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ÚKOLY DRUHÉ ČESKOSLOVENSKÉ PĚTILETKY:

TĚŽKÝ PRŮMYSL A KOLCHOZY
Ústřední výbor Komunistické strany Jeskcsíovensfca vydal počátkem (zvýšeni 19 %) a másla
května směrnice pro druhou pětiletku, která byla letos zahájena. Prohla na 69.700 tun (zvýšeni
šuje se v nich otevřené, že se i nadále musí dávat přednost rozvoji těžkého 61 %).
průmyslu a že v zemědělství musí socialistický sektor nabýt rozhodné pře
230.000 hektarů la
vahy.
dem ležící půdy se má
To tedy rozptyluje r.ýck surovin a těžkému lionů tam (zvýšení 63%
zúrodnit, rozsah káceni
oceli 6,54 milionů (zvý lesů e má o pětinu zmen
všechny iluse o demokra- strojírenství.
tísaci režimů z Želez Hrubá výroba do r. 1960 šení 46% ) a válcovaného šit a 450.000 hektarů se
materiálu 4.38 milionů ma zalesnit.
nou oponou Úkoly dru
Hrubá
výroba
má
do
(zvýšení 47 %).
hé pětiletky jsou stano
Národní důchod se
Automobilů se má v prý zvětší o 48%, spo
veny podle délbv práce, konce roku 1950 vzrůst
která se v komunistickém nejméně o polovinu, z roce 1960 vyrobit 55.000 třeba o třetinu. Sloven
světě od letoška prová toho výroba výrobních (skoro čtyři a půlkrát sko se bude dále indudí. Československo a nrost'edků í těžký prů víc), motocyklů a moto strí.alisovaf (jeho prů
Polsko se budou podle mysl) o 57% a výroba rových ko’ 325.000 (tři myslová výroba vzroste
nových směrnic věnovat spotřebního zboží o 40 krát víc), televisních p-ý o 61,5 ‘ ) a celková
hlavně těžbě uhlí a ji- %. Těžba černého uhlí přijímačů 220.000 a led zaměstnanost se zvýší o
má dosáhnout 29.3 mi niček 130.000.
7.9
Během pětiletky
lionů tun (zvýšení o 62 Živočišná výroba v. r. se má vybudovat pokus
1960
ná nukleární stanice a
%), hnědého 57.79 mi
lionů (zvýšeni 46 '■ ).
Výroba masa má 7 televisních vysílaček
i lekt iny se má vyrobit vzrůst o třetinu na 457. ( v Bratislavě, Brně,
5.3- m'lionů kilowat 500 tun. tuků na 57.500 Hradci Králové. Banské
tových hodin (zvýšení tun (zvýšení o 33%), Bystrici Plzni, Košicích
68%), železa 4-78 mi : léhá na 1.024 milionů a Č. Budějovicích.) jes

Chrusčev a spol. doufají, že tůn, že svrhnou
odpovědnost za ošklivé rysy režimu na Stali
nova bedra, že tím sí vybudují mosty k infil
traci Titova režimu, neutraiisťckch zemi Asie
- evropských socialistických stran, náchvlnvch
k lidovému frontovaaictvi. Nejlepši odpovědí
na tento manévr je zdůraznit, že zatím co Sta
lin je mrtev, stalinismus je velmi naživu a že
sovětské námluvy musí bvt odmitnutv jako
neupřímné, dokud Německo nebude svobodně
sjednoceno, satelite osvobozeni a Železná opo
na rozmetána.
William H. Chamberlin

Ceny Karla Havlíčka

Ve všech satelitních zemích se cosi děje. Ať na
nás nikdo nežádá, abychom celé to děni nějak de
finovali. Bylo by to příliš riskantní. Nikdo ze Zá
padu nemůže přesně říci, kam až sahá úřední ra
meno, které schvaluje a podporuje boj proti "kultu
osobnosti", a odkud až kam sahá lidová reakoe
na poměrné (a podle našeho mínění dočasně)
uvolněni totalitních mravů.
Myslíme, že je na místě varovat, aby nikdo ne
bral příliš vážně články, jež se dneska houfně
objevuji v komunistických publikacích, a jež kritisují nejčernější stránky života občanů satelitních
zemí.
Ale i když se nekocháme valnými nadějemi,
které by snad mohla přinést zdánlivá liberalisace
života za Železnou oponou, přece jen můžeme na
brat aspoň doušek naděje z projevů, které si mů
žeme z komunistického tisku správně vyložit.
V Kremlu nařídili, aby byl zničen Stalinův kult.
Víme, že toto gesto bylo vymýšlelo jednak pro
účin v zahraničí, jednak pro tuzemskou potřebu.
Víme totiž také, že kolektivní vedeni, které je
dnes tak silně a nápadně oslavováno, patrně později
ustoupí nějaké další sovětské lži.
Ale takový byl moskevský rozkaz: zničte kult
osobnosti! Vyraz "osobnost" je dnes v úřední řeči
přijatou zástěrkou za jméno Stalina. Mánie však
o úkazy, že tento příkaz si mnoho občanů porobe
ných států vyložilo takto: zničte kulty komunistic
kých osobností!
SSSR SNIŽUJE STA V ARMÁDY
Některé lze napadnout jen nepřímo. Toho sl byl
vědom polský básník Adam Vazyk (bezpochyby
: somunista), když napsal dnes už slavné řádky
(citujeme HD 3/VI.) o tom, že "když dobří lidé,
.přišli z měsíce,/ nám odpírají právo mít vlastní
Z Kremlu vystřelili další salvu své koexistenčni ofensivy. Sovětské branné vkus:/ je pravda,/ že tehdy hrozí, že se staneme
sily budou sníženy o 1.200.C00 mužů. 63 divise, včetně tli leteckých- budou I zvířaty.”
To bylo přec jen moc silné. Polské komunistické
r< puštěny, 375 válečných lodí bude uleženo ”na led” a 30.000 rudoarmějců
úřady tuto zvířeckost rázně odsoudily. Ani dobří
Sir John Latliain
z východního Německa bude demobilisováno.
komunističtí lidé nemohou povolit takové rouhání.
1 ahle ctsla mají -ici světu: tady to mate cetne
Na sjezdu československých spisovatelů (HD na bílém, že chceme mír a nikdo z nás nemusí mít 10/VI.) musilo být také mnoho rozrušených hlav.
strach. Jestli ternu Západ uvěří, pak šla kremelská Je těžko odhadnout, kolik jich bylo v odbojové
salva přímo do černého. Protož.1 svět se musí dá’e náladě a kolik jich jen plnilo příkazy ústředního
sekretariátu KSČ, jež zněly: plnou parou proti
Ausli idský řat ■ !s l'ree Spirit, orgán Australské uát Sovětského svazi, j nž <h - jenom takový kultu osobnosti!
ho výboru pro kulturní svobodu, uveřejnil zajímavé mí, kteiý vyh vuj jeho plár.ům.
To, co se tam stalo, nebyla revoluce, ale bylo to
prohlášení : velni přcdi.cuj, Sira Johna I.athama,
Kdyby to Sověty' my 1 ěžné s pokračujícím něco revoluci velmi blízkého. Promluvili tam ob
k nedávnéinu pripr.du bývalého jugoslávského občane, kteří náhodou byli také básníky.
í ir;', »{. Run iče. Jak známo žádala Titova vláda slily s odzbrojením do nJ.’b ojenim.
Nevíme, v iaké příměry oděli svá slova. Víme
o jeho vydání, rrípad vzbudil rozruch, protože by opravdy, mohly to dok iÁriet i:ký návrh sc en, že jejich projevy vzbudily hněv komunistic
lo -zřejmě, že ,idi* o zkušební případ. Australská z.t před r'divné n v
i a
Čtyři body: 1. kých pd0bohů. Je známo, že zasedací síní se snesla
vláda odmítla žádost o vydáni.
L 't-.dýné
i •• ni ru kých a anrric- hněvivá slova, která rozhodně neby’-: režiréry
:jezdu plánována, a
<c nesla na hlav ■ před taSi ■ Jobu Latham k tomu prohlašuje: "Austral
Tři plány
'
armád na 2,500.000 vitelů komunistické (nikoli jen r Hlinské) 'itc-ární
ské směrnice by měly ' ýt znovu prozkoumány na
teto základně: aby žádný Novoaustralan nebo jiná
Tam byly předloženy .o :žů. 2. tomu odpoví- byrokracie. Je známo, ž' většina splnovatclfl (z.
c.olia nebyla vytrženu ze svého prostředí a vrácena k projednáni 3 návrhy
ji i redukc
běžné nichž dosud většina se neodvažovala hlisovat proti
do země velio původu, ať je na tura lisována nebo
v<z'_.-o;e, 3. zastaveni režimu) odmíť-. zvolí! • V . . p;1,
•ta
odzbrojení:
anglo
ne - pokud nebudou splněny dvě základní podmínky.
zu spisovatelů Jiřího Tauferu. zručného překlada
výrob-, nukleárních zbra- tele z r ztii'-, kVv íe také náměstkem ministra
rudlo názoru Australského výboru pro kulturní francouzský, americký a
sovětský. Anglo - fran : i <. kontrolní orgány ke tury. Sjezdy < pí . >v.'»telů si pěstovali komunisté
svo' ódu tylo dvě podmínky jsou:
t. musí být nezvratně prokázáno, že osoba, o jejíž couzský navrhoval od bv byly v obou zemích velmi pečlivě, r-l-v poskytli řeřništč spisová Wckým
vydání jde. skutečně inkriminovaný čin spáchala, zbrojeni ve třech eta nejprve s-parátně zkou obyvatelům dobři : ' o zámku. Teto byl první sjezd,
’-t'”-é nebude zrnomenut č?« kosi' verv kvm lidem.
2. nesmi být řeěi o vydáni kterékoliv osoby před
šeny.
Pn let -h zazněl hlns lidu v h'asc básníků. Po
stavitelům země, v niž zásady spravedlnosti a prá pách. Zalit se mělo kon
Sovětv navrhovaly -fc"’ -;-ti mistři verše Jadrnou pró-u. kterou
va, jak jsou uznávány a praktikovány v .Austrálii, venčni výzbroji. Na ato
' všem s-.-é občanské wznápí. Nemluvili ti.
neovládají policejní a soudní proceduru. Nesmí mové zbraně by došlo • níže.-i amer ck 'ch, rus '
po léta n-o-tRuovai: Mluvili ti. J:teří bylí
být sebemenší pochybnost o tom. že vydání není teprve tenkrát, až by se kveh a čínských armád kf -f
po léto tmúé-vám Pořadatelé sjezdu ■é'-kďu
záminkou pro politickou mstu.
podařilo najic bezpeč na 1.5 3X0'0 mužů, o íf. mci-rr. - .vj cy ... pr,.:, .( p
vdgřnp„t;
Procedura v Raneičově případu musí být kritin.-o:
ev
Hj
v7doj
nou
vědeckou
cestu.
.
atomovém
odzbrojení
řovátin. Soui ní řízeni by lo zavedeno vládou zřejmě
Zcnc i’o-iho budem' "znemínat na Kar’a HavlíČJeště předtím, než bylo zjištěno, nesleduje-li jugo jak zásoby nukleárních s vú -ee nezmiňovaly a
slávská vláli.; žádosti o i vdám politické cíle... zbrani odhalit. Kontrolní • ortrclrí orgán bv ně -o. Vyslschneme tu v c-x l-i ■ ■ ’ mnohý žvást, než <rNelze schvalovat, aby soudní řízeni začalo dříve, orgány by se vyvíjely imě. jinou pravomoc než c-’av skončí. Abychom předem řekli, kdp r- podlé
rršeho mínění Hav.'R’-cvv p -mátky nmvfc hoden:
než by l shledán svědecký materiál. Australský vý
-o; Y-.e-štf básnící za Železnou opoňou,
bor pro kulturní svobodu se postaral, aby B. Ran- rovněž postupně, sou- (Pokračování na sir. 2) s,va,,
měří měli cd váhu r ro-tavit za to, co Karel Havčiě měl patřičnou právní ochranu. Jsme potěšeni
, íčel- před to lety hlásal, r.řesto, že se lim ani nePublished by
výsledkem celého případu, ale chceme se chránit
■sní o něčem tak iev i-kém, i;-ko řvi bríxcmký exil.
podobně možnosti v budoucnosti."
Fr. Váňa. 4. Erin St.. Richmond. E.l. Vir.
Za cběřn-kou st tečno:-:", a za neúplatnost ve
Sir John Tatímu by měl vědět, kde jsou trhliny
Printers: Bussau &: Co..
s užbách češtině : ré!' by si odnést nejvyšší poctu
v paragrafech. Po léta byl předsedou Nejvyššího
6 Elizabeth St., Nth. RřchmoHd. Vic.
tohoto Havlíčkova roku bá říci František Hrubín
federálního soudu.
a Jaroslav Seifert.
iun
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kultu osobnosti ?

