky za zprá
li v posledním čísle HD,
Australané nebyli je
nepřijela do Melbourne jich žádostí nijak nadše
ÚDA vyhrál velikonoční turnaj v Antverpách, Vzpomínají
vu. Výtisky do Legie
kamarádi jsme odeslali. - M. š.,
jen lak pro nic. Ze zpráv, ni. Namítli, že by to kde porazil brazilské, mužstvo Botafogo z Rio de
které se objevily v den bylo přímo proti duchu Janeiro 1:0 (0:0) a vybrané mužstvo Antverp 5:0 Melbourne, duben 195G Hawai: Díky za zajíiy.
ním ti: ku až po jejím od olympijských her, jejichž (2:0).
informace. Použ. pozdě
jezdu, je patrno, že jí ne účelem je právě přátelský
ji souhrnně. - F. V.,
Na
mezinárodním
dorosteneckém
turnaji
FIFA
Malý
oznamovatel:
běželo jen o mclbourn- styk sportovců celého
Island Bend: Zatím ne
ské počasí a pokrok stav světa, ne isolování jed v Maďarsku vyhrálo Československo nad Řeckem
potřebujeme.
Ponechte
by olympijského sta něch od druhých. Ruso 2:0 a Tureckem 1:0 a hrálo nerozhodně s dorostenci Poplatek za 1 řádku 1/- v spolehl, rukách o nichž
Východního
Německa
1:1
(1:0).
Tím
se
umístilo
vé-na
konec
v
rámci
kodionu.
tučnou 1/G.
píšete. - B. P. Burwood:
(■'lenové (1, legace s< exístenie od svého po jako první ve své skupině. Vítězi dalších 3 skupin:
Díky za adr.. - K. J„ 11.
Maďarsko,
Rumunsko
a
Itálie.
PRONAJMU pěkný 2 - Míli: Dik za adr. a
přeci
jenom
pokoušeli namluvit orga žadavku
nisátorům her, jak vý- ustoupili.
Program československého fotbalu na letošní lůžkový pokoj. Kuchyň vSechna přátelská slova.
sezónu nabývá pevnějších forem. Diváci doma a koupelna k použ. R. - V. Z., Andmnooka: DoPis a inf. jsme do Něm.
Zátopek tipuje
uvidí jenom 2 mezistátní zápasy - s Brazílii a žežulová, 770 Brunswlck zaslali. - S. B., NewSt.,
N.
Fltzroy,
Víc.,
icastle: Dotaz z Cnirns
Italský sportovní časopis "Tempo” přinesl rozho Vých. Německem. Daleko bohatší budou zápasy
vor s E. Zátopkem, který v něm mimo jiné tipoval v cizině. Mimo utkání se Švýcarskem, Maďar elektr. z Čily č. 9, 10 a nedošel. Zašil, dodatečně.
olympijské vítěze pro delší běhy. Na 1500 m vy skem, Jugoslávií a Rakouskem sehraje českoslo 11, zastávka 27.
I-ID
bral držitele světového rekordu na 1 km Maďara
Rozsavolgyiho, který nedávno s úspěchem starto venské národní mužstvo 4 zápasy v Jižní Americe.
val v Austrálii. V běhu na 5 km se rozmýšlel mezi Jejich soupeři budou Brazílie, Argentina, Uru
Domácí kuchyně
australským mílařem Landym a dalším Maďarem guay a Peru. Uvažuje se ještě o dalším střetnutí
Iharosem, jenž drží na této trati světový rekord. s Tureckem, které nedávno nečekané porazilo ČS. RESTAURACE J. S. ČERNÝ
(Landy právě oznámil, že na olympiádě poběží
1500 m i 5 km, ale vítězství na 5 km považuje za Maďary.
svůj hlavní cíl). 10 km vyhraje podle Zátopka
258, Church St., Richniond, Vic.
buď Rus Kuc nebo Australan Stephens.
POZOR!
Zátopek přiznal, že by Sovětský svaz prohrál
lehkoatletické utkání se Spojenými státy, ale háOtevřeno v pondělí až půtek od ů do 8 hod. večer
Drobný
vyhrál
turnaj
v
Birminghamu.
Ve
fi

jii iuskj systém Stárni podpory sportovcům.
nále porazil Angličana Knighta v půlhodinovém
v sobotu od 12 do 2 hod. odp. a od 5 do 8 hod. več
zápase 6:0, 6:4.
MISTROVSTVÍ SVÉTA
—
Spojené
státy
pošlou
na
melboumskou
olym

