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Eisenhower

V únoru 1956 se ve Washingtonu sešel tehdejší britský ministerský předseda A. Eden s presidentem Spojených států Eisenhowerem. Svět se po
schůzce dozvěděl ze závěrečného prohlášení o naprostém úspěchu rozhovorů a o nově upevněné solidaritě.
O necelý rok později leželo anglo-americké spojenectví v troskách a A.
Eden musil resignovat.
Minulý týden se na Bermudách znovu sešel britský ministerský předseda s presidentem Spojených státtů. H . Macmillan nahradil A. Edena,
na straně Američanů zůstaly staré tváře.- Závěrečné prohlášení znovu
ujišťovalo svět o návratu dokonalé harmonie v anglo - amerických stycích.
Oba západní státníci
Američané naproti toMacmillan mluvil o
Washington - Bermudy
naprosté shodě v krátko- mu slíbili vstoupit do vo- se přirozeně musili zaAni bermudská konfe- dobé i dlouhodobé po» jenského výboru Bag- bývat také problémy, kterence ovšem neodstranila litice. Jinak, je každá
ré před ně položil atodadského - paktu. Prakticmový věk. Jednalo -se o
všechno to, v čem Lon- zmínka o Středním výký význam jejich gesta regulaci dalších atomodýn s Washingtonem chodě hodně mlhavá.
nejsou zajedno. Ale roz- Z d á se tedy, že se Angli- není nijak veliký, ale vých pokusů. Každá tahodně byla úspěšnější čané, u vědomí své sla- alespoň je ťo něco, čím ková dohoda je však
než její předchůdce před bosti ve zmíněném pros- se Macmillan mohl vy- bezcenná bez spolupráce
rokem. Obě sťrany si toru, prostě smířili s kázat po návratu do Lon- SSSR.
tentokráte zřejmě uvě- americkou liniídýna.
((Pokračování na str. 2)
domily důležitost
své
aliance pro
svobodný
svět. Z d á se, že se vrá« RAKOUSKO VYPOVĚDĚLO
ČS. D I P L O M A T A
tila. alespoň část staré
důvěry.
Zásluhu na • poměrném
úspěchu rozhovorů ma16. března přinesly všechny rakouské noviny tuto suchou úřední zprávu:
jí především Angličané,
kteří dali konečně vale "Rakouská vláda prohlásila za nežádoucí osobu legačního tajemníka českostarým snům a uvědomi- slovenského vyslanectví ve Vídni Jiřího Stejskala-" Stejskal byl dopaden
li si, že už základem je- před jedním vídeňským kinem při schůzce s příslušníkem četnického sboru
jich spojenectví s Ame- Tezkym, který teprve v roce 1953 vyemigroval z Československa.
ričany nemůže být poPři vyšetřování vyšlo požárů.
o vstupní visum do Česměr rovného k rovnému. na jevo, že Stejskal Tezskoslovenska. Tezky se
Volá Praha
však zcela doznal.
Střední východ
kyho vydíral. Tezkyho
Agenti československé
Prozradil rakouské poProjevilo se to pravdě- matka a bratr jsou do- tajné služby odposloulicii,
jak se agenti dorosud
v
Československu
a
podobně hlavně v jednáchávali pokyny pro svoji
zumívali.
N a místě schůzních o Středním výcho- jejich žádost o výjezd činnost z pražského roz
ky
zatloukali
hřebíky s
byly
čs.
vládou
zamítnudě, který byl při minuhlasu. Každou středu a
barevnými
hlavičkami
do
ty.
Kromě
toho
obvinila
lých rozhovorech
bosobotu vyteflal pražský
dem, na němž dohoda čs. policie Tezkyho pří- rozhlas od 11 do čtvrt dřevěné návěstní tabule:
buzné, že založili několik na dvanáct zábavný po- zelená hlavička znamenebyla možná.
nala čistý vzduch, červeřpd, jehož 'jednotlivá
ná nebezpečí a odložení
čísla znamenala
hesla
schůzky.
pro agenty. Kod uměl
Podle
plánu
Tezky obrátil na sebe
každý z nich zpaměti.
pozornost rakouské proAgent se přiznal
tišpionáže, když utratil
Členové rakouské pro- jako slabě placený četník
ťišpionážní služby byli v jednom lokále přes
Stejskalovi na stopě víc 5.000 šilinků za tři vejak půl roku. T e h d y se čery.
J e to už druhý příStejskalovi p o d a ř i l o
opatřit si kopie t a j n é pad v krátké době, kdy
předlohy zákona o zří- byl československý diplození rakouského spolko- mat v Rakousku přistižen při špionáži. Stejskavého vojskaStejskal ušel
tehdy lovu předchůdci v nezatčení jen proto, že štěstí doporučila diskrétnedodržel
přesně
čas ně rakouská policie, aby
schůzky s jedním ze odjel na zdravotní dovolenou do Karlových Vasvých agentů.
Při dopadení před ki- rů, když přišla na jeho
nem Stejskal vysvětloval, špionážní spojení s něže prý chtěl s Tezkym kolika rakouskými státO.N.T.
projednávat jeho žádost ními občany.

Ve Vídni byla
odkryta špionážní centrála

Žijeme ve světě, který se rychle mění. Během
půl roku jsine prožilí dva světové převraty.
Přistěhovalectví, jakožto záležitost mezinárodní,
je ovlivňováno víc nebo méně všemi událostmi,
ať se stanou u nás nebo v cizině-.. Musíme
být realisty a musíme držet krok se světem,
když už nebýt o krok napřed . . . Čeká mne
velká práce, čeká vás velká práce, ale stojí za
to, neboť kolem nás vyrůstá národ.
Ministr přistěhovalectví Athol Townley