NEBEZPEČÍ ZE ZÁPADU

výše, v referování bez
tam, kde zjistí přestupky pečnostnímu výboru SNSledujíce čilé tempo komunistické kampaně proti "kultu osobnosti”,
proti podmínkám od kde by každou náprav
zbrojení. Američané mi nou akci blokovalo so zapomínáme- na to- že to je od Stalinovy smrti vlastně už druhá vlna
mo to odmítali snížit větské veto. Snížení ar "uvolněnr’ za Železnou oponou. Prvni přišla koncem roku 1953, za krátké
sta z svých armád pctí mád na 1,500.000 mužů vlády Georgije Malenko va, a nejvíc se projevila v Maďarsku v ’novém
dva a půl milionu s po navrhovali za tím úče kursu" Imre Nagye. Tato reforma stalinismu nebyla sice propagačně
ukazem, že by pak ne lem, aby Američany do tak okázalá, ale za to skutečnější. Malenkov zřejmě opravdu chtěl vyrábět
mohli dostát svým zá nutili k ústupu z Evro víc spotřebního zboží na úkor tanků, a Imre Nagy se pokoušel zabrzdit
py.
kolekmisaci zemědělství, oživit drobné soukromé živnosti a udělat dokonce
vazkům v zámoří.
Význam propagační
z Národní fronty samostatnou politickou stranu, v níž měli přijít ke slovu
Sovětští delegáti šlí
i
nekomunisté.
Vratme
se
k
sovět

na to jako obvykle ša
skému
odzbrojovacímu
lamounsky. Podle jejich
Ale Malenko.- a Nagy stále předhazuji. Ne Eisenliower s Dullesem
gestu, které má jako ob. brzy padli, byli obvině
jsme si bohužel tak doce stále ještě nepřišli na to,
plánu by byly kontrolní
vvkle silnou propagační ni z pravicového ůchylorgány úplné bez ceny.
la jisti, že mu Západ ne- jakým jiným způsobem
p.í.-huť. Lidé většinou kářstvi a Chruščev začal
Jejích pravomoc by spo
naletí. Z Washingtonu by mohli satelitním ze
nevidí ani dopředu, aru
čívala, jak jsme již řekli j zpátky. Zapomněli na se svými věrnými zase se začínají podezřele ro mím pomoci, a poněvadž
budovat stalinským tem jit zprávy o tom. že ame jim demokraté v právo
totální odzbrojení západ pem těž.tý průmysl. Dnes
rická vláda sice stále usi začínající volební kampa
ko světa bezprostředně sice horlivě hlásá boj
luje o pravou demokra- ni před presidentskými
i oo druhé světové válce proti stalinskému dogma
tisaci střední a východní volbami jistě připomenou
. pomněli, že k zbroj tismu a autoritářství, ale
Evropy, ale že by v pou staré sliby o zatlačeni
nou dc-mobi.isaci 1,200.000 ním dostihům došlo až ještě ani nehlesl o změně
hém uvolněni závislosti sovětské moci. Víme ta
sovétíkých vojáků. USA po řadě expansivnich
se chystá v příštím roce akci Sovětského svazu. i hospodářské politiky. tamních komunistických ké, že titoisace satelitů
Maďarští komunisté dali režimů na Moskvě viděla by naši věci trochu po
propustit asi 5% přísluš
Zůstane jenom přítom už dokonce najevo- že
níků branných sil.
významný krok k čili. mohla, ale jen tehdy,
— Francouzský předseda nost a číslo 1,200.000- nagysmus platí i dnes za Americký tisk se zároveň kdyby nebyla jen zdán
vlády Mollet a ministr o něž SSSR zmenšil své pravicovou úchylku.
jako na povel rozepsal livá a kdyby ji Západ
zahraničních věcí Pineau armády. Jenom málo
"Výhody titoismu"
o přednostech a výho nepoužil jako záminky
skončili v Moskvě porady kdo si vzpomene na ne
s komunisty.
dách titoisace satelitních k škrtnuti otázky sate
To
je
tedy
jeden
z
dávné redukce armád
19.5. Generál Norstead,
důvodů, proč Chrušče- zemi.
litů z mezinárodni agen
nově jmenovaný velitel amerických a jenom má vovi nevěříme, a proč si
Předvolební šarvátky
dy. A my nevěříme, že
sil NATO, prohlásil, že lokdo si uvědomí, že Ru
Tim ovšem nejsme Chruščev, Zápotocký a
sovětská demobilisace ne dá armáda zůstává na myslíme, že Moskva chce
ní důvodem k zeslabení dále nejpočetnějši armá protistalinskou kampani zrovna nadšeni. Uvědo Rákosí anebo i Červensil NATO.
oklamat Západ a pře mujeme si sice, že Eisen- kovův nástupce v Bul
dou na světě.
Jihokorejská vláda resvědčit ho, že dává sa hotverově vládě nezbývá harsku Jugov opravdu
Význam praktický
signovala po vyhlášení
telitním režimům volnost než chopit se příležitosti, chtějí, aby Moskva ztra
výsledků voleb místopreSovětské gesto však
sidenta. Rheeův kandi není manévrem výhrad a sama tak řeší problém, kterou jí chytrák Chruš tila vládu nad Prahou,
který ji západní mocnosti čev nabízí, poněvadž Varšavou, Budapeští, Tidát Ki Pung byl poražen
oposičním
kandidátem ně propagačním. Do ur
ranou a Sofií.
čité míry je také odra
Changem.
Rozhlasová stanice
20.5. Američané shodili zem změněné meziná PIJETE RÁD DOBROU KÁVU?
Svobodné Evropy "Hlas
v Tichomoří první vodí rodní situace. S dalším
svobodného Českosloven
kovou bombu s letadla. vývojem nukleárních Přijďte při příštím nákupu kávy
ska” prohlásila 1. května
k odborníkům v míchání a pražení
Pokus byl několikrát
pro nepříznivé počasí .•braní zmenšil se význam kávy s dlouholetou vídeňskou praksí
ke svým pátým naroze
milionových armád.
odložen.
ninám, že nepoleví, do
21. 5. V Adenu demonstro Schopnost vyrobit rych
Steffďs
kud nebude český a slo
valo několik set Arabů leji a levněji vice interOff Garson Plače
venský lid pánem svých
proti Velké Britanii. Brit kontinentálnich raket s
Mclbournt
věcí.
Připojujeme se.
ské oddíly zajaly skupiny
Midway Arcade. n . Colllns & Llttlc Colllns Street
ozbrojených kočovníků, atomovým nábojem má
J. L
postupujících od arab dnes větší cenu, než mi
ských hranic.
lion pěšáků a divise běž vat na sníženi rudých
— Několik lidi přišlo o ného dělostřelectva.
armád. Ve svých důsledživot za protibritských
Mimo to se ve stude • ich prospěje komunis
demonstrací a teroristic
kých útoků na Cypru, né válce přesunuje dů tickým cílům v mnoha
raz ze soutěženi vojen- mórech. Rozhodně je
které se stále stupňují.
22.5. Norsko, Švédsko a : kého na soutěženi hos není možno považovat
ZAVLEČENÉ OSOBY ŽENSKÉHO
Dánsko pozvaly Bulgani- podářské. a milionem de ;:a dobrovolně zeslabení
POHLAVÍ
na a Chruščeva na návště
mobilisovaných mladých mocenské posice Sovětvu.
V zriadení ludovodemokratického státu
23. 5. Náměstek francouz mužů se už zalepí něja : kého svazu, tím méně ide o ojedinělé výnimky Lidí, ktorí sa cšte ne
ského min. předsedy Pier- ká ta díra v průmyslu pak za nějaký důkaz no vymanili z buržcásných prežitkov, alebo ide
re Měndes-France resig- a zemědělství.
vě nalezené dobré vůle o mladých ludí, ktorí sú pod vplyvom týchto
noval. Důvodem je ne
Pod takovým zorným Stalinových nástupců.
starších .. . Nazdávam sa. že toto chápanie
shoda s Molletem ve věci uhlem je se třeba dí-kw- pojmu prostitucie nám nebude nič platné. Jc
alžírského problému.
to chápanie velmi iluzorně, idealistické a ne
25.5. V Saudské Arábii
odpovídá skutočnosti. I ked’ ide o prvý proces
bylo popraveno 8 důstoj
— AUTA — MOTOCYKLY —
níků. kteří prý- chtěli
od platnosti nového trestného zákona, viemc
svrhnout krále Sauda II.
vsetci velmi dobré, že prostitucia, žial, existu
26.5. Jordán se chystá
je... Ak máme prostitutky, máme ich preto,
725 CAR SALES
rozšířit své branné _ síly.
že
ženy předáváním svojej počestnosti možu
Zároveň bylo reorgani725, Heidelberg Rd.. Alphington, Vic.
žiť poměrně na vysokej úrovni a s velkým zásováno vedeni Arabské
robkom — Pre nedostatok paragrafov nášho
legie. (.Novým velitelem
Nejnižší deposit — Nejvýhcdníjší podmínky
je SSletý důstojník.)
trestného zákona museli sa použit’ paragrafy
KOUPĚ * PRODEJ * VÝMĚNA
o ohrození plnenia národohospodářského plá
27. 5, Po cele Itálii probí
90 dni záruka
24 hodinová služba
hají místní volby. Očeká
nu a o zavlečenie osob do cudziny.
Volejte JX 2509 nebo LA 3504
vá se, že ukáží ztráty koLUD, Bratislava, 6.5.1956
pros tudova t přípravova -

(Pokračování se sir. 1)

referovat bezpečnostní
mu výboru SN.
Rozpory
Hlavní diference se
sou ,t'edíly kolem záka
zu atomových zbraní,
kontrolního orgánu a
čísla, na néž se mají sní
žit jednotlivé armády.
Západ stál na stanovis
ku, že odzbrojení, které
nezahrnuje atomové
zbraně, není vůbec od
zbrojením. Žádal, aby
ke ntrolní orgány měly
právo přímo zasáhnout

Dá se Západ oklamat kampani proti

ZE DNE NA DEN
13.5. Francouzští vojáci
zabílí přes 200 povstalců
v různých částech Alžíru.
Generální tajemník
anglické
komunistické
strany Ilarry Pollit reslgnoval a byl jmenován
předsedou strany. Pollit
byl Stalinovým obdivo
vatelem.
14.5. SSSR oznámil, že
sníží stav armády o
1,200.000 mužů. Podle
odhadů má t. č. Sovětský
svaz ve zbrani 4,000.000
mužů.
Západoněmecký pre
sident prof. Hettss přijel
na lOdenní návštěvu Řec
ka.
Indonéský president
Sukarno odletěl na ná
vštěvu USA, Kanady a ji
ných západních zemí.
15. 5. Sovětský spisovatel
Fadělev, Jenž byl před
ním exponentem Stalino
vy linie v literatuře, spá
chal sebevraždu.
V Jižní Koreji se ko
naly presidentské volby.
Ulice bvl zvolen 55% hla
sů.
Londýnské porady brit
ské vlády se singaporskou
delegací ztroskotaly.
Persky šach odletěl na
lOclonní návštěvu do Tu
recka.
tli. 5. Britové explodovali
atomovou zbraň na ostro
vech Monte Bello u zá
padního pobřeží Austrá
lie.
Eden přijal pozvaní k
návštěvě Austrálie. Při
jede v lednu příštího ro
ku a zdrží se 3 týdny.
17.5. Sovětská hlídková
loď zajala 2 japonské
rybářské lodi v severním
Tichomoří - 2 dny po podepsáni prozatímní ry
bářské úmluvy a mimo
zakázanou oblast.
V řeči před americkým
kongresem prohlásil pre
sident Sukarno m. j., že
Západní Nová Guinea
patři Indonésii.
Egyptská vláda uznala
komunistickou Čínu.
1S. 5. Fisenhower ustano
vil komisi, která má
munistů.