V neděli zavřeno.
VE STOLNÍM TENISE
piádu 325 sportovců.
V Tokiu se konala mistrovství světa ve stolním — Manchester United vyhrál anglickou ligu. V
tenise. V soutěži tříčlenných mužstev (Swayth- rozhodujícím zápase porazil Blackpool, který byl
ling Cup) vyhrálo ve skupině A Japonsko, ve sku na druhém místě, 2:1.
ČS. KNIHKUPECTVÍ V MELBOURNE
pině B Československo, oba bez jediné porážky. — Československo porazilo v handbalu v Praze
nabízí tyto knihy:
Nejtěžším soupeřem Japonsku byli Rumuni, kteří mistry světa Švédsko 16:11. Utkání žen skončilo
Praha. Bratislava, Slovensko, Vysoké Tatry
byli poraženi 5-4.
ve fotografii jednotlivě po 45/-,
nerozhodně 6:6.
Československé mužstvo mělo nejvíce práce s — Holandsko porazilo v kopané Belgii 1:0.
České hrady a zámky 63/-, Kuchařka 49/-, Vrba:
Anglií, kterou porazilo také 5-4. Ve finále pora — Australský plavec Aubrey vytvořil ve Spojených Toulky přírodou 22/- a Bažantnice 21/-, Hašek:
zilo Japonsko Československo v poměru 5-1.
státech nový světový rekord na 100 yardů časem Švejk 49/-, Veme: Hvězda jihu 25/- a I)r. OX 8/-,
V soutěži žen (Corbillon Cup) zvítězilo Rumun 49 vt.
Glazarová: Roky v kruhu 21/-, Matějíček: Národní
sko před Anglii a Japonskem. Československo se
— J. Landy zaběhl v Melbourne míli znovu v sen- divadlo 47/6, Mácha: Máj 18/-, Seifert: Maminka
nezúčastnilo.
20/-, čapek: Válka s mloky 10/- a Loupežník 18/-.
lAsijští table - tennisté se v obou soutěžích vy sačním čase 3:58,6 min..
Angl. neb franc. slovník 18/-, Pachrnan: Theoric
—
Americký
plavec
G.
Brc-en
vytvořil
nový
svě

značovali útočnou hrou, na kterou evropská obran
šachu 23/-, Smetana: Hubička (úplná, 3 desky) I50/tový
rekord
na
1
milí
časem
18:40,4
min
.
Breer>
ná hra stačila jen v ženské soutěži.
a mnoho jiných knih i desek. Pište nc-b telefonujte:
je
favoritem
pro
olympijských
1500
m.
.
Po skončení soutěži družstev se konaly soutěže
T H E I N L I B R U M B O O K S E L L’E R S
jednotlivců, o nichž prozatím nemáme žádné pod — E. Zátopek se opět zúčastnil tradičního přes
11, Arnold St, North Carlton, Vic.
polního běhu v Paříži, který pořádají každoročně
robnosti.
Telefon FW 5P.P.2
komunistické
noviny
L'Humanité.
Letos
skončil
až
Příští rok se mistrovství světa bude konat ve
na
třetím
místě
za
Rusem
Kučem
a
Polákem
ChroStockholmu.
mikem.
DOPORUČTE
— Vedeni čs. hokeje bylo po neúspěchu v Cortině
Zakládání a udržování
KOUPĚ.
PRODEJ,
VÝMĚNA AUTA
reorganisováno. Předsedou hokejové sekce SVTUS
HLAS DOMOVA
je
V.
Zeman,
předsedou
trénerské
rady
V.
Kostka
zahrad
JE VĚCÍ DŮVĚRY!
Další členové: Tožička. PergL Sladkovský, Rejda.
svým přátelům
odborné
provádí
Kus.
Sýkora
a
Bouzek.
Spolehlivě \ ám vše obstará
a zájemcům poradí

- - Ve zkratce - -

V. J O K L

FIRST YARD. 55 NEPEAN HIGHWAY
ELSTERNWICK VIC.
Telefon LF 167ó, po prod. d®b* LF 258“
Na starší vúz dostanete záruku
jako na nový

HLAS DOMOVA
vychází čtrnáctidenně
Řídi redakční kruh.
Adresa:
Hlas domova. 4 Erin St.. Richmond E.l. Vic.Telefon JA 3380 - jen mimo pracovní dobu
s č>?č-.~--na V -roku~s-49:’-na 7 čísel s 10/-. jednotlivá s 1/6.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
Vás srdečně zve na

ČS. ZAHRADNÍK
Volejte: Melb. -JE 1995

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se kgá v seč stu dr.e 2 ji. dubna 1956
v 3 hodin večer v sále b r. Kaliny,
266 Bridport S t.- Albert Park

Specialista

nervových chorob

J. MACKIEWICZ
Hraje čs. hudební trio
*
Likérová license
3. posch., 117 Collins St.,
Rádi uvítáme Vaše přátele a známé
Melbourne . City
drahou do stanice Albert Park, odtud 5 mm. pěšky.
nebo
-elektrikou č. 1 a 2A, stanice 25 nebo 25,
autobusem Kste: „ .•.řek -St. Kilda - Port Melbourne,
25 Balston St,
..
.zastávka 43.
x
_ . . St. Kilda,Víc.
Reservování stolů: J. Toženflěk, 5/42 T.Hfíón KtL, st Kilda, tel. LA 6602.
TeL LB 4083