DE FACTO I DE IURE
Nikdo nebyl na letošním shromáždění -Ligy australských občanů v Canbefe blíž pravdě než Sir
lan Clunies - Ross, hlava Státního ústavu pro vědecký a průmyslový výzkum, když prohlásil: "Střásl
;sém se sebe přechodný pesimismus, když jsem si
náhle' uvědomil, že jsem ve svém životě byl svědkem toho, jak se tvořila historie a iak se změnila
tvář celé země". Nikdo se jistě víc nezasloužil o
plastickou operaci na tváři Austrálie než muži,
kteří rozhodli, že Austrálie může bvt zachována
jen rozsáhlým a trvalým přistěhovaleckým programem.
Tak veliké rozhodnutí a tak veliký podnik nemůže ujít šípům kritiky. Bylo jich víc než dost.
Nejrozšířenější z kritik byla ta, že výběr přistěhovalců je nepečlivý, že jich přichází příliš mnoho
v příliš krátkém čase, že je anglosaská Austrálie
vydána všanc cizím vlivům. Každý oposiční řečník
umí vypočítat všechny důvody proti ve spánku.
Útoky proti přistěhovaleckému programu jsou levnou příležitostí pro oposiční politiky, jak se zalíbit
davu a jak rozčilit vládu. Otázka přistěhovalců není
v jádru otázka stranická. Poválečný program prosadila dělnická strana, když byla stranou vládni.
Kterákoli australská vláda musí prosazovat a podporovat přistěhovalectví. Stálý příliv Evropanů není věc politické filosofie ani věc politické taktiky.
Není třeba listovat v programech politických stran.
Je nezbytné zahledět se na mapu.
V příštích všeobecných volbách budou prvně v
historii Austrálie volit statisíce přistěhovalců, kteří
se už stali australskými občany. Je proto pochopitelné, že si australské politické strany nemohou
dovolit přehlížet zcela nový tábor voličů, jejichž
hlasy mohou rozhodnout změnu ve vládě. Sjezd
australské dělnické strany, který se kon^l minulý
měsíc v Brisbane, měl příčinu se znepokojit při
pomyšlení, iak budou noví voliči přízniví jejím
kandidátům.
Diagnosa sjezdového memoranda, pokud se zabývala politickým smýšlením nových voličů, byla vcelku správná. Voliči ze zemí za Železnou oponou
sledují politiku australské dělnické strany s podezřením spíš pochopitelným než oprávněným. Rochopitelně se nedovedou nadchnout pro předsedu strany,
který si dopisuje s Molotovem. Pochopitelně se jim
nelíbí jednotné odborové kandidátky, na nichž kandidují labouristé společně s komunisty. Pochopitelně
se bojí zahraniční politiky, která se staví příliš
důvěřivě k čínské expansi v Asii. Pochopitelně nesouhlasí, pokládají-li občas mluvčí dělnické strany
sovětský imperialismus za nezvedené dítě socialismu v době, kdy dělnické strany v ostatních částech
světa uvažují o revisi svých programů, která se
jim jeví zdravá, kdykoliv se podívají za fasádu
státu dělníků a rolníku v Sovětském sv&zu.
Rozdíl mezi australským voličem a touto novou
skupinou je především v tom, že u Australana
rozhoduji při volbách pohnutky vnitropolitické,
u přistěhovalců zmíněného typu pohnutky zahraničněpolitické. Třeba jen podvědomně přistěhovalec cítí, že australská ulita není tak bezpečná a
pevná, jak se to zdá mnohému domorodci. Kromě
toho žijí přistěhovalci v údobí prosperity^ kdy se
sociální a socialisující snahy dělnické strany nejeví v tak lákavém světle jako v době hospodářských krisí.
Většina přistěhovalců byla nepochybně přijata
cizím prostředím a našla v něm své místo. Dříve
nebo.později projeví se i jejich vliv ve všech oborech. Stranická politika stojí v popředí hlavně proto, že je nejhlasitější. Novo australský vliv však
•zasáhl Austrálii hlouběji. Nikdo nereaguje rychleji -a živěji než politik, který shání hlasy. V tom
tkví hlavní důvod, proč se o brisbanském memorandu zmiňujeme. Přistěhovalcům se tam dostalo
uznání de f_>cto i de iure.
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Published by
Fr. Váňa, 4. Erin St., Richmond, E.l, Vic.
Printers: Bussau & Co.,
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.

HLAS

-2-

DOMOVA

1. 4. 1957

S N se zabývají problémem kolonialismu
Vysoce kvalitní švédské

KOLONISÁTOŘI A OSVOBODITELÉ
Komunisté jsou věhlasní mistři v překrucování pojmů. V jejich slovníku
může znamenat svoboda nesvobodu, demokracie diktaturu, mravjíost nemravnost a pravda lež. Také pojem kolonialismu není v jejich ústech tak
docela jasný.
Jejich vlastní kolonialismus ovšem vůbec žádný kolonialismus není, ten
existuje jenom na Západě. S Anglií, Francií, Belgií, Holandskem nebo
Portugalskem je snadná práce. V případě
Spojených států už to bylo
horší, ale i tam si komunisté věděli rady- Vymyslili si kolonialismus hospodářský neboli dolarový, který se dá krásně propagačně využít i tam, kde
se náhodou opravdu jedná o nezištnou pomoc.
Územní
požadavky, tegrální část Portugal- se také debatovat o tom,
které byly předloženy ska. Stejně jasný je pří- jde-li v takovém případě
"integrální
části o osvoboditele, nebo o
S N na účet kolonisátorů, pad
však dokazují, že to s Francie", Alžíru, který pouhou změnu kolonikolonialísmem není tak prostě patří Alžíranům. sátorů.
docela jasné ani mimo I Jemen má možná pravKoloniální problém se
du ve svém nároku na stane ještě
komunistický slovník.
spletitější,
Aden a okolní protekto- když je "osvoboditelů"
Osvoboditelé
rát.
několik najednou.
Je
Cfice-li Řecko osvoboZamotanější už to je tomu tak v případě Falkdit Cyprus, má asi pravdu, protože většina oby- s "osvoboditelem" ho- landských ostrovů, o jevatel je nesporně řecké- landské Nové Guiney, jichž "osvobození" se
ho původu. (Geograficky Indonésií. Javanská vlá- uchází současně Argentivypadá za'se jako právo- da v Džakartě zatím vět- na a Chile. Také Britský
H o n d u r a s má hned dva
platný "osvoboditel" Tu- šinou nedělá mnoho jinápadníky - Guatemalu
ného
než
že
se
snaží
recko). Nikdo se také
a
Mexiko.
nacionalistická
nediví Španělsku, žádá- potlačit
hnutí
na
Molukách
a
v
Ii od Anglie nazpět gibraltarskou skálu- Goa i ostatních částech svého
MACMILLAN A
ostatní' portugalské dr- astrovního panství. J e
žavy na indickém po- potom věcí názoru, dáva- (Pokračování se str. 1 )
břeží pak patří nesporně li někdo přednost barevZ konference také vyIndii, i kdyby byly tisíc- nému kolonialismu před šlo pozvání Sovětskému
kráte prohlášeny za in- bílým nebo naopak. Dá svazu k blížícím se britským pokusům v Pacifiku. Podmínkou je soProvádíme
veškeré
práce
optické
větský souhlas k účasti
přesné, rychle a za levné ceny
západních pozorovatelů
při pokusech na Sibiři.
6. poschodí
Význam pozvání je čistě
49 Elizabeth St.,
propagační, protože nikdo neočekává, že by Ru(roh Flinders Lane)
sové západní podmínku
Melbourne - City
přijali.
Teleíon MB 4207
Konkrétním výsledkem
byla
dohoda o americPřijímáme objedkých dodávkách interkontinentálních
raket
O p t i c a l S e r v i c e návky také poštou
Anglii. Jejich akční rádius je 1500 mil, ale dodací lhůta prý bude někde mezi pěti až deseti
lety.