Naše rovy

STANDA

KOTMEL
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D O MOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

Arthur London, dal interview britskému novináři

MRTVÍ SE VRACEJÍ

— Na slavností ve Špa-'
radgm sále 30. dubna. i
ungHT A-tnifr Zápotocký ' Pokud lze soudit ze zpráv, které docházejí ze zemí za Železnou oponou,
117 řádů "zasloužilým všude jsou komunisté ve stavu obleženi. Nej divočejší reakce obyvatelstva
pracovníkům za budcvana nejnovější "boj proti kultu osobnosti” je patrně v Polsku, kde oposiční
telácou práci".
— Po krátké nemoci ze hlasy z lidu znějí nejhlasitěji a nejodvážněji. Nejzmateněji se pravděpo
mřel v Praze akademik: dobně vyrovnávají s moskevskými příkazy komunisté v Československu.
Václav Krcnza, odborník
V procesu se Slánským ■•vstoupeni bylo však již Viliam Široký, že Clena stavbu parních kotlů.
— Strojaři otrokoviekého byly souzeny tři špičky svěřeno Londonovi, kte mentis a Husák byli od
Moravanu vyrobili proto ministerstva zahraničních rý udělil interview jed souzeni právem, protože
typ lidového vozítka. Au věcí: \ ladimír Clemen- nomu britskému noviná rozvraceli stranu, ale z
tíčko je celokovové, čtyřkolové vozítko a má vza tis, ministr zahraničí, je ři. London mu v podsta titoismu prý byli obža
du 3 sedadla, motor Ja muž sám Klement Got tě řekl, že je na svobodě lováni omýleni. Jiný slo
wa 350 ccm a celé váží twald posla! glejt do La- již od loňského léta a venský "nacionalista" a
150 kg.
ke Success, a který skon je znovu členem KSČ. O uchylkář Laco Novo— Slavnostnímu koncertu
v předvečer oslav Dne ví či’ na šibenici, a oba je své nynější činnosti se meský je už také na svo
tězství naslouchali: K. ho náměstci dr. Vávro nezmínil. Prohlásil, že se bodě. Aby nějak utišil
Bacílek, R. Barák, J. Do- Hajdu a Arthur London, stal obětí "beriovštiny ' jiné slovenské "nacionalanský, V. Kopecký, V. kteří oba vyvázli tresty a že přiznání před sou listy”, kteří se jistě ve
Široký, L. Jankovcová,
dem byla na něm vynu straně ještě skrývají, do
K. Poláček, V. Škoda, E. na svobodě.
Před nedávném pro cena mučením.
dal ve své řeči Viliam
Šiechta, J. Kyselý, J.
skočily zprávy, že oba
Hendrych, B. Koehler.
Naproti tomu prohlá Široký, že Slovenská ná
— Australský znalec češ bývalí náměstkové byli sil na zasedáni ústřední rodní rada a Sbor povetiny profesor French byl propuštěni na svobodu. ho výkonného výboru
renniků dostanou větší
na studijní cestě v ČSR.
— Divadelní režisér Jan O dr. Hajdu zatím ne Komunistické strany Slo pravomoc a nezávislost,
Škoda se dožil v Praze ní zpráv. První veřejné venska předseda vlády
J, L./vm
60 let.
— 14. května oslavila Ko
munistická strana Česko
Komunistická defensiva v boji proti "kultu osobnosti"
slovenska 35. výročí své
ho založení. Ve Španěl
ském sále promluvil Vác
lav Kopecký, na Sloven
sku byl na hoře Chabenci
odhalen pomník Janu
Po uveřejnění resoluce ústředního výboru KSČ, který zasedal ve
Švermovi.
dnech 29. a 30. března . .. celá naše strana posuzuje výsledky a poučení
— Řádem Rudé zástavy
z Dvacátého sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu a závěry,
vyznamenal ministr vnit
vyplývající z nich pro další práci. A protože jde o zásadní obrat v celé
ra R. Barák plukovníka
práci strany, záleží nyní na každém jejím členu .. . Bylo by proto směšné
K. Smíška a kapitána A.
Krpce. Dalších 25 náčel
a nestatečné zapírat si, že jsou dnes u nás někteří lidé malodušní, že
níků útvarů obdrželo mejsou i méně vyspělí členové v řadách strany, kteří jsou desorientováni
dajle ”Z.i zásluhy o ob
a kladou si otázku: komu tedy a čemu věřit? Jsou to vc zdrcující vět
ranu vlasti’’ a ”Za služ
šině lidé poctiví, kteří se však dosud nedovedli orientovat v nové situaci.
bu vlasti".
Z úvodníku v Rudém právu 11. dubna 1956.
— V Československu byla
prý odhalena další špio
nážní skupina, řízená z
Po všem tom, co se zují dnes dojem, že si zticha a dělají, jako
Berlína. Mezi zatčenými stalo v posledních letech citáty z komunistických
když neslyší různé po
byli jmenováni dr. Perutka z Ostravy a R. Pej- v kuloárech KSČ, a po novin vymýšlí nějaký známky, které je mají
všem tom, co bylo v ko rafinovaný sabotér, kte vyprovokovat k vyjádře
ša z Prahy.
Na májových mani munistických tiskovinách rý chce práci exulantů ní vlastního názoru. A
festacích promluvili: v napsáno, myslíme, že se diskreditovat. Je to fan zrovna tak se ukázalo,
fráze A. Novotný, v Bra v nové situace dovede tastické. ale v novinách
jak je ta masa komunis
tislavě K. Bacílek, v Brně
Ministerstvo vnitra oznámilo odhaleni "špionážní V.
Kopecký, v Ústí nad stranicky orientovat buď v Československu čte tických funkcionářů ne
orgnnisacc", kterou prý vedl bývalý majitel textilky Labem L. Jankovcová, v to otrlý cynik nebo cho- dneska občan v komu
spolehlivá, kdyby šlo do
ve Varnsdorfu Bedřich Lorenc se svým synem.
O. Šimňnek, romyslný.
nistických eufemismcch tuhého. Znovu se totiž
Oba prý utekli po znárodněni továrny do Západ Pardubicích
v Hradci Králové J. Hen
přesně totéž, co mu říka tikazui-, iak veliké je
ního Německa a vstoupili do služeb americké "roz- drych.
Lavina přiznání
vědky’’. Podle úřední zprávy se přišlo na stopu
Českoslovenští komu jí už dávno exulant ké mezi nimi procento těch,
organisace loni v dubnu, když pohraniční stráž po — Na strahovském sta
I te:í jsou tleny strany
dionu
uspořádala
čs
ar

nisté
začínají boj proti balónky nenávisti".
střelila mladého Lorence při pokusu o přechod z
máda výstavu tanků a kultu osobnosti (s naše
Zvýšená nejistota
a někdy i funkcionáři z
Východního Německa do Československa.
různých druhů zbraní a
Policie prý zatkla II Lorencových spolupracov výstroje.
ho hlediska) přehánět,
115. číslo Českoslo opr---tiin:smu či proto,
níků, mezi nimiž byli jeho bývali obchodní přátelé,
jako ostatně si navykli venského zpravodaje pí aby se udrželi v zaměst
živnostnici a plukovník es. armády. Jména spolu- — Předsednictvo Čs. stra přehánět všechno, co
še podle přímýcch zpráv naní či stranou různých
obviněnych: V. Rosina, M. Červinka, F. Bezectný, ny lidové prohlásilo, že
usnesení
ŮV
KSČ
jsou
dojde
poštou
s
moskevz Československa o tom, čistek.
J. Ježek, F. Marek, A. Pohl a plk. A. Pokorný, jes
závazná pro všechny slož ským razítkem. Jedno je jaká je dnes doma
Alibismus
ky Národní fronty. Pro jisté. Ještě nikdy v dě
nálada:
zprávy
shodně
Alibismus,
jak jej lze
mluvili: E. Vojanec. J.
Po mnohaletém zarytém mlčeni si pražský re Gemrot a A» Pbspíšil. jinách KSČ neodhalila hovoří o nejistotě reži v Československu pozo
žim letos náhle vzpomněl na pražské protinacis Na schůzi předsednictva rodná strana své uvadié mu. o zvedajícím se op rovat mezi komunistic
tické povstání z 5. května 1915. V Praze se konaly Čs. strany socialistické vnady tak bezostyšně, timismu lidových vrstev, kými funkcionáři v pos
vzpomínkové tryzny za oběti povstání. Nevypleni- promluvili E. Šlechta a ještě nikdy se needkoo alibismu komunistic lední době stále silněji
telný Zdeněk Nejedlý vysvětlil dosavadní bojkot generální tajemník Klinpala tak důkladně.
kého aparátu. Výňatky a silněji. dostává takový
tohoto výročí takto: "Jistě že tu nebylo přitom ger.
Za osm let exilu jsme ze zpráv:
všechno v úplném pořádku. Od Samého začátku se — Na pozemcích bývalého
mi událostmi nové in
tu srážejí dva proudy. Jeden lidový, dávající po radiotrhu budou v Praze si navykli slyšet nadávka
"Především bylo mož jekce a roste vesele dál.
vstání, co mohl, i své životy, a druhy jen se lekal postaveny nové veletržní z komunistického tlampa
no pozorovat zvýšení ne
Dnes je již v důsledku
důsledků, když viděl, kam se věci řiti, a počítal budovy. V příštích letech
raději s nespolehlivými Vlasovci. než s pomocí so budou obnoveny Pražské če za desetinu toho, co jistoty u všech možných toho možno i mnohem
se teď dočítáme na strán komunistických funkcio častěji pozorovat, jak se
větské armády... To a ještě jiné věci jsou ovšem vzorkové veletrhy.
stín na Pražském povstání."
(
— Podle zpráv z Vidně kách komunistických no nářů. které člověk po lidé odvažují celkem ve
Jednou z těch "jiných věci", o kterých Nejedlý přijelo do Československa vin. Týdenní a mésiční měrně dobře zná z den
nechce mluvit, je skutečnost, že v radě, která se 50 sovětských generálů tiskové p:-_hlcdy, kte ního styku. Nikdo by ne řejné. ve vlaku, v elektri
ce nebo v zaměstnání
postavila povstání do čela, zastupoval komunisty | a 900 důstojníků, kteří
Josef Síprkovský, který byl později uvězněn jako máji být zařazeni do čs. ré vydává Výbor pro věřil, jak najednou ti pronášet takovou kritiku
svobodnou Evropu,vzbu- nejkřiklavější jsou hezky (Pokračování na str. 6)
"starý agent Gestapa".
jes ;1 armády.

— President republiky nszúótstnil vojenské pře
jmenoval Jána Telucha hlídky Dne vítězství v
vyslancem ČSR v Albánií. Praze na Letně. Prý azeSoučasné zprostil dosa mocnéL Přehí ínfrr» vedl
vadního vyslance dr. Ur nový ministr národní ob
bana vyslanecké funkce. rany gem Lomský.
— V Jiráskové čtvrtí v — K letošnímu Pražské
Brně se staví krajská mu jaru byla vydána se
transíusní stanice. Má rte 6 příležitostných zná
být dokončena v roce mek 3 mozartovskými ná
1957. Projekt vypracoval měty podle návrhů Karla
Svoúr&kéto. Vyšla ta
arch. ing. dr. Šimon.
— V Opavě se dokončuje ké serte olympijských
památník Petra Bezruce. známek.
Veřejnosti byl otevřen — Novým vyslancem v
5. května. Sbírky obsahu Mexiku byl jmenován
jí všechna vydání "Slez Bedřich Pištora.
ských písní” (31 v češti — Začal vycházet časo
ně). Vystavovány jsou i pis "Mistři hornické prá
rukopisy a dopisy z Bez- ce”, určený pro techniky
ručova osobního archivu. a novátory.
— V Českých Budějovi — Komárenské loděnice
cích budují občané své dodaly do Sovětského
pomocí novou Stromovku vazu už dvacátou osobní
Je umístěna na soutoki od’. Jmenuje se ”ČajVltavy a Malše. Vysázel, rovskij”.
už 20.000 stromů a keřů. - Po republice jezdí sku
Brigádníci upravují cestu lina zahraničních krajak novému stadionu, kde nú-starousedlíků, žijících
se buduje nová motocyk V Jugoslávii, Francii, Švý
carsku, Kanadě a Austrá
lová dráha.
— "Jarní slavnost druž lii. Všude se s nimi pořá
stevníků” se konala na dají besedy.
hoře ftípu. Hora byla ozá-J'— V rámci Máchových
řena velkým ohňostrojem.''oslav sehraje pražské D
Na vrcholku hory byl 34 na břehu Máchova je
zera u Doks "Máj".
jarmark.
V Teplicích nad Beč
— Ve věku 60 let zemřel
po dlouhé nemoci spiso vou zemřel ve věku 50
vatel a novinář Karel let básník a překladatel
Koval. Krátce před smrtí Viktor Kripner.
dokončil obsíý.nou knihu — 5. května byla letos
o pobytu J. W. Mozarta slavnostně otevřena le
tošní sezóna v Karlových
v Praze.
V Nitře byli odsouze Varech. Grandhotel Mosk
ni pro rozvraceni jednot va (Pupp) slouží zase po
ného družstvu v Řarkani letech lázeňským hostům.
a rozkrádání národního Vyvrcholením letošní se
majetku: předseda druž zóny bude 9. mezinárodní
stva Ján Riedl (15 let). filmový festival.
Na 4 roky žaláře byl
Dlonýz Janko (11 let),
účetní Stefan .Janičko (B odsouzen Ján Setvák z
let), Štefan Ráno (4 ro dědiny Hrušová. Šířil v
ky),,, Ladislav Křivá a obci poplašné zprávy,
Jozef Klauza (oba 3 a které prý odposlouchával
z rozhlasu Svobodné Evpůl roku).
— Antonín Zápotocký se -opy.

A ZASE ŠPIONI

5. květen se letos slavil

Zmatek nad zmatek
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Evropa
po letech - II.
Zpráva z cesty kolem svéta
Za svého šestiměsíčního pobyta v Evropě jsemf
ujel na dvacet tisíc kilometrů, včetně cesty z jižní- j
ho Maroka do 1'unísu. Navštívil jsem, nebo ještě t
navštívím, patnáct různých zemí a jejich nejkrás- !
néjší místa. Ještě věnuji dva týdny Německu, Lu
cembursku, Belgií a Holandsku a pak pojedu do i
Kanady.
*
*
Pokusil jsem se také vylézt na Etnu. Byla právě
v klidu, jenom kouřila, ale pokus se přesto nezdařil
Mým společníkem byl Vídeůák, který mlyví česky.
Vršek je ve výši 3.250 rn, ale když jsme se dostali do
výše asi 3.000 metrů, ocitli jsme se v mlze, začalo
pršet a chvílemi sněžit, byl silný stadený vítr, tak
že jsme se museli vrátit. Jsem rád, že jsme se z toho
vůbec dostali. Jen náhodou jsme opět našli Aibergo
Mt. Etna (1.300 rn;, odkud jsme vyrazili. V životě
jsem nepřežil tak příšerných několik hodin. Byli
j >me úplné promočeni a vítr byl tak studený, že
než jsme sestoupili o těch tisíc metrů, byb jsme
tak zoufale promrzlí, že jsme ztráceli naději, že
z toho vyvázneme. Místy bylo sněhu po pas, jinde
za:, jen ofoukané plochy staré lávy s ostrým po
vrchem, na kterém jsme si úplně zničili boty a
ještě jsme se pořezali. Nejvíce mne mrzí, že
jsem ' i z celého výstupu nemohl udělat jediný’ sní
mek, protože bylo sotva vidět na nét metrů.
*
*
Bývalé obyvatele IRO Campu v Bagnoli bude
asi zajímat, že je to stále tábor a že před branou
stále ještě sloíí carabiníerí, ale vypadá trochu
jinak. Je to luxusní í tředisko se spoustou květin,
bez jediného pohozeného papírku, všechny budovy
krásně natřené, i žiií tam hlavně američtí vojáci
na dovolené. Z bývalé kantinv udělali úřednický
palác, lede pracuje několik set italských i jiných
n.aparáďěných děvčat. Po cestách se hemži ame.
rickú auta značek Cadillac a pod.. Vše to žije pod
: hrnou "A|ll” d Forces Southern Europe Post".
*
*
Když kom liž bvl v Benátkách. icl jsem se po
dívat i do Terstu a na tri dny do Jugoslávie do
Ciťkvenlce. Byl jsem tam tedv příliš krátkou dobu
než abych mohl o Jugoslávii psát, ale hostů ze za
hraničí si tam moc váží. Nevím, lestli jenom pro
peníze, nebo i z jiného důvodu.
*
V krnovském přístavů mi nabízel jeden podezřelý
charakter až neuvěřitelně výhodný kurs za mé libry
a dolnrv. Bvlo mi to divné a počítal jsem, že v
tom bude nějaký háček. Také byl. Část bankovek,
které mi dával, isem nikdy předtím neviděl a byla
Ir 1.6 nepl itná. Pokoušel se utéci, ale chytil jsem
ho, dal iqrm mu nár Pícek ■> vzal rm si své peníz'
zpél. í‘n mi rozbil l>'-'le, tde mám : : ebou náhradní
«
*
1’okmíl Isem se o štěstí v herně v San Remu
Ncvvh’’ál čem nic a nrohrál l em málp. V Monte
Gorilí i’■ ni trochu whrái. ale nestačilo ti ani n
v; titpné a vedlejší vvdiiie. které isem v herně měl
v Mmaeti i«crn bvl také v katedrále, kde právě
i tiivěli ■ pcrlelni pódium pro nevěstu Grace Kelly.
a nak ''■-•( rn se ’*\"1 • střídáni stráží před palácem
odkud bude od příštího týdne vládnout. Všude
.liž panovala svatební nálada a přístav byl plný
krásných Jachet pozvaných i nepozvaných hostí
Viděl isem tam i mezinárodní plachetní závody,
ale vítr stávkoval a 'ychlost člunů byla asi tak
deset metrů za pět minut.
*
*
V Anglii Jsou poměry nejlepši z celé Evropy,
snad kromě Skandinávie. Práce je dost a nikdo
se prací také nepřetrhne a deset liber týdně je
zajištěných. Je pravda, že jsou zde vysoké daně,
ale :• libru se stále leště hodně dostane, i když
lidé naříkali, že má hodnotu 8 předválečných ši
linků, Zá: ladní životní potřeby nejsou předražené
a životní úroveň »e velice slušná - lepši, než kdy
koliv předtím. Našich krajanů je zde však mnohem
podle počtu našich organisaci, které zde působí,
méně, než .isem očekával i než by se dalo soudit
liodně jich odjelo do Kanady, USA a jinam. Je
jich zde nyní sotva jedna čtvrtina, co u vás
v Austrálii.
*
*
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Hledání absolutní zbraně
Hb, Mnichov

V číslfrh 3-. 4. a 5.
HD jsme se pokusili o přehled nejno
vějších zbraní, jimiž je "-zbrojena americká armáda a některé útvary
armády Severo,-tbnri rkéb •> reA-rp. Závěrem této serie článků bylo ře
čeno, že se Rusové zmocnili na lýzbímné raketové stanici v Peenemuende řady némeckvch vynálezů, jež jim dnes umožňují konkurovat
neričanům.
Článek byi zakončen takto: ' Američané lc své straně urychlili vývoj
v oberu raketových střet zahájením saridvé výroby zbraní typu Nike,
Reguíus, Matador, Henest John”. Otiskujeme dnos z pera téhož auto
ra článek o raketových střelách typu Corporal, Redstone, Honest John
a Snark.
d největší význam z
nich má raketová střela
Ccrporal, která je dnes
jíž také zbraní Atlantic
kého spoíečcnsrví v Ev
ropě.
hluboko v zázemí

Corporal dává velite
lům v poli větší palebnou
sílu a dovoluje jim ni
čit vybrané cíle hluboko
v nepřátelském zázemí,
poral se v počátečním stadiu letu řídí
Otřcdním paprskem ra
darové stanice, startuje
kolmo, až vleti do rada-ového svazku paprsků,
které mu dají patřičný
náměr. Při určité, pře
dem stanovené rychlosti
se samočinné zastaví ra
ketový motor a střela
pak dopadá volným,
nadzvukovým letem na
cíl.

Dělostřelecká raketa
V roce 1954 dostaly
pozemní oddíly další
zbraň k přímé podpoře,
dělostřeleckou
raketu
Hor.est John. Je to oby
čema 1 .: isticx::. nikoli
říz ná rak-, ta, která se
p;i . torno-, ých nebe konv
ích náložích vvrovná donosem i přes
ovi obvyklému dale
kem né v děiostielec
- u. J.
k prhyblivěji t civ i v ■ prostší a
i Jinou n. i 'i dodá rs
i n
1
I ti-'k.
set dělostřeleckých gza
m.ť:.

Bo '.b.irděr bez pilota

edic do. ud tajné ratv Rcdstone. o které
i 'd’r>č známo, že je
včtu o-' - německá V-2.
sto i mezi nejnovější.'.’:
t
honosnými střelami
Northrop B 52 Snark
t rou Ar.. -.- čané raději
na:: .a'i - bombardérem
bc: ri.c: ■ -. Sna.k je poň: n'a t vsk vv-ni motov
. větší hospouiosti umožňuji straL. B.

tegické
botnbardovací
lety na vzdálenost něko
lika tisíc kilometrů při
nadzvukové
rychlosti.
Všechny ostatní podrob
nost: Snarka jsou proza
tím ještě tabu. Snark je
zatím jedinou střelou,
která byla vybavena no
vým řídícím zařízením,
které bude jednou vodit
mezikontinentální střely
podle téhož Alaebaranu
a Siria. které v Holmanově ' Modrém závoji’’
byly hvězdami lásky.
V postatě jsou v novém
zařízení dva pohyblivé
dalekohledy. Jeden dalekohled (hledáček) má
za úkol, aby hlavní, ři
dl'i dalekohled byl při

FILMOVÝ

každé letově poloze, ať
ve stoupáni nebo vodo
rovném letu, zamiřen na
příslušnou hvězdu a aby
se současně opravovala
clevace hlavního daleko
hledu podle toho, jak
hvězda s časem stoupá po
obloze. Hlavni daleko
hled soustřeďuje papr
sky hvězdného světla na
proužLjy fotoelektrického materiálu, nanesené
ho na čtvrtkruhové plo
še. Dokud obraz hvězdy
dopadá do středu fotoelektrické plochy, dotud
jsou všechny kontrolní
orgány střely v neutrál
ní poloze. Každý sebe
menší pohyb světelného
FESTIVAL

V

obrazu hvězdy s neutrál
ního bodu vyvolá ve
světelných buňkách elek
trický proud, který přes
motory opraví směr le
tu střely natolik, aby se
obraz hvězdy opět vrátil do středu mezi obě
buňky.
Absolutní zbraň
A zde již stojíme na
prahu toho, čemu Ame
ričané říkají - the ultimate weapon
absolutní
zbraň, proti které není
obrany. Každý muže ru
šit radarově vysíláni, jak
jsme již za války poznali,
pruhy staniolů, které na
radarových obrazovkách
svítily odrazem paprsků
do očí zoufalých pozo
rovatelů. Každý může
rušit systémy Beam Rider, Command Guidancc nebo jiné způsoby ve
dení na cil. Nikdo však
nemůže vylézt na oblo
hu a zatemnit Aldebatana, Siria, Castora, Polluxe, Betelgeuse, Procyona, Hamela, Capellu
nebo Polárku.

CANNES

1956

NEBE BEZ HVĚZD
'Okolo močidla chodě, nádchy neujdeš’’, praví staré přísloví, a má
pravdu. Velmi názorné se o tom přesvědčili pořadatelé filmového festi
valu v Cannes na francouzské Riviéře. Tak úzkostlivě se chtěli vyhnout
filmům s aktuálně politickými náměty, že dali každé zúčastněné zemi právo
vetovat každý film, kterým by se cítila dotčena. A tak se stalo, že letos
v Cannes propukala jedna politická aféra za druhou.

Nejdřív pozastavili zá
padní Němci dva krátké
liiinv: polský Pod jed
ni
rebem" (důvod:
sporná némerko-polsk.a
. raníce na Odře a Nise'
i francouzský "Noc a
mlha-’ (zážitky z nicistick ho
koncentráku).
Fi.-.ncouzi se promptně
-cvanšovali tím. že sc
zdráhali uvést Kacatne. ;■ Ipadoněmecký film
Nebe bez hvězd kte
rý ukazuje, jak zhoubně
zasahuje do života oby
čejných lidí Železná
opona, táhnoucí se mpřič Néme.k.-rr. Němci
právem nam táli, ž e
Kaerítňer jen zachycuje
tragický osud rozdé'ené
země, aniž hledá viiiníky. ale nakonec se ozvalv komunistické delegace,
film se nepředvádé! a
Němci z festivalu odešli.

Za nimi pak následo
vali Finové, kterým před.
seJnictvo
nepropustilo
"Neznámého vojína” r
: . : létem z finsko sovéls' é války. Tak se v Can
nes prakticky ukázalo.
- je těžko koexistovat,
dokud se nerozřeší pal
čivé mezinárodní pro
blémy.
Tcuto moudrosti by
mohl referát o festivalu
klidně skončit, neboť
umělecky se na něm
nestalo opravdu nic. Po
rota to ncrúímo uznala
tirr.. že dala Zlatou pal
mu francouzskému doku
mentu o podmořských
hlubinách, nazvanému
Svět ticha”. Nejlepši
herečkou byla prohláše
na Američanka Susan
Haywardová za úlohu
notorické alkoholicky ve
filmu "Plakat budu až

zítra . cena za nejlcpsi
mužský herecký výkon
nebyla vůbec udělena.
Zvláštní cenu dala po
rota rafinovanému sním
ku o Picassovi a jeho
tvorbě (režii měl známý
bouřlivák Francouz
Clotizot), a aby ani hosté
z Východu neodešli s
prázdnou, dostala sovět,
ská verse "Othella’’ ce
nu za nejlepší celkovou
produkční úroveň.
Novinářům se snad
nejlépe líbil žánrový
c Srážek
"Železničář”
italského režiséra Gina
Červího. Krškova "Da
libora" uznali kritikové
svorné za jeden z nejhorších kusů, které se
letos v Cannes promíta
ly. Zato snímek "Loutky
Jiřího Trnky" se líbil
a dostal od poroty
pochvalu.
J. L.