NAŠE ROVY
LÁZEŇ

NA

MLÁTĚ

Navštívil jsem plzeňské parní lázně . - u
pokladny jsem zaplatil 7 Kčs — Vejdu do kabin. Na podlaze kaluže vody a tak jsem se
musel vysvléci stoje ná sedačce. Bylo mi divné,
že voda zatéká, když byly lázně asi půl roku
v opravě. V rouše Adamově stoupám do lázní . . . Když jsem se dosti vypotil v horkém
vzduchu, chtěl jsem si samozřejmě odpočinout na lehátku, ale nebylo tu žádné. Měl
jsem žízeň a jdu ke kohoutku s pitnou vodou.
Netekla. Šel jsem tedy do kabiny s horkou
parou a těším se, jak si pustím tryskou páru
na svá revmatická kolena. Marně - tryska nefungovala. Jsa sportovně založen, skočil jsem
do bazénu, kde měla být studená voda. Voda
byla teplá. Pohlédnu na hodiny. Nešly. Stoupnu
na váhu - nevážila. T o nebyla lázeň, ale očistecSkončil jsem s nachlazením u lékaře.
Pravda, Plzeň, 20, února_ 1957,

Koloniální výbor
Při zamlženosti koloniálních problémů není
divu, že při S N f u n g u j e
tak zv. koloniální výbor.
Ten právě jmenoval další podvýbor, ^ který má
prozkoumat, kdo z šestnácti nových členů spravuje "území, jejichž obyvatelé ještě nedosáhli
samovlády v plné míře".

POTRAVINY, TEXTILIE, VLNU, KUŘIVO ATP.
zašleme za Vás spolehlivě
kamkoliv do Evropy

SWEDISH P R E S E N I - P Á R C E L S SERVICE
33. William Str., Melbourne
T e l e f o n MB 3094
Vyžádejte si náš ceník

Prvotřídní

domácí

Činnost
koloniálního
výboru i podvýboru byČs. restaurace v Richmondu
la a je čistě theoretická.
Francie a Belgie již do258, Church St., Rkhmond, Vic.
kázaly, j a k ' bezmocné
jsou S N v koloniálních
POZOR!
otázkách. Francouzi se
Podáváme obědy i večeře
uchýlili k bojkotu, BelO
t
»
v
ř e n o sedm dní v t ý d n u
gie prostě odmítla spolupracovat a oba přípaMohly a měly by ko- řeba čekat. V neposleddy pokojné usnuly.
íiečně označit skutečné ní řadě by pak jistě
jasně
postavit
'Ale nemohou-lí S N kolonisátory, včetně nej- mohly
zasáhnout prakticky, mo- větši koloniální mocnosti hranici mezi skutečné
osvobození koloniálního
hou koloniální zmatek světa, Sovětského svazu. území a pouhcu jeho
'
Mohly
by
rozhodnout,
alespoň trochu urovnat
anexi novým kolonisátokde už kolonisovaný ná- rem v osvoboditelském
rod opravdu dozrál k plášti.
-nsamovládě a kde je ještě

EISENHOWER

Ožehavým bodem v
anglo - amerických stycích zůstává Rudá Čína
Anglie pekinskou vládu
už dávno -uznala, Američané právě v Australi:
znovu
potvrdili
ústy
svého ministra zahraničí
n e o c h o t u následovat
britského příkladu- Závěrečné prohlášení se
proto tomuhle problému
pečlivě vyhýbá.

ZE DNE NA DEN

17. 3. Filipínský president
Ramon Magsaysay zahynul při letecké havárii.
Carlos Garcia se stal novým presidentem.
18.3. Ve Velké Britanii
stávkují přístavní dělníci.
— Izraelská ministryně
zahraničních věcí Golda
Meierová a americký miCena bermudské kon- nistr Dulles konferovali
ference neleží v nějakých ve Washingtonu o problémech Středního východu.
positivních rozhodnutích. Ve společném komuniké
Těch, jak vidno, mno- se m. j. praví, že USA
ho nebylo. Důležitá je trvá na tom, aby Spojteskutečnost, že se na Ber- né národy kontrolovaly
Gazu a aby lodím všech
mudách znovu stmelila národů bylo
zaručeno
aliance, jejíž rozbití je právo používat Suezský
jedním z hlavních cílů průplav a Akabský záliv.
sovětské politiky.
-n- 19.3. Ministři sedmi západoevropských států se
dohodli na kompromisním
V neděli dne 14. dubna 1967
plánu, který dovolí Velké
se koná v Melbourne Town Hall
Britanii
demobilisovat
pod patronátem ministra práce p. H. ' Holta
část branných sil na evropském kontinetu.
KONCERT VIKTORIÁNSKÉHO
— D. Hammarskjoeld proSYMFONICKÉHO ORCHESTRU
hlásil, že oddíly Spojených
ve prospěch maďarských uprchlíků
národů zůstanou v EgypBudou uvedena díla maďarských skladatelů a tě, pokud bude třeba. VyBeethovenova 5. symfonie. Dirigent Tibor"Paul. - vrátil tak zprávu egyptVstupenky v ceně 25/-, 16/-, 12/- a 8/- jsou v ského rozhlasu, že oddípředprodeji v Myer Emp. a u fy. Allan.'
ly SN vyklidí Gazu do 48
hodin.
— Egypt otevřel Suezský
RESTAURACE
průplav pro lodi do 20000
BOHEMIAN
tun. Trvá na tom, aby
KENNELS
poplatky byly placeny
Prodám
egyptské vládě.
20.3. Maďarská delegace
9 Esplanade
čistokrevné stříbrné
v čele s ministerským
ST. KILDÀ
německé vlčáky
předsedou Kádá;em, pres rodokmenem ve stáří sidentem Istvane.m Dobi
Melbourne
. , od šesti týdnů.
a ministrem zahraničních
Domácí obědy a večeře
Objednávky na:
věcí Imre Horvathem přicelý týden
Celestin Titlbach jnr., jela do Moskvy.
Vaří
34 Mary St., Granville, 21. 3. President Eisenhower a britský ministerský
Loizíček z Moravie
Maryborough,, «JUL
předseda Macmillan se