HLAS
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Rcmán ze života uprchlíků před druhou světovou válkou

VRAKY, TROSKY, PŘÍTĚŽ
To nejhorší, centu může exulant propadnout, nastane, když začne
litovat sám sebe. Čím déle trvá exil, tím častěji se takové deprese vra
cejí. Kdybychom četli knížku, o níž dnes chceme mluvit, kdybychom
ji četli v teple doma, řekli bychom asi, že je to kniha hodně depresivní.
V cizině, která vlídností nikdy neplýtvá, nám však dodá aspoň trochu
útěchy, trochu poučení a hodné síly.
Němečtí uprchlíci před Hitlerem, kteří utíkali před politickou nebo
rasovou persekucí, to měli v demokratické cizině prašpatné. Neměli
pasy, neměli povolení k pobytu, neměli povolení pracovat. Předválečná
leta svého exilu trávili ve hře na schovávanou před úřady zemí, v nichž
hledali asyl: v Československu, Rakousku, Švýcarsku, Francii. Závistivě
se dívali na ruské emigranty, majitele Nansenových pasů, zrovna tak
závistivě, jak se díval nemajetný československý uprchlík na zazobané
Baltiky a Poláky, kteří pamatovali UNRRu v táborech IRO.
Knížka, která tohle
všechno upřímně výpisu
je, vyšla prvně už v i.
1941. Přesto pochybuje
me, že ji zná mnoho
československých čtená
řů, i když jejím autorem
není nikdo jiný než
mluvčí "ztracené gene
race" Erich Maria Re
marquc. V anglickém
překladu se jmenuje
"Flotsam”, což bychom
přibližně přeložili jako
"Trosky", "Vraky” ne
bo "Přítěž”.
Remarquc ji napsal
po "Oblouku vítězství",
ve kterém zhruba zachy
til totéž, co ve "Vra
cích": tragiku exulantské
ho života. Jen zakončení
je odlišné: "Oblouk ví
tězství” konči internač
ním táborem, kam fran
couzský šlendrián zaví
rá Hitlerovy odpůrce
ve chvíli, kdy Francie
jde do války proti Hitle

rovi. ' Vraky” mají první
Remarqueův happy-end:
exulandské dvojici se po
daří ujet do Mexika.
Obsažná c p i s o d a
"Vraku" se odehrává v
Praze: v Tuzarově ulici,
v hotelu "Bristol”, kde
byla noclehárna komi
tétu německých uprchlí
ků, v uprchlické mense
někde na Václavském
náměstí, na pražských
ulicích.
Československo bylo u
uprchlíků dobře zapsá
no. Dostávali šmahem
povolení k pobytu na
čtrnáct dní, postel v noc
lehárně a poukázky na
jakés takés jídlo. Policie
zacházela s nimi korekt
ně. Uprchlíci jezdili do
Československa z Ra
kouska (kde byly lepší
pracovní možnosti) ”na
dovolenou”.
N ěmečti uprchlíci se
v Československu živili

CO HOP TO SKOK
Z. M,
Zachtělo se mi včera kultury. Dneska kultura
nebude, povídá manželka, budu žehlit. Nedbám ná
mitek a prohlížím osmnáctou stranu místního ve
černíku. Osm sloupců kultury z Hollywoodu. De
vět vražd \ Cinemascopu a dvě skromně dvoj
rozměrně, Zato úkladné: Joan Crawford po dvaceti
letech a Ginu Lollobrigida, vtěsnaná do rámečku.
Hranatého, Trochu surové.
Pátrám dále po kultuře, Šilhaje po atomické Gině. Konečně nalézám rubriku divadel. Na čtvrt
sloupce, dole v rohu. Dvě americké konversačky,
jedna omšelá opereta, Hamlet, jak si ho představují
místní ochotníci, a Borovanského Labuti jezero.
Americké novinky jsme ve zdraví absolvovali, na
operetu mě nikdo nedostane ani za členství v Radě
a loni mře málem vyvedli z Othella. Labutí jezero,
s prominutím. ůž dobře nesnášíme. Koncert dnes
žádný a tak znovu brousím kolem té nekulturní
křivky signory Lollobrigidy.
Ale je mi přece jen souzena kultura. Objevuji
skromné oznámeni Australské baletní společnosti,
končící dnes neodvolatelně sérii pěti večerů před
odjezdem kamsi. Vypínám žehličku a oznamuji, že
se jdeme kulturně vzdělávat. Pani sice namítá, ale
dává-li se někde něco neodvolatelně naposledy,
bohdá, že si to nedáme ujít.
Divadlo na zdejší universitě je téměř vyprodáno.
Usedáme vedle staříka ve smokingu a jeho společni
ce v sportovním kostýmku. 3 programu se dovídá
me. že máme tu čest bytí u kolébky prvního a
pravého australského ensemblů, kde sice primabalerina, první tanečník, choreograf a baletní mistr

hlavně podomním obcho
dem, což bylo zakázáno.
Universitní profesor se
snažil pokoutně prodá
vat ledničky, virtuos na
housle dělal pojišťova
cího agenta. Ještě tak
nejlépe šel obchod s
tkaničkami do bot, pomá
dami, kolínskou vodou.
Našli se však vykukové,
kteří si na nouzi a bezbrannosti uprchlíka při
vydělali- vybrali si zboží
a pak pohrozili udáním
na policii. Ani na ty Remarque nezapomněl.
V Rakousku se cítili
němečtí uprchlíci nejvíc
doma. V bohatém Švý
carsku nejnejistěji, pro
tože si pověstní neutrá
lové dovedli na uprchlí
ky došlápnout. Nejbez
pečněji bylo ve Francii,
kde vládl byrokratický
zmatek, v němž se mohl
uprchlík poměrně dlou
ho vyhýbat policii.

Den v cizím přístavu
Ludvik Sláma

Mika..-i r. i;-. vpluls do při tavu
Ale i tam čas od ča
bila
lod z dálky, loď tvé naděje.
su čekal uprchlíka kri
Pozdravů
Remá-nalo. i svv.u kávu,
minál a deportace. V
jedné scéně se dva exu
zvečera vypluje.
lanti radí, jak říci děvče
A námořnici znáte námořníky!
ti, že její milenec byl
\ onéli d lkou, sotva zakotvili,
zatčen:
za
doprovodu břeskne harmoniky
' Mohl bych ji to říct,”
zpívali
v krčmách, pili, tolik pili,
navrhl Waser. ”V na
šich kruzích je taková
a večer, hlavy ještě plné vina,
věc na denním pořádku.
odpluji se svo» velkou bílou lodi
Každou chvíli někoho
za jiným při.tavcm, A píseň jiná
klofnou, a pak to mu
síš říct jeho ženě nebo
je na té cestě doprovodí.
holce. Nejlepši je začit
naši velkou a společnou
věci, která vždycky vy Rcmarqucově versi zni až do konce:
žaduje oběti."
takto:
Pojedeš s nimi?”, ze
Ať žije smrt jedince! ptal se Keni.
"Jakou velkou věci?"
"Našim hnutím! Výcho. Ve starém Řecku bylo "Ne.”
myšleni výsadou. Pozdě "Copak nemáme dost
vou mas k revoluci!"
Mařili se na chvilku ji se stalo potěšením. peněz pro tři? Vždyť
pozorně na komunistu Pak slabosti. Dneska je nám ještě něco zbylo!”
zadíval.
zločinem. Historie civi- "To s tím nemá co dělat.
Wasere,” řekl chladně, lisacc je historii utrpěni Já tn zůstanu. Nemohu
"s tím daleko nedojde těch, kteří ji stvořili.”
ti vysvětlit proč. Já tu
Ale když už stojí na zůstanu. Ať se děje, co
me. To tak stačí na so
cialistický manifest, ale mole mladý uprchlický se děje. To se nedá vy
na nic víc. Já jsem za pár, aby v Mexiku začal světlovat. Jen viš, že mu
pomněl, že se mícháš do. nevý a šťastnější život, síš, to je všecko."
politiky. Dopijme a nechává za sebou své
A to je všecko.
přátele. Někteří z nich
pojďme!"
jun
Rcmarqueovi je tra skončí za pár let v kon (Flotsam. Napsal E. M.
gedie dvacátého století centrácích. Někteří spá Remarquc, vydal Hutpředevším a nade všec chají sebevraždu. Ně chinson & Co., Melko tragedii jedince. To kterým se podaří utéct. bo urně, 320 str., cena
hle všechno už řekl da Někteří povedou boj 6 sh.)
leko vášnivěji Arthur
Koestler ve svých "Psan
cích této země” a Franz
Přímí odběratelé III) mají uvedenu na spodu
Werfel básničtěji v "Janovinové pásky výší cvent. nedoplatku a před
kobowském a plukovní
kovi". Všichni tři však ■ platného do 30.6. a 31.12.1956. Vyrovnejte laskavé
pronášejí týž ortel. V

jsou z Londýna (přímo z Londýna), ale všichni
ostatní jsou nefalšovaní Australané. A jeli
kož všechny přespolní akvisice musí být nejslavnějši a nejmodernějši, máme se nač těšit. Spoko
jeně si oddychuji: žádné Labutí jezero.
Hymna na piano a opona. Tušil jsem správně.
Nejnovější balet při pianě. Na scénu už vhopsává
šest slečen v krátkých šortkách, a stařík vedle se
zavrtěl na židli. Slečny drží v ruce kruhy, jaké
jsme drandívali jako kluci o prázdninách, a jmou
se cvičiti. Za chvíli vbíhá na scénu mladík v trikotu,
dívky skotačí a pohazuji kruhy. Piano brnká, tri
kot prohání šortky po jevišti a kola drandL Tane
mi myslí, kde jsem už tohle viděL Už to mám. Na
besídce obecné školy na Rybníčku v Praze II. Jme
novalo se to cvičeni s kruhy a nebyl v tem pán v
triku.
Ten se zrovna před námi jeden pán vsadil se
sousedem o libru, jestli některé té slečně kolo upadne.
Neupadlo, jak by taky, je to balet profesionální.
Nejmodernějši.
Krátká přestávka. Stařík vedle plácá k nezasta
vení a pán před rámi inkasuje libru. Druhý balet
dává na sebe čekan
dobmkalo předehru,
za oponou to vrže. Obecenstvo se výborně baví.
Doslovně. Pán za —á—- šk—-á sirku za
a čte
program. Už čte rckl~^~~. Konečně cpona.
Les jako na pimprlověm divadle. Chybí Karkulka
a vlk. Místo nich čtyři slečny, tentokrát v řízách.
Ecpsají. rukama lomí, na špíčky stoupají. Ta nej
svalnatější je primahalerína yv—n z Londýna. Co
ty tři hop, to ona skek. co cny skek. to cna vele,
skok. Dostavují se párii. K neraznenánf. Stejné
kotlety, stejně
saka. Mašle pod k-k-pr-.
Klaní se dvorně a razasírají si slečny. TĚL Na prirna-

balerinu nevybyl. Je zlomená, odchází do kouta a
tváří se, že trpí. Sláva, nejsme sami, šeptám man
želce. Dáma za mnou výhružné odkašlává.
Taneční vír pokračuje. Piano vyhrává valčík,
les se vlní do taktu, jen prímabalerina chodí tra
gicky a pátrá po milém. Tar.čící páry co chvíli
ustrnou v živý obraz, pročež les se přestane vlnit,
btařik vedle chrupe a dáma za námi chroupá bu
ráky. Podléhám neodolate;nému nutkám .něco pro•éit, zajůalovat nebo křičet hoří. Násilně je potlaču
ji, Zotun co :. r.a c.Ati jsou k neutahání Konečně
změna. Vbíhá partner primabaleríny Oddychuje,
jako by běžel přímo z Londýna. Obecenstvo šumí,
les šumí.
Pár. pátrá po milce a nenalézá, protože ta truchlí
v opačném řonu. Pomačkané sako a růžová mašle
pod krkem kolují po scéně, pianista se tuží. Ko
nečně ji nalezl. Čekáme, že teď přijde ten pravý
balet přímo z Iz.ndýna. Nejnovéjší. Místo baletu
opona. Dvakrát třikrát, šestkrát. Hlediště jásá.
Stařík já á. My jásáme. Že je po tom.
• yesázíme do fbjc.ru, nabitého švitořícími paními
a —ečnami. Probíjím se k bufetu a ukořisťuji dva
šálky čehosi teplého s mlékem. Tvrdím stále, že
přece poznám kávu, zatím co paní to vypila jako
-taj. Bylo mi trapné se jít zeptat. Zvoní Kostkované sukně pod minkovými štolami a opeřenými klon-oučky mizí v hledišti, my mizíme do tmy.
Cestou domů mé napadlo Labutí jezero. Žádné
kruhy, žádné živé obrazy při pianě, ale poctivý
staromódní klasický balet. Ale třeba jsem nepocho.
pil tu moderní myšlenku. Paní mne vytrhuje z
estetických úvah: "Ťeu '-ž jsem s tím prádlem mohla
být pomalu hotova ...”
Prosím. Pak berte ženu za kulturní podnik.
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DO MO VA

Lékaři v Australii

střádat na novou a dařilo se mu, protože vydělal
veimi slušné peníze jako zaměstnanec Copra Mar
keting Board - organisace, která kupuje kopru a
v-yvazi ii cio zámoří. Jeno manželka úyla také při
činlivá, a v době, kdy se s ninn Jarda setkal, lion
už mei společníky a dost peněz, aby koupil lod
na sváženi kopry do Rabaulu. Když se Jarda dověIlél, že Ron jede kupovat loď do Austrálie, požádal
/Pokračování/
10, aby mu dal vědět, kdyby náhodou viděl loď.
Jinak j cm trávil hodní* času v knihovně, kde tc"á Dy vyhovovala nám. Ron mu pak napsal
j:a m zase <■ ti o lodích. Záviděl jsem trochu Mir _ . isbane a Jarda nelenil a hned se vypravil do
kovi a Jardovi, kteří už tam nahoře měli něco za Bov.enu, kde Louisa Ann kotvila. V Bowenu hned
MCbou, Začali v Port Moresbv, kde dostali místo zaplatil zálohu pod podmínkou, že koupi loď jenom
J.iko mc ..hanící v garáži, ale později dostali vypo tehdy, dostaneme-li vjvozni povoleni. Do Sydney
ví'' (Dotlne vlastně nevím, proč. Podle jedné už přijel s přislíbeni, že vývozní povolení dostane
tluoiic nalili brzdový olej do rychlostní skříně,
někdo zase říká, že je majitel garáže přistihl, jak me.
Perná práce nás však teprve čekala. Bylo smlu
zki i. Seji, jak vysoko je možno zdvihnouti auto
hydraulickým zvedákem ) Pak se oba dostali na veno s Milkem, který jezdil na lodi někde na ostroloď a jezdili v novoguineiských vodách. Když jsem vecn a byl toho času jediný výdělečně činný, že
někdy v r. 1953 dostal od Jardy dopis, ve kterém nám bude do Austrálie posílat peníze, než všechno
sdě.lovní, že má vyhlídnutu loď, byl jsem trochu vyřídíme a dopravíme loď do Rabaulu. Jak si asi
vyveden z rovnováhy, protože mně samotnému se každý dovede představit, není to jen tak jednodu
nepovedlo najít nic. Pořád jsem tomu jaksi ne chá věc, koupit si loď a odjet. I v demokratických
věřil. Pak ale přišel telegram, a mně se tak třásly zemích si potrpí na úředního šimla, a nás čekala
ruce, že jsem jej nemohl rozbalit. A v tom telegra křížová cesta. V Austrálii mají dost předpisů, tý
kajících se lodí, ale žádné, které by se hodily na
mu lo stálo černé na bílém: .
KUPUJI LOĎ V BOWENU PŘIJEDU ZÍTRA - nás. Lidé, kteří ty předpisy dávali dohromady,
docela zapomněli, že se lodi dělí na velké, střední
JARDA.
Druhý den isem v práci dal výpověď a běžel a malé, a tak se stalo, že s naší plachetnici zachá
jsem domů poklusem. Jarda už seděl v křesle a če zeli jako s opravdovou lodi. V předpisech je vyjme
kal na mne. Hned jsem ho zasypal otázkami a Jarda nováno asi 60 různých věcí, které musí být na lodi,
vyprávěl. Ten den se nešlo spát. Jarda musel všech ■jako červené a modré fakule, 8 raket, (po £ 3),
no říkat dvakrát. Je to 28stopová dvoustěžňová hasicí zařízení, reservní žárovky, olej, mořská kotva,
loď s ětvřválcovým motorem o 18 HP, bvla posta reservni kotva, reservni pádla, závaží na sondování,
vena v Macka** podle amerického plánu a je rok záchranné pasy a vesty, řetězy, výbava pro první
pomoc, zaletované zásoby (suchary, mléko, zá
simá. Jmenuje se LOUISA ANN.
Ti ď nřišla řada na mne. ”Co víš o navigaci?” palky), australská vlajka, reservní kompas, kružítko,
pravítko, posiční a stěžňové světlo, kbelík, sekera,
ptá o Jarda.
nůž, provazy, různé příručky atd. Loď samotná
"Ni**.”
stála 1.500 liber, a ty různé maličkosti nám výlet
"Proč jsi se neučil?”
Musel jsem se přiznat. Nikdy isem nevěřil, že značně prodražily.
Hlavni překážkou bvl kapitán M. v Brisbane,
\ ti’ *• - kdy budeme něiakou loď mít. Pak se přiznal
Jarda, že o navigaci také ni* neví, a shodli jsme který má dozor nad všemi přístavy a loďmi na výse na tom. že s- budeme muset začít učit. Ještě týž chcdoaustralském pobřeží, a od kterého jsme potře
den bylo po pokoji rozloženo kolem 40 knih a ně bovali povoleni. Kapitán se nechtěl dát, ale pro
kolik map.
Jardu to byla ien příležitost, aby dokázal, jaký je
Těch několik dni. co isme se zdrželi v Sydney, přeborník v jednání s úřady. Jarda je velmi syste
jsme měli nanilno Ve dne isme sháněli knihy a ji matický člověk, který bez notesu neudělá ani ránu
né včet, které budeme potřebovat, a v noci se stu ale při jednání s úřady se v něm probudí umělec,
dovalo Jarda zkoušel mne a já jeho.
který dovede hrát na city. K odhalení slabin ka
pitána M. nebylo třeba cvičeného psychologa; po
Jarda v akci
Jarda se v Rabaulu seznámil s iakvmsi Australa dobně. iako všichni kapitáni, měl rád plachetnice.
nem, tniřnoval » Pon. Ronovi bylo asi 35 let a býl Jeho úřadovna bvla doslova obleDena obrázky pla
.'
'eninv muž - a hlavně užitečný, proto- chetnic nejrůznějšího druhu. Jarda obratně přivedl
'
měl něco za sebou a nebyl skoupý na radu. rozhovor na tento předmět a jal se do růžová popi
Měl kdysi svou vlastni loď. se kterou' obchodoval sovat Louisu Ann.
• a ostrovech a která se mu potopila. Hned začal
( Pokračováni příště )

Podle zprávy, otištěné ve zpravodaji australské
ho ministerstva přistěhovalectví čislo 3, bylo v
Austrálii registrováno nebo vybaveno zvláštním
zplnomocněním k provozováni lékařské prakse v
době od roku 1945 do dubna 1956 téměř 250 evrop
ských lékařů. Z toho bylo registrováno 123 léka
řů. kteří znovu studovali poslední tři nebo čtyři
roky na místních universitách, 41 bylo' registrováno
za služby v době války a 83 bylo přijato na základě
zvláštních předpisů.
Tito byli přijati v těchto státech:
Ncw South Wales: 9 zvlášť kvalifikovaných lé
kařů bylo registrováno bez zkoušek, 5 provozuje
praksi po dobu pěti let v určeném místě (potom
budou běžně registrováni), 8 dostalo povolení k
k praksi ve státních nemocnicích a institucích po
složeni zkoušek.
Západní Austrálie: 26 lékařů dostalo oprávnění
provozovat praksi v určených krajích. Po 5 letech
budou běžně registrováni.
Tasmánie: 6 lékařů - po roce v nemocnici složili
zkoušky. Provozují nejméně 3 roky praksi v urče
ém kraji, pak běžná registrace.
Papua - New Guinea: 29 evropských lékařů provo
zuje praksi dle zvláštní umluvy s tamní správou.
Queensland. má přijmout v brzké době řadu
evropských lékařů. Podle nynějších předpisů může
lékařská komora registroval evropské lékaře po
12-měsíční službě v nemocnici a po složení zkou
šek.Podobné předpisy připravuje státní parlament
ve Viktorii.
News Bulletin

ZMATEK NAD ZMATEK
(Pokračování se str. 3)
poměřil, jež by je ještě
před rokem určitě při
vedla do kriminálu.
Dnes prostě myslí komu
nisté na zadní vrátka
podobně jako to činili
kolaboranti v době oku
pace . .
Plzeňská Pravda pro
zradila, že jeden ze sou
druhu prohlásil na zá
vodní schůzi v Rokyca
ncch, že "platí staré pří.
šloví: nevěřte nikomu
na světě širém ... Sou
druzi si však neberou
n- mušku jen nižší funk
cionáře ... Z mnoha
schůzí jsou kritísování
i někteří členové vlá
dy ... ”
Neodpovědné živly
Ještě nedávno si re
žim po-hvaloval, co lidí

se hrne na výstavu "Ba
lony nenávisti”, že prý
často musí policie u vebo
du udržovat pořádek,
aby se lidé ncumnčkali.
Minulý týden přinesl
Československý zpravo
daj (New York, duben
56) prosté vysvětlení.
Na výstavě bylo možno
spatřit balónky Svobod
né Evropy, meteorolo
gické balony americké
armády, tiskový materi
ál mnichovské vysílačky
Svobodné Evropy, Na
konec se nějak prošťouchlo, že nějaké "ne
odpovědné živly” odci
zily v té tlačenici z
výstavních pultů řndu
letáků, které do té doby
kolovaly v Českosloven
sku jen v opisech.

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

KRÁTCE Z EXILU
Dr, Dettrich podal delegaci čs. Křesťanské
zprávu o poměrech v tá akademie, vicerektora Neborech nucených prací v pomucena dr. J. BezdíčČSR zvláštnímu vyberu ka. sekretáře akademie
amerického senátu.
Monsg. dr. F. Plannera a
- 5, - 8. července se bude K. Weiciricha, kteří mu
konat v Pařiči sjezd čs. odevzdali
blahopřejnou
kulturních
pracovníků, adresu čs. intelektuálů a
Pořadatelem ,ie Kulturní řadu knih čs. autorů v
rada v exilu.
exilu.
— čs, tenorista M. Jiřička — RSČ vyšle na vídeň
z Kanady podepsal smlou ský slet svobodného sevu s divadlem na Broad- kolstva družstvo exilo
wayi v New Yorku.
vých cvičenců pod vede
— Čs. národní rada v USA ním M. Provazníkově a
zvolila na sjezdu v Cle- uhradí náklady cesty a
velandu výbor: plk. I. "obytu.
Triner, J. Hovorka, O. — Nový výbor Sok ?’ a v
Valášek. A. Kopecký, E, Bruselu: K. Káně. J. Hr
We-lctová a B, Vaněk, Při báč. V. Šrajlová. J.
tě příležitosti rozeslali ko Boehm. dr. J. Klášterský.
munisté podvrženy oběž F. Marik, dr. Q. Mueller.
ník iméhem Ferd, Pe F. širnidL inz. A. Sté
routky a dr, J, Slavika. nán. J. Zadina a ing. F
— Papež Pius XII. přijal

— Skladatel B. Martinů
odletěl do Evropy. Ve
Francii hodlá dokončit
novou opera "Řecké pa
šije" a od října bude vy
učovat na konservatoři v
Římě.
— Irg. R. Vit byl vyzna
menán na výroční schů
zi Svazu kanadských prů
myslníků pro obor dřeva
a papíru za technické
návrhy pro lacinou do
pravu dřeva z kanadských
hor.
— Brní. V. Kra-ir.a. kte
rý již více lei působí na
universitě ve Vascouve-

ta.
— Architekti čs. původu,
A. Raymond a L. Rado,
obstáli čestnou medaili
Svaz.-, amerických archi:' . za několik vynika.tcích staveb, které v mi
nulém roce navrhli..
— Tenista V. Černík pre. id.:: z Columbie do USA
— Dr. F. Sch-.varzenberg.
profesor university Igná
ce z Lpyoly v Chicagu,
odejel do Evtodv na před
náškové turné.
— Syorreyskv SUN - HERAL.D uvéSejnij 13.5. re
tem o "válce"’, kterou

řeckýeh ohřevů vyrraco- "Výboru pro zabezpečení
CSC"~ - ~~T"
"r'c.
? r fkanadsré orc vinete Brit
vrá-í do ČSR“.
ská Columbie.
— Z Paříže prí;.e7 do SydKupka 3 po kratším poknr Šroubek ryl angažc- bytLi cdefel do Severního
vá- do Chicagské Shartr.onia jzko první hcttslis- domorodců.

uvc dlo 20. května divadelní představení "Páni”
d A. Horákové. Je to nenáročná hra, zabývající se
problematikou české vesnice tak někdy z počátku
tohoto století. Výkony herců se proti předcházejícím
čtyřem představením ochotnického divadla všeobecné
zlepšily. Platí to především o A. Zamrazilové v hlavní
ro.i a o S. Havlátovi. Dále účinkovali: Vozábal, Winter. Re:r.hlová, Mueller. Gerlich, Winklerová, V/interevá, Klus, Dobešová. Žídek, Tůmová, Bádalová,
Maťatko, Vosátka a děti: Drdová, Dobeš, Celnarová,
Hašková, Fučík a Dolečková. Režie A. Zamrazílová,
výprava J. Maťátlco.
— Houslový virtuos a pro- ’
fesor konservatoře v Syd
ney Evžen Prokop opus- .til Austrálií. Cílem je Ví
deň.
— 32-letý Viktor Sedlá
ček byl v Sydney odsou- i
zen ke - rokům vězení .
za postřelení své milenky, i
— Proí. O. Cdložtlík z
university Penn^ylvania í
ve Filadelfii odjíždí do;
Lvropv. V Římě hodlá 1
studovat archivy k za- J
veliké vědecfcé ’
prácí.
Č/ČN/FEP/MD!