KIOSK

kuchyně

sešli v Hamiltonu na Bermudách k čtyřdenním poradám.
— D. Hammarskjoeld zahájil jednání s egyptskou
vládou o Suezském průplavu, Akabském zálivu
a o Gaze.
22.3. San Francisco byle
postiženo zemětřesením,
které způsobilo několikamilionové škody, ale nevyžádalo si obětí na lidských životech.
25.3. Milion zaměstnanců strojnického průmyslu
se připojilo k stávce britských přístavních dělníků.
— Francie, Západní Německo, Itálie, Belgie, Holandsko a Lucembursko
podepsaly smlouvu o vytvoření "společného evropského trhu" a "Euratomu". S m l o u v a má
vstoupit v platnost 1. ledna 1958. Do té doby musí být ratifikovína parlamenty
zúčastněných
států.
26.3. Po skončení konference s presidentem Eisenhowerem začal Macmillan na
Bermudách
jednat s kanadským ministerským předsedou St.
Laurentem.
— Maršál Bulganin poslal výhružný dopis norské vládě, která má podle úmluvy NATO převzít od Spojených států
atomové zbraně.
27. 3. Francouzové oznámili, že zabili v Alžíru
75 povstalců.
28. 3. Britové se rozhodli
propustit cyperského arcibiskupa Makaria.
29.3. Suezským průplavem projel první konvoj.
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DOMOVA
Čs. vládní delegace odletěla do Číny

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Čs. vláda
stanovila
den voleb do krajských,
ústředních,
městských,
okresních, místních a obvodních národních výborů na neděli 19. května
1957.
— Z německých pramenů
dochází zpráva, že se v
ČSR staví čtyři základny
pro raketové střely: u
Liberce, Olomouce, Karlových Varů a Krumlova.
— Do ČSR přijela delegace lidové sněmovny Východního Německa, vedená J. Ďieckmannem. Vítala ji Anežka HódinováSpurná.
—Tradiční M a t ě j s k o u
pouť navštívilo prý letos
přes 2 a půl milionu lidí. V "Matějské tombole"
bylý jáko ceny: Jawa
175, televisór a motokolo Pionýr.

— V říjnu t. r. bude
otevřen Ústav věd sociálních. Studenty budou
absoloventi Marx - leninského institutu KSČ. Studium bude tříleté, hlavní
předměty budou: politická ekonomie, filosofie a
historie strany. Rektorem
Ústavu prý bude L. Štoll.
— Adaptace druhé divadelní scény v Olomouci,
divadla v Hodolanech,
byly skončeny. Divadlo
vyhořelo do základů v roce 1953.
— V Praze byla podepsána jednoroční obchodní
dohoda mezi ČSR a Holandskem. ČSR doveze
hlavně: kakao, ryby, tuky, umělé hedvábí, len,
kůže. Vývoz z ČSR: slad,
sladovnický
ječmen,
chmel, textilie, papírenské, dřevařské a sklářské

ŠPIONI, PROCESY, ROZSUDKY
— Tresty skupině zaměstnanců Stroj exportu a
Potravinoprojektu, kteří prý plánovali demonstrace k 28. říjnu ( H D 6. V I I . ) : Ladislav Krpálek 7 let, V . Franta 6 let, ing. Mastný 18
měsíců, ing. Fišer 2 a půl roku, Z . Cihlářová
1 rok žaláře— Podle zprávy ČTK byla zatčena další skupina amerických agentů. Mezi zatčenými je i
komentátor čs. televise Vladimír Veselý, o němž
se ve zprávě praví: "Ačkoli rafinovaně maskoval svou zrádcovskou špionážní činnost svými
politickými projevy v čs. televisi a jinde, neušel svému odhalení".
— Jako další americká agentka bylo zatčena
turistka Karolina Kopmanová z Hamburku.
Jejím úkolem prý bylo podávat údaje o výzbroji vojenských jednotek a o výstavbě průmyslových objektů.
— N a 1 rok žaláře byl odsouzen zemědělec
Jan Čihák z Vysokomýtska, který koupil na
černo 400 1 nafty od zaměstnanců n. p. Pozemní stavby v Pardubicích. Byla u něho nalezena i kompletní vysílačka.
— V Bratislavě probíhá proces s 27 zaměstnanci
národních podniků, kteří rozkrádali národní
majetek a dopustili se podvodů. Hlayním obžalovaným je bývalý velkopodnikatel Pavol
Krátký, vedoucí Stavebno-údržbářskěho družstva v Bratislavě. Mezi obžalovanými jsou:
Jozef Čundrlík, Ján Mačík, ing. Kroc a Richard Himler.
— V Praze byla odsouzena skupina 11 mladých
lidí, která "se připravovala na řemeslné lupiče". Nejstaršímu z nich bylo 21 let. Scházeli
se "v středisku zlodějů a prostitutek v pasáži
kina Čas", živili se krádežemi, vydíráním, žebrotou. Spali buď ve stohu v Ruzyni nebo na
klosetu v automatu Jizera na Václavském náměstí. Josef Jiřík dostal 4 a půl roku, L. Bláha 3 a půl, R. Lenc 2 roky, ostatní dostali několik měsíců.
— Jaroslav Křepínský žebral o podporu u amerických krajanů tak dlouho, až ho sebrali. Tvrdil
prý o sobě, že je politickým vězněm, ačkoliv
byl odsouzen pro krádeže. Vydělával 1.400
Kčs měsíčně. Plukovník policie Janulík si stěžuje: "Jsou ještě lidé, kterým je milejší záplatovaný pytel, jen když je z Ameriky, než všechno
to, co mají pracující na dosah růky".
— Pro olupování mrtvol byli odsouzeni zaměstnanci Ústavu soudního lékařství y Praze
J. Pánek (5 let), J. Bruna (4 roky) a L.
Seytz ( 4 roky).
J.K./Č