Dle nejnovější módy
šíje

Taja Daň ková
237 Bridge Rd.,
RICHMOND
Telefon JB 1995

Melboume

hlas

28. 5. 1956

Dopisy redakci:

Československé národní sdruženi v Sydney
Vás srdečně zve na I. taneční večer,
který se bude konati v neděli dne 3. června 1956
o 8. hod. večerní

POZDRAV Z BERMUDY

— Celá Bermuda i s přilehlivými ostrůvky měří
21 čtv. mil. a má 37.000 obyvatel. Vypadá jako
jedna velká zahrada s bílými domy a Liliemi. Je
zde ale všechno miniaturní - domy, zahrady i sil
nice. Nepoužívají se zde velká americká auta, pro
tože by se do místních ulic a silnic nevešla. Každý
obyvatel má motorové kolo, které jej dopraví do
zaměstnání, na nákup do města Hamiltonu i na
krátké výlety po ostrově.... Na Bermudé nejsou
žádné továrny, zato dost hotelů pro návštěvníky i
z USA, Kanady a málo z Anglie. Pro Evropany
je to ostrov z finančních důvodů téměř nedostup
ný. .. Vláda zde nepředpisuje žádné daně z výdělků
ani clo z dovezeného zboží, takže se místním lidem
krásné žije a to bez rozdílu bílým i barevným...
Kolem ostrovu jsou korálové útesy, takže se denně
bavím pozorováním podmořského života. Je zde
krápníková jeskyně jako naše Macocha. Nedovedu
81 zatím vysvětlit, proč nejsou ty krápníky slané,
když zde na ostrově není ani kapka pramenité
vody. (Pitná voda se sem musí dovážet z New
Yorku) .. .Něco o místních cenách: auta jako Hillinun, Consul, Austin, zde stojí kolem £ 400 - 500,
rádio Philips 5-lainp £ 14, 200 kusů amer. ci
garet 15/0. Jezdí sem nejbohatší lidé a výrobky
Jsou proto prvotřídní jakosti, anglické i americké.
Jsme zde na ostrově pouze 2 Čížkové. Pracujeme
jako číšnici a jsme úžasně spokojeni. Mám zde
smlouvu na 9 měsíců a cestu z Kanady a zpět platí
hotel. Ubytování a strava jsou velmi dobré, vý
dělek o 50% větší než v Austrálii,
V. P., Paget, Bermuda
ČESKOSLOVENSKÝM STAVITELŮM V EXILU !

— Vážení kolegové, vyžíváme naléhavě všechny
architekty - stavitele, bývalé řádné členy kteréko
liv oblasti Čs. jednoty společenstev stavitelů v Pra
ze, abyste oznámili svá nynější bydliště nebo adre
su, kam Vám mohou být posílány nutné proposice
naší stavovské skupiny v exilu ... Doba nás staví
před problémy, jichž řešení se nelze vyhnout, aniž
bychom nepřivodili nedozírné škody, případně ne
ztišili podstatně snahy o nápravu v době velmi
pozdní.... a abychom dosáhli záruky, že náš po
radní hlas bude slyšen a respektován při budování
struktury čs. národního hospodářství a průmyslu,
které musí jít konečně zase zdravými cestami.
Jsme přesvědčeni, že při hájeni zásadních zájmů
stavovské skupiny čs. stavitelů na příslušném místě
a v pravý čas, máme souhlas Vás všech, roztrouše
ných dočasně v exilu, jakož i kolegů v naši ujař
mené vlasti.
Za přípravný výbor Čs. jednoty spol. stavitelů
v exilu, Josef Janečka, 338 W - 24 Street, New
York 11, USA.
HLEDÁ SE SPONSOR

— V posledních měsících měli čtenáři HD z Mel
bourne příležitost slyšet v rozhlase některé české
gramofonové desky. Vysíláni bylo umožněno za
půjčením desek z mé osobni sbírky. Dva hlasatelé
se uvolili vysílat tyto desky v rámci svého jazzové
ho programu. Tím se stalo, že posluchači slyšeli
většinou jen desky s orchestrem Karla Vlacha a
nebylo možno vysílat hudbu lidovou a populární ...
Mám k disposici velké množství čs. písniček na des
kách, které bych zapůjčil k vysílání zdarma. Kdyby
se někdo uvolil vysíláni zaplatit, jako to mají Italo
vé, Němci a jiné národnosti, dostali bychom celou
půlhodinu, mohli bychom hrát desky podle vlast
ního výběru a mohli bychom mluvit co chtěli a i
česky. To by se ovšem musel najit jeden nebo více
čs, podnikatelů v Melbourne, kteří by pořad zapla
tili, Měli by ovšem vysílánu současně svou reklamu.
Najdeme sponsora?
V. Jirák, 11 Arnold St.. Princes Hill, Víc..
tel, FW 58S3

v malém sále Maccabean Halí, Darlinghurst Rd.,
King’s X.

K. V„ Hawthorn

Čs. sport
v Australii

S. K. P R A II A SYDNEY
Praha - Sydney Austral 2:2 /2:2/
V sydneyském novoaustralském derby, které se
hrálo 19.5. podala Praha dobry výkon a zasloužila
si vyhrát. Zvláště druha půle se hrála většinou na
Kontinentální lékárna Velký výběr prvotřídního polovině Holanďanů, ale útočníkům čs. mužstva se
nepodařilo překonat dobře hrající obranu hostí.
13, Darlinghurst Rd.,
kontinent, pečivá
Obě branky Prahy dal Muellcr, který byl nejlepším
Kings Cross, NSW.
OXFORD CAKE hráčem na hřišti.
FA 3476
Druhé mužstvo Prahy porazilo reservu Sydney
SERVICE
Austral 4:3.
Otevřeno denně /i v ne
Praha - Granvlllc 0:3 /0:3/
děli/ do 8 hod. večer.
439 Oxford St., PadHosté, kteří sc od počátku zápasu představili jako
Viechny evropské léky
dington, Sydney
dobře sehraný celtk, dosáhli překvapujícího a plně
Balíčky s léky do Evro
zaslouženého vítězství nad domácími, kteří s ohlá
FA
7947
py nejlaciněji!
šenými posilami byli pokládáni za favority. Z noných hráčů Prahy zcela zklamal Reuchi 1 v útoku,
ale dobře se uplatnil brankář Lugbi, který na bran
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
kách nenesc vinu Jako celek podala Praha nejslabší
výkon v letošní sezóně. - V utkání druhých mužstev
15 Hunter St., SYDNEY, tel. BL 3970
zvítězila Praha 2:1.
Ebner; 19 York St.. Němec: 529A Miliary Rd.
2.června hraje Praha v Bankstownu a 9. červnu
Wynyard Stn., BX7543
Špit Junction, XM3393
s Balgownic na vlastním hřišti F. D. (telef. zpráva)
K tanci hraje hudb3 " T a b o o ” Vstupně 8/-.

Objednávka míst: tel. LM 8115.

Malý český

Premier

pro celou českou Sydney

1, Premier Lané, KING’S CROSS

Chutná jídla 7 dní v týdnu

ZLOBÍ VÁS OČI ?
Potřebujete brýle!

Navštivte s důvěrou krajanský
optický
závod

109 Swanston St. /9. posch./,
Melbourne /proti Melbournc Town Halí/
Mluvíme česky i slovenský
Otevřeno denně 9 - 10, v sobotu 9-13 hod.
Telefon: Cent. 1819

Prvotřídní pánský a dámský
KREJČOVSKÝ' ZAVOĎ

NECHVÁTAL & VOZABAL
466-468, Bridge Rd., Richmcnd, Víc.
Telefon JB 3841

Nejnovější evropské a americké styly
MONTGOMERAKY S VLNĚNOU VLOŽKOU

Velký výběr pánského prádla

Specialista

St Kilda.Víc.

Evropký odborník
KOŽNÍCH NEMOCÍ
H, KOZAXER
27 Euskin St-,
ELWOOD, VICPondSí až patek
5 - 7.30 hod. več.
v sobotu 9-12 hod.
Na ostatní dobu
volejte předem na

TeL LB 4083

XÁ 1017

nervových chorob

ČS. DOPLŇOVACÍ ŠKOLA (Pokrač.)

— Účelem mého dopisu (HD 9/VI., p. r.) bylo, dosíci toho, aby si pisatelé při svých projevech a kriti
kách osobně nespilali. A vidíte. Vy pane či pí. A. Z.
(HD 10/VI,, p. r.) si z toho poučeni nikterak nebe
rete. Svou frázi:
když někdo pracuje tiše,
obětavě a nenáročně, najednou se na něho vrhnou
jako saně..." opět spQáte a ... pokrucujete sku
tečnosti. S Vašim laskavým svolením já ku př. ne
jsem saň a nikam a na nikoho se nevrhám... Proto
také Vy. pane či pí. A. Z., byste měl tiše, nenáročně
a obětavě složit do rukou pokladníka školy £ 10.
Za znalost Bezruce bych Vám byl ochoten slevit £ 5.

-7-

domova

3. pesem, 117 Coilins St,
Melbomne . City
nebo
25 Baíston St,

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.

B O II E M I A N S C A N B E R 11 A
Loni založený čs. klub v Canbeře, zařazený' do
skupiny B, si vede v mistrovství nečekaně úspěšně.
Z pěti sehraných zápasů vyhrál čtyři a védo svou
skupinu. V posledním zápase proti dříve neporaže
nému Forestry prohrával v prvních 20 minutách
0:3, ale dovedl nakonec zvítězit 6:4.
J. P.
S L A V I A M E L B O U 11 N E
V posledních dvou zápasech prvního kola uspoko
jila Slavia, která je nováčkem v první divisl, i nej
náročnější zc svých příznivců. 19,5. porazila Brlghton 5:3 a 26.5. favorisovanou ilakoah sensačně 7:2
j v zápase o 2. místo.
Slavia - Brlghton 5:3 /2:1/
Slavia si zasloužila větší vítězství. I’o poměrně
|vyrovnaném pivním poločase se usadila na soupe
řově polovině a zlomila odpor poměrně dobře hra
jícího Brightonu. Velmi dobře zahrál útok, obranu
měla své slabé chvíle a poslední branka Brightonu
tyla zaviněna nerozhodností brankaře. Branky Sla
vie: Bialek 2, Lachmann 2, Ressler 1 (z penalty).
Slavia - Ilakoah 7:2 /3:1/
Za Slavii nastoupily tři nové posily: střední útočinik Engclbogen, který sc vrátil z Morelandu, a zá
ložníci Vacirca a Rakič. Průběh zápasu byl ještě
ensačnřjši, nc-ž nasvědčuje výsledek. V mužstvu
Slavie nebylo viditelných slabin, ale hlavní oporou
byly tentokráte zadní řady. Brankař Barotajg byl
téměř nepřekonatelný (před koncem zápasu vyra
zil Sutherlandovu penaltu? a Vacirca by] z nej
lepších na hřišti. Po sedmé brance odešel slabý
brankař Hakoah zc hřiště. Na dramatickém průbě
hu zápasu měl lví podíl slabý soudce, který připra
vil Slavii nejednu horkou chvíli. Branky; Bialek 5
Bell 2.
Stav mistrovství po prvním kole;
Juventus 36-11 15. Slavia 30-36 15, Hakoah 31-19 13
Polonia 20-10 11, Bríghton 10, JUST 9, Moreland 6,
Box Hill 6, Prahran 3, Footecray 2.
Dr-.r.é mužstvo Slavie skončilo po prvém kole
na třetím místě, když v zápase o druhé místo pro
hrálo s reservou Hakoah 2:1.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
oznamuje, že pořádá příští ta ne &ní zábavu
v sobotu 16. června 1956 a dále pak vždy
každou druhou sobotu
ve Forrester Halí. 147 Swan St. (roh V/averley St.)
KICHMOND
RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY,
autoradia, psací stroje, motory, vyssavače atd.
za hotové neb na splátky dodá i opraví

J.