výrobky.
— Byl ustaven Svaz čs.
divadelních umělců. Předsedou přípravného -výbor u byl Vítězslav Vejražka. Na sjezdu promduvil
ministr školství dr. F.
Kahuda.
'— K 10. výročí podepsání
čs. polské smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci byli v Praze i Varšavě vyznamenáni čs. i
polští veřejní pracovnici.
Polákům odevzdal řády
Bílého lva čs. velvyslanec ve Varšavě Karei
Vojáček. P ř i vyznamenání byli opomenuti Gomulka a jeho nejbližší spolupracovníci.
— 120-členný dětský pěvecký sbor Šternberských
zpěváčků pořádal první
veřejný kóncert v Tylově divadle ve Šternberku.
—. Spisovatel
František
Kožík zdramatisoval svůj
nejslavnější román "Největší z pierotů". Premiéra
bude 1. června .v Ostravě.
— Antonín
Zápotocký
udělil Řád práce profesoru bývalé Německé university v Praze, histologu světové pověsti, dr.
Alfredu Kohnovi, kierý
se nedávno dožil 90 let.
— Začátkem března byl
poprvé v tomto roce splněn plán výkupu mléka.
Byl tím snížen schodek
20 milionů litrů o půl milionu. Zasloužily se o to
k r a j e Jihlava a Ostrava.
Pražský k r a j zůstává nejvíc za plánem.
— V přítomnosti 200 nejlepších pracovnic ze závodů a zemědělství podepsal Antonín Zápotock ý zákon o čes.tném odznaku mateřství (minimum je 5 dětí).. Delegaci
nejlepších pracovnic přijal i primátor
Prahy
Adolf Svoboda a předseda KNV v Praze F r . Vodsloň.
— Do Moskvy odjel na
zájezd taneční orchestr
Ladislava Bezzubky. S
orchestrem odjeli: zpěvačky Helena Roubalová a
Eva Francová,
virtuos
na elektrofonické varhany
Oto Čermák, stepař Z.
Dostál a Duo Francini,
komický kolečkář a džonglér.
— V Praze byl podepsán
obchodní protokol, jímž
se prodlužuje dohoda o
výměně zboží mezi ČSR
a Řeckem. ČSR vyváží
do Řecka traktory, hospodářské a obráběcí stroje,
textilie, z feecka dováží
pyrit, bavlnu, tabák a
jižní ovoce.
— Olympijská vítězka v
hodu diskem Olga Fikotová dostala povolení k
sňatku
s
Američanem
Haroldem Connollym. Novomanželé bud<?u žít v
USA, ale Fikotoyá podrží
čs. občanství a bude moci v budoucnu representovat ČSR.
— Spisovatelka
Marie
Majerová se dožila stáří
75 let.
— Nástupcem pcof. Skupy
v rolích Spejbla a Hurvínka je mladý herec Miloš . Kirschner.
J.K.
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Křížem

krážem

Asií

V polovině března odletěla z Prahy na turné po Asii delegace československé vlády, kterou vede předseda vlády Viliam Široký. Delegaci dále
tvoří: předseda Státního úřadu plánovacího ing. O. Šimůnek, tajemník
Ústředního výboru KSČ O. Černík, ministr zahraničí V . David, ministr
financí J. Ďuriš, ministr-předseda Státního výboru pro výstavbu prof. dr.
ing. E. Šlechta, ministr zdravotnictví J. Plojhar, ministr místního hospodářství dr. J. Kyselý a náměstek ministra zahraničního obchodu O. Kocour.
N a ruzyňském letišti
se s delegací přišli rozloučit: Rudolf
Barák,
J a r o m í r Dolanský, Z d e něk Fierlinger, Václav
Kopecký, A n t o n í n N o votný a Ludmila Jankovcová a členové pražského diplomatického sboru.
Jízdní řád
Československá vláda
o d j e l a n a cestu d o Asie
na pozvání vlád R u d é
Číny, Vietminu, Severní
UŽ

K o r e j e a Mongolská.
V Číně se čs. komunisté zdrželi osm dní.
Okázalého
přijetí
se
jim dostalo ve městě
Sianu, k d e Široký řečnil
k čínským studentům, a
kde si prohlíželi tovární
objekty.

president Vietminu H o čímin.
Při té příležitosti byla podepsána nová obchodní
dohoda
mezi
Československem a Vietminem. Severní Vietnam
bude d o d á v a t rýži, nerosty a řemeslnické výrobky,
Československo
Schůzka s Hočiminem vyveze stroje, barviva,
V b u d o v ě předsed- chemikálie, léčiva a elektnictva vlády v H a n o i rotechnické zařízení.
pak přijal celou delegaci
J.K.

TŘETÍ "BALÍČKOVÝ

PROCES"

Z a důvěru jakost: 3 roky
J a k se zdá, začala v Československu ř a d a soudních přelíčení s lidmi,
kteří se "etablovali" v nové ''branži", v dárkových balíčcích, abychom
mluvili o b c h o d n ě . Z a t í m co p ř í p a d M a r i e Neželkové ( H D 3-VII)
a
p ř í p a d Jaroslava Křepínského (viz rubriku "Procesy a rozsudky") spad a j í p o d společnou rubriku chamtivosti, je případ Karla Rylka jiný.
K u l a n t n ě o n ě m r e f e r u j e redaktor /pražského rozhlasu Jaroslav Němeček
dne 19. března:
P ř e d senátem lidové- sílat jako dárky, protože vosti svých sousedů a
známých i důvěřivosti
ho trestního s o u d u v dárkový balíček, aby- poštovních, doručovatelů.
Praze se zodpovídal dal- chom si rozuměli, neN e c h a l si zasílat baší balíčkový přeborník. p o d l é h á normální celní
ličky na kdekoho. DostáKarel Rylek. J e n ž e Rylek sazbě.
vala je j a h o bytná, dostáuž nežebral dárky. RyCeny mírné
vala je jeho sousedka
lek obchodoval.
Bylo to: na 400 m od naproti i sousedka z
30 tisíc dolarů
vlněných
látek,
které prvního patra, a doručoZ a záhadné pohledáv- prodával za 600 Kčs vatelé se už ani nakonec
ky, jejíž skutečný pod- metr, 266 m bavlněných nenamáhali chodit s baklad se nezjistil, měl ve látek, ty prodával prů- líčky, jak se říká po parSpojených státech k dob- m ě r n é po 300 Kčs, a tajích, ale dávali je příru na 30.000 dolarů. elektrické holící strojky mo Rylkovi.
T v r d i l soudu, že prý to byly u něho kus za 800
V š e h o moc škodí
byly staré pohledávky z Kčs.
Jenže
166 balíčků za
předválečných let. N u ,
Pokoutním p r o d e j e m
budiž mu věřeno. Pro bez cla a bez daní získal rok už přece jen leckotento f a k t také žalován asi 400-000 Kčs. J e n o m mu p a d n e do oka. A
tak senát lidového sounebyl. J e h o
provinění
na dani z obratu přišel
du trestního,
kterému
tkvělo právě v balíčcích.
stát o 150.000 Kšs. Asi
předsedal dr. Jiří Marek,
D o l a r y si totiž Rylek neřeknete, jak je to možné,
Rylkovo zasílatelství likchával poukazovat
do
že dostal tolik zboží. Ž e
vidoval a iniciátoru deV í d n ě a tam m u j e h o
na to nikdo nepřišel.
visových machinací vypřátelé nakupovali luŘetězový obchod
měřil tři roky.
xusní zboží.
A to si nechával po-

Rylek zneužil

důvěři-

Prvotřídní restaurační podnik

J. ČERNÝ & CO.

I bytná a doručovatelé dostali svůj díl- Ale
byl jim d á n p o d m í n ě n ý
odklad trestu. Doplatili
na svou ochoty, k t e r á
přece jen byla v rozporu se zákonem.

319 - 321 - 323 Swanston Str.,
MELBOURNE
*
*

-

CITY

RESTAURACE . L poschodí
ESPRESSO BAR (automat) - přízemí

Česká
kuchyněItaiská zmrzlina vlastní výroby
Vlastní pražená káva

S. K. SLAVIA
pořádá další
SPOLEČENSKÝ VEČER
v sále "BAMBALINA"
20. dubna 1957
Zajistěte si vstupenky v
předprodeji u členů
výb oru

HLAS

•4TELEVISORY, RADIA, LEDNIČKY, PRACKY
a elektrotechnické přístroje a potřeby
za hotové neb na splátky dodá i opraví
J. P H I L I P

STÁTECH III

Zpráva z cesty kolem světa
Jistě nikde na světě se nedá vidět tolik nudistických filmů a burlesek jako v USA, nikde není
tolik časopisů s nemravným obsahem, tolik nočních klubů s hlavním programem svlékajících se
tanečnic* Místy vystupují japonské tanečnice, které
se proslavily v tokijské Jošivaře: Zatím co v jejich ladných pohybech při odstrojování je umění,
Američanky jdou ještě dále a jsou vulgárnější.
Zdá se mi, že Amerika je více demoralisovaná
než kterýkoliv jiný národ - nebo aspoň určité
americké městské vrstvy.
Dlouho jsem se sháněl v Los Angeles po opeře,
nikdo nevěděl, kde je. Když jsem konečně budovu našel, dověděl jsem se, že operu njohu vidět
někdy na jaře. V třetím
největším
městě USA.
*
*
Los Angeles má dvě "nej-": je to nejroztahanější
město na světě (třetí prý je Brisbane) a má nezvětší počet automobilů. Bylo by však šťastnější,
kdyby tomu tak nebylo. Kromě několika nákladných autostrád, které protínají město rjad zemí
i pod zemí, je dopravní situace zoufalá. Po celý
den je skoro na všech ulicích jedno auto nalepeno
na druhé a prakticky vše stojí,' neboť bloky domů
jsou ve městě malé a na každém rohu jsou dopravní světla.
Je omyl se domnívat, že Los Angeles -je u moře.
Trvalo to skoro dvě a půl hodiny, než jsem se dostal autobusem ze středu města na Long Beach,
který je asi 30 mil vzdálený. Tam jsem ale pak
viděl »desetkrát tak velký zábavní park ifko. melbournský Luna Park, a asi deset tisíc námořníků
ze zakotvených lodí. Nikde nebylo možno se jim
vyhnout. Slavný Santa Monica Beach není špatný,
ale zdaleka se nevyrovná
průměrné
australské pláži.
*
*
Vedlejší Venice Beach má ale něco, co žádná pláž
v Austrálii nemá. Je.poseta těžními věžemi na naftu.
Některé ji čerpají přímo z moře, jiné z pláže, a některé jsou postaveny podél pobřežní silnice. Poprvé
v životě jsem zde viděl naftová pole. Na Signál Hill,
který je jen kousek od středu Los Angeles, je malý
kopec obsypaný asi sto věžemi, jedna stojí vedle
druhé, že se dotýkají.
*

*

Třebaže již nenosím krátké kalhoty a nemám
ani děti, které bych vzal s sebou, jel jsem se podívat do Disneylandu. Za zpáteční cestu s průvodcem jsem platil dva dolary. Nebýti průvodce, asi
bych ještě dnes bloudil na několikakilometrové ploše, kde byly pohádky a sny malých a snad i velkých
uvedeny ve skutečnost. Člověk se tu prochází mezi
hrady, potkává princezny a draky, vidí meziplanetární cestovatele s atomickými pistolemi a zaparkované létající talíře.
*