P H I LI P

Rádio - Electrícaí,
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, Víc.
/I. stanice za st. Elsternwíck/
Telefon XM 2542
Dříve závod v Praze XII

HLAS

-8-

28. 5. 1956

DOMOVA

port dona i v cizině

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

čte...
O.:,'(r.wťaá zpráva), Rostislava
Prudká (dr. Launceston), Vojtěcha Ueberlackera
(zpráva), Ladislava Sedláčka (býv. posluch. Vys.
Oc. . ...
z
o
. . : *
. školy lesnické v Brně - nutná zpráva), Miloslava
a Annu. Marešovy (nutná zpráva), Františka No
m. Jeho neznámy krajan
váka z Kočárková, Vladimíra Bosáka, Františka ZeSamovětov nezú ta! vý
tika, Jarmilu Novotnou (Sydney?) a Josefa Ríchtra
konem 61,11 m o mnoho
(dř. 48 Gambhng Rd„ Armadale).
pozadu. V Itálii dosah!
ČSR — ŠVÝCARSKO 6:1 (3:1)
vynikajícího výkonu Con.’jistftnc-li ad-?sy hledaných, oznámíme jim, kdo
Švýcarští fotbalisté dnes neznám, nají ve světě
• jlinl, ktciý hodil diskem
se
na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
é . . jako jejich předchůdci. AI: i tak
FG.85. Angličanka í’opcsiiě •cm.. I po.ožněte laskavě hledané, nebo nám
kř tisová vytvořila nový i umo počítat pšt-vědčivé vítězství č?eshos'oven- .děl? jeich adresu.
1ID.
PŘEDOLYMPYJKÉ
světový rekord ve výšce .'.a v- Žnevě • ' největší úspěch č: kopané od
VÝKONY
skokem 175 cm (starý
Zatím, co si v Mel rekord Rusky Čudiny ' oecc d.uhé světové války. Vítězství bylo zaZPRÁVY OSOBNÍ
te ume lámou hlavu s 173 cm). Další světový loužen ■ a výsledek správně vyjadřuje poměr
Listárna
olympijským stadionem, rtkor-l padl ve Spojených ■ il. Největším překvapením hýla střelecká poho
na jehož nově upravené ^tátech, kde Američan tovost útočné řady.
Milena a Zdeněk Du
A. U., Geelong: Díky
jXo.se stoji vod í po kaž OTBrien vrhl koulí 18,63.
bovi oznamují, že se jim za adresu.. - V. V., Albetrl
í-vcaři
se
ujali
vedeni
zá
b
j
hrán
v
r;imei
Nevalnou formu ukazu
dém deštj Jal<o v rybníce,
dne 16. května 1956 na
Hledaný se ohlásil z
‘-man‘ Evropského poháru :i rodil syn Michal Jiří. 41 Pk.:
atleti v Evropě a Ameri je "atím f-vorit olymp1 j- i-' \rmmlte
USA sám. Díky. - 13. H„
ce ukazuji již pravou ‘kého marafionu Záto- rovnal MoravTNovT | Československo k němu Dav.is St., Elsternvvick,
London: Potvrz. dopis z
olympijskou formu. So- pck. V pře’ oru republik
tek mužství Feurei 1 puk nastoupilo v teto sestavě: Vic.
19.5. - "Velkomor. vláda
vět-.ký kladivář Krivo- v přespolním bčhn by!
v
exilu”, Cabram.: Mcnio■střelil
*
20.,
.".B.,
61.
a
.
Doleisl
Hertl,
Hledík.
VŠEM
KRAJANŮM,
kle

nusov zlepšil vlastni svě neč"ka”ě ro-až^n Foubmýšlené
velké vědecké
75.
minutě
další
čtyři
Novák
Pluskal.
Masoči
nám
projevili
soustrast
tový rekord hodím 65,85 1-001. 'fřetí 1 y! Tom's.
branky. V 88. minutě pust - Moravčík (Přáda), v našich těžkých chví dlouhé. - K. M., Footsi-trvil Masopust koneč- Pazdera, Feurcisl, Boro- lích, upřímně děkujeme. cray: Díky za referát. DA V I S C U P
: .av zápasu na 6:1.
vička a Pešek.
Zdeňka Nachmanová a J. Š., N. York: Díky za
Jak řine již rclerovali, Československo porazilo
Helena Rosenfeldová s inf. a adresy. - K. P„
V
Č-.-.l-oslove
’
sku
zatím
pokračovalo
mistrovv Příze Paki lim > 0, Jednotlivé výsledky: Parma Essendon: Nežádali jsme,
Aln.i
ti, II1. 1)3. 2:6, 6:4, Javorský - Saed 6:1, ivi republiky dalšími zápasy: ÚDA - Spartak rodinou.
nepřijali jsme, nežádáme,
6:2 6:3, Javorský, Zábrodský - Ahmed, Saed 6:3, Sokolovo 0:C, Rudá Hvězda Bratislava - Hradec Tullamarine, květen 1956. nepřijmeme. - F. H„
10:8, 5:7, 6:2, Parma - Saed 6:2, 6:2, 8:6, Javorský - Králové 2:C, Sl-via Trnava 5:0. Tabulka mistrow Dno 8. června 1956 tomu Croydon: Žádané adresy:
Ahmed 6:3, 4:6, 6:3, 6:2. Ve druhém kole prohrálo
tví: I. Slavia 9 bodů. 2. Slovan Bratislava 9, 3. budou tři roky co zesnul Nový domov, 992 Queen
ČSK v Praze s Dány 1:4.
v Sydney náš drahý otec St. W., Toronto, Ont. Ca’ec Králové 8 4. O trava 8, 5. ÚDA 7. 6. RH a manžel
Další výsledky: Polsko - Rakousko 3:2 (za Polsko ’
nada, Nůše hlasy, 60 J
hrál již bývalý exulant Skoněcký, který se nedávno Bratislava 7. 7. Kmcín-.i , 8. Prešov 5, 9 Košic- p. KAREL SLAPNIČKA. Adelaide St., Kast, To
vrátil), Jugoslávie - Egypt 4:1, Norsko - Israel 4:1, !• 13. Žilina 4. 11. Sra'a'3. 12. Trnava 3.
Kdo iste ho znali, vzpo ronto, Ont., Canada, Švýcarsko - Lucembursko 3:2 a Španělsko - Mo
meňte s námi.
Helena B. \V„ Adel.: Díky za
nako 3:2.
‘ HD
Slapničková se synem výstř. .
Vladimírem
SríJuic na vidličku, o'ě;y, večeře
Če.koslovcnsl; > porazilo v Praze v gymnastice
Malý oznamovatel:
mimo neděle denně od 10 hod. ráno do 10 hod. večer Švýcarsko
DOPORUČTE
672.45:667,10 bodů. V jednotlivcích vypv 1 pivě neb vině
rál Daniš před Švvcmcm Gucntherem.
HLAS DOMOVA
Ve kou cri Scfie v k-šikwé mužů vyhrála So Poplatek za 1 řádku 1/v PEriČKA JĎLAHOVCE
svým přátelům
ie před Moskvou. Budapešti, Prahou, Bukureští t'i< • ou 1/G.
V BRTTAHx/.
LU
i Sofii II.
rob Bot: gt St. 8C Quceu St.,
Na me. inárodních motocyklových závodech v KDO SE ZA.1ÍMA o utvo i OBSTARÁM V USA proSař
'm.irgu vyhrál v kategorii do 250 ccm Čecho řeni organísace, která by i dej výšivek, figurek a
M E L B O U R N ■-i --CITY
lYšceh ostatních druhů
slovák Bartoš n i novém
stroji ČZ 250 OÍIC. Ve
Zásobíme Vás kdykoli do přivátu nebo
tyšších k .teg; .tich čecht leváci na Jawách ne- se starala o prosazení re i ručních prací. Rovněž
při jakékoli taneční příležitosti
gistrace evropských lé prodej exilových knih.
dojeli.
vínem, pivem, slivovici atd.
— Anglie porazihi x ’ orv> ně v kopané Brazílii 4:2. kárníků, nechť volá po Jaroslav Příplata, (dříve
— J. Drobný vhi á' Au-•.■:•'■• • ’m Hordem mistrov prac. dobé /Melb./ LW- Sydney), nyní Pasadena,
Teleion: MU 1468 - MU 1323
CAL., USA. Adresu sdělí
ství Itálie ve čtyřhře. V- finále porazili italskou
Spolehněte na Pepíčka
, HD.
iv ’ici Piztrangeí: - Sirola 11:9. 6:2, 6:3. Ve dvou- 1013.
ř. vypadl Drobně s Darem Nhi-enem 2:6, 5:7. 2:6.
— Slovan Brati ku.rval -e štvr.-kým Hrad
LEO N G. H A L L (dříve Halski)
OPRAVY AUT VŠEHO DRUHU
cem 2:2.
Public A*eountant & Taxation Consuitant
— Brazílie porazila x- Istambulu Turecko 3:1.
odborně provádí
— Javorský prohrál na tennisovém mistrovství
cm " lituje. že otevřel kancelář na zařizování a
A. S E S R
Fiancie s Budí- P:ttym 3:6. 2:6. 3:6. Američan
vedeni obchodních knih a daňové porady v
-...
vyfajjp
Drobného
j-n
6:3,
8:6.
33,
High
St.,
St.
Kilda, Víc. Telefon LA 7762
r-oseh. 91 Elizabeth St. MELBOURNE
— Mezistátní fotbalové otkání Skotsko - Rakousko
T e 1 ef o n MF 8963-4-5
. rodejna ojetých vozidel v domě
.■ Glasgowě =k
nern-hodně 1:1.
' válek od ? d 16.30 hod. nebo:
r- y? _..r 7 - - . . ..., ».J
16’. Pov.vr St.. Hawthorn, Vic. telefon WA 2558
—F...
. . ,j roy0vnidEého mistr'
od 18 c 20 hodin a v sobotu od 9 dol3 hodin.
ve třední váz když porazil O- Olssona ve
Domácí kuchyně
Skřcnt překonal v Opavě 2 světové chodecké
VEŘEJNÉ
DRAŽBY
1'
mfl
časem
4:46:14.8
hod.
a
na
50
nábytku, kcb'ri'ů. pian a jiného bytového ■ ři:"i
’ • <--y- -\f' ~ “ y
r?
se konají každý pát k cd -0 rod. dep. u i — ":
■—
ar<■':.zrkého tenisového
DECORATION* GG AVCTION GAÍXERT
■’ - *
- -i
~_
258, Church St, Richmond, Víc,
~ ----- -'J.
• 6-4. 6:2. 10i8.
:::e Lir. . Ca i i: » St-. Mclbo-.me, C. 1.
' ■ ’
’ "ě -- ---- ■
'..
■ -POZOR!
Sydney Dsiri e. ř=?J:.' ’.
■ -7- —
_
Otevřeno
v
pondělí
až patek od 5 do 8 hod. večer,
• a, účastní se -■—:->iád~ -- ?
-rume Bulharsko.

Čs. kopaná

— - Ve zkratce - -

ČS. RESTAURACE J. S. ČERNÝ

fovacnr.e
veskere
prače
optické
přesně, rychle a za levně ceny

6. postíiodi

7”’z >cih Sr.
roh F_i.ickr Lar_cMalí cume - - lij

Telefon MB 4207
Přijímáme cč cd-

Optičal Service ..

r..

v sobotu od 12 do 2 hod. odp. a od 5 do 8 hod. več.

KOUPĚ.

PRODEJ.

VÝMĚNA

Al^A

V nedělí zavřeno.

JE VĚCÍ DŮVĚRY.
hp-'
vě V ■ - vše obstará

V. J O K L
FIRSi YARD. 55 XEPEAN HIGHWAY
ELSTERNWICK VIC.
■ ■ .sror U

po přec., debe LF 25"

PÉřP.WŤ NFMOCI NEBO ĚRAZT BUDOU
' ' VAJ S ■.
NA U NÁS KOUPENÉ AUTO
Alt. OřIATICKT PLACENY!

HLAS DOMOVA
vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa:
Hlas domova. 4 Erín St., Ríchmond E.l, Vic.
Telefon J.A 3380 /jen mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rok s 37/-, na | roku s 19/na 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.