V ČSR poslední zbytky Sokola oficielně zlikvidovány

Čs. svaz tělesné výchovy založen

Radio - Electrical,

119 Gardenvale Rd., G A R D E N V ALE, Vic.
[1. stanice za st. Elsternwick) Telefon X M 2542
Dříve závod v Praze X I I .

VE SPOJENÝCH
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San Fr.ancisko bylo první americké město, které
se mi opravdu po všech stránkách líbilo, ačkoliv
jsem jich za své okružní cesty viděl hodně. Je to
staré město, ale čisté a současně i moderní a ze
všech amerických měst nejpodobnější evropským
velkoměstům. Není na úplné rovině jako třeba New
York nebo Washington, ani roztahané do nekonečna
jako Chicago nebo Los Angeles. Je vystavěné na
stráních - člověk si vzpomene na Vinohrady a
Petřín. Malý poloostrov, na kterém je město postaveno, se dá zvládnout i pěšky.
Starou romantickou lanovou drahou je možno
vyjet na Knob Hill nebo Telegraph Hill, pdkud je
překrásný pohled na všechny části města, členité
pobřeží, na Oakland na druhé straně zálivu^ a na
dva největší mosty svého druhu na světě. Od
Fishermen's Wharf, kde jsou výborné evropské
restaurace specialisované na mořská jídla, jsem se
díval teleskopem na Alcatraz. Ale ani z výletního
člunu při dvouhodinové plavbě v zálivu, kdy jsme
sc zdí slavného vězení téměř dotýkali, isem v čočce
svého aparátu nezahlédl nikoho v pruhovaném obleku, s řetězy a koulí na noze. Byl jsem proto zklamán. Faktem zůstává, že vězňové, mají nejkrásnější
polohu na bydlení v celé oblasti San Francisca a
nejkrásnější pohled z okna, jestli ve svých celách
nějaká okna mají.
L- B.

šovskou náplň.
Další
leta přešel Zápotocký
pouze několika větamiNemohl dost dobře
vysvětlit, proč komunistický režim "sjednocený"
Sokol zase rozdělil a
později zase částečně
sjednotil. Řekl jen, že
došlo k jakýmsi odstředivým" snahám skupin a
jednotlivců, kteří se pokoušeli jednotné tělovýchovné hnutí různými
v první republice. T o akcemi rozrušovat.
tvrdil komunista ZápoNepřímo se zmínil tatocký, ačkoliv dobře vě- ké o tom, že se režimděl, že právě marxisté pokoušel podplácet zkupřišli v první republice šené tělovýchovné prase svými truc - organi- covníky tím, že tělocvik.,
sacemi, kterými chtěli a sport zestátnil a fiznemožnit Sokol. Sokol nancoval. T o byl úkol
otevřel své tělocvičny a tak zvaného
Státního,
hřiště pro všechny vrst- výboru pro tělesnou vývy v národě, ale na to chovu a sport, který za
už se Zápotocký nepa- několik let českosloven
matuje. Naopak, aniž by skou tělovýchovu
tak
se zarděl, tvrdil, že prý zkorumpoval, že se tějedině komunistická stra- locvičny a hřiště téměř
na bojovala za jednotu vyprázdnily.
masových organisacíTento výbor byl nyní
Právě proto asi zakazozrušen a placený aparát
vala svým členům činmá být nahrazen -kádry'
nost v Sokole a založila
dobrovolných pracovnípro ně J P T , Jednoty
' ků. J d e jen o to, kolik
proletářské výchovy.
se ještě těch dobrovolných dobrovolníků na"Tyršovská náplň"
jde. Z e seznamu členů
Zápotocký pak přešel předsednictva a ústřednína dobu po druhé světo- ho výboru je vidět, že
vé válce. Tvrdil, že prý bývalých Sokolů je tam
komunisté znovu bojo- poskrovnu, dá-li se vůvali o sjednocení tělesné bec o lidech, jako je
výchovy a že po roku dr. Klinger, říci, že jde
1948, kdy odstranili sku- o skutečné Sokoly.
tečné Sokoly, dali So- V. N . Duben, Washing- ;
kolu jeho pravou, tyr- ton.

Počátkem března se konalo v Obecním domě v Praze dvoudenní zasedání dlouho ohlašovaného ustavujícího -sjezdu tak zvané jednotné
dobrovolné tělovýchovné organisace, kterým skončila další, pořadím
již čtvrtá komunistická reorganisace československé tělesné výchovy a
sportu. N o v á organisace má název: ČSTV - Československý svaz tělesné výchovy. Tímto činem komunisié v československu oficiálně
zlikvidovali poslední zbytky Sokola. D o loňska komunistický režim
udržoval alespoň zdání sokolské tělovýchovy v názvu jedné ze svých
tělovýchovných organisací, určené pro venkov, tak zvané D S O Sokol.
T o bylo novou reorganisací zrušeno a režim v předsjezdové kampani
dělal všechno možné, aby umlčel hlasy tělovýchovných pracovníků i
sportovců, které zejména v loňském období "tání" žádaly, aby se celá
nová jednotná dobrovolná tělovýchovná organisace jmenovala "Sokol".
Komunisté sjezdem
zlikvidovali všechny připomínky s o k o l s k é h o
hnutí- N a příklad nový
znak má pod státní vlajkou elipsu atletické dráhy s textem Č S T V a
spodek odznaku tvoří lipová ratolest. Prapor nové organisace zatím sice
ještě nebyl schválen, ale
bylo rozhodnuto, že se
příslušníci Č S T V budou
Oslovovat " s o u d r u h u " a
"soudružko". Jen oficielní pozdrav " N a z d a r "
prošel.
Složení

předsednictva

Předsedou ústředního
výboru Č S T V je předseda pražského Krajského národního výboru F.
Vodsloň; jeho náměstky
V. Mucha a J . Abraham.
Tajemníky předsednictva
jsou O. Beran, K. Červinka, a L. Uhlíř. V
předsednictvu zasedají:
O. Hradec, V. Mudra,
M. Král, J . .Houška, F.
Mathé, J . Mozola, R.
Nejezchleb, L. Uhlíř, K.
Pytluk, J . Racková, L.
Serbus, J . Šterc, J . Vlk
a F. Škapa . . . V ústředním výboru ČSTV, který má celkem 75 členů,
jsou mezi jinými dr.
Bláha, Tesař, E- Zátopek, dr. M. Klinger,
Penninger, Pešek, Pešková, Pleskot atd.
Obvyklé divadlo
Sjezd nové organisace,
který se odbyl už za
dva dny, byl obvyklým
komunistickým
divadlem. N a jeho zasedání
se dostavila
delegace
vlády a
komunistické

RADIO -

TAXI TRUCKS
J. Šuran . tel. BY 3525
Toorak Station
Stěhování, balíky,
kontrakty, proclívání s
zvěrolékař, ambulance.
24hodinová služba

strany v čele s A. Z á potockým.
Zápotocký
pronesl opět jeden ze
svých "odborných" projevů o tělesné výchově.
Mluvil zejména o tom,
že riová organisace musí zamířit svou pozornost
hlavně na mládež, kterou komunisté nemohli
po likvidaci pravého Sokola přilákat na hřiště
a do tělocvičen.
Projev Zápotockého
Hlavní část svého projevu Zápotocký věnoval svým obvyklým tirádám o minulosti. Řekl,
že čím více se československé národy probouzely, osamostatňovaly a
^osvobozovaly, tím více
prý "v nich narůstaly
třídní rozdíly mezi pracujícími a vykořisťujícími". T o prý mělo za
následek i rozdělování
a tříštění tělesné výchovy.
K největšímu tříštění
tělovýchovného a sportovního hnutí prý došlo

Neutěšené vyhlídky maďarských uprchlíků

NEZAPLACENÝ

DLUH

Od sovětské invase Maďarska se vedou dlouhé debaty o tom, jestli Spojené
státy, respektive Spojené národy, měly a mohly vojensky zasáhnout. Méně
už se mluví o tom, co neudělaly, ač bez debat mohly, diplomaticky, a hospo-t
dánsky. Vypovězení diplomatických styků, hospodářské sankce, vyloučení
maďarské loutkové deiegace ze Spojených národů a podobné možnosti zřejmě
nikdy nepřipadaly v úvahu.
Nejméně ze všeho se něco málo přes 5 milionů rakouských hranic sovětvšak mluví o věci nej- dolarů. Mezinárodní Čer- skou armádou. Jejich posmutnější - o opuštění vený kříž se st^rá o 45. čet vzrostl na 17.000 a
maďarských
uprchlíků 000 uprchlíků, ale jeho stále se zvětšuje. Spojené
svobodným světem. 60. fondy budou úplně vy- státy zatím věnovaly na
000 je jich dosud v čerpány někdy v polovině jejich vydržování všeho
uprchlických táborech Ra- roku. Neseženou-Ii
se všudy 50.000 dolarů.
kouska, 17.000 žije ještě daláí peníze, Rakousko,
Francie, Kanada, Auv horších poměrech v které už teď platí z vlastJugoslávii.
ní kapsy 80.000 dolarů strálie, Kolumbie, Brazí- :
lie a Venezuela jsou
Kamenem úrazu jsou dafnněf,' ponese všechny ochotny přijmout velký
náklady.
zavřené kapsy Spojených
počet uprchlých Maďarů, '
národů
a
nekonečné
O chudé
Jugoslávii, ale někdy nejsou ani pewashingtonské handrko- kterou udělal Titův ko- níze na cestu a většina !
vání o to, kolik maďar- munismus ještě chudší, Maďarů chce stejně do
ských
uprichlfků jsou se obyčejně nedá říci Spojených států.
vlastně
Spojené
státy mnoho dobrého. V přípaCelý případ je jenom
ochotny přijmout.
dě maďarských uprchli Hlavní břímě nákladů ků však udělily spolu s dalším dokladem toho, že .'
ctnostným pro poražené nechystá
na vydržování uprchlíků Rakouskem
západním
demokratům nikdo vavříny. Nadšení
z Maďarska nese zatím s lekci v charitě. Maďaři pro maďarské revolucioobdivuhodnou obětavostí začali přecházet jugosláv- náře rychle vyprchává.
malé Rakousko. Spojené skou hranici :..po uzavření.
-nnárody věnovaly jenom

i.
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K T E R A K M N O H Ý M PŘIŠLA VHOD
OPERACE
SVINIBROD
Byl pozdní večer, první máj, byl však také
první duben. Bez prvního dubna by nebylo prvníh o máje. Po omylech minulosti si to musíme přiznat, abychom udrželi krok s dnešní dobou socialistické výstavby i s gregoriánským kalendářem.
První máj se též jmenuje první květen, £terý má
však velkou nevýhodu: trvá od útlého rána, kdežto první máj nastává, když se setmí. První máj
je svátek práce. Je jím míněna oslava spojeného
úsilí dělníků a dělnic, rolníků a rolnic, pracující
inteligence obojího pohlaví za účelem ukojení
všech potřeb tělesných jakož i zvýšení životní
úrovně pracujícího lidu měst a venkova.
První máj tedy je, jak bylo svrchu navedeno,
záležitost pro materialisty. První duben, též april
nazývaný, je naopak svátek, zasvěcený úsilovné
práci duševní. Plody tohoto duchovního úsilí,
celý ethos a kvintesenci prvního aprilu shrnul lid,
jenž nám musí být učitelem, v brilantní zkratku:
aprílové žertíky. Toho dne se nemusí všichni filosofové, pedagogové, národní buditelé a podivíni

tvářit vážně, nýbrž věnovat se jiné osvěžující činnosti, jako je na příklad vymýšlení nového národního programu nebp osvětlování temného středověku. Toho dne mohou dokonce i odpovědní
redaktoři seriosních novin psát, co si myslí, jsouli ochotni riskovat výpověď.
Smělý čin vévody Břetislava rozvířil hladinu
veřejného mínění již ve století jedenáctém. Vědecky-o něm pojednali historikové Kosmas a Dalimil, beletristně zpracoval totéž thema pohádkář
Václav Hájek z Libočan, šumným distichem se
jej zmocnil známý kulturní kolaborant prof. dr.
Kampanus. Moderní reportážní verse Josefa Hukala pochází z roku 1820. Pokládáme za kategoricky imperativní zabývat se v ťomto čísle H D
politickou, strategickou a mravní problematikou
Operace Svinibrod hlavně proto, že dnešní historická epocha' neklade našemu národu již jen pasivní otázku: "Kam to spějeme?", nýbrž znepokojující, varovný a slavnou budoucnost slibující
problém: "Kam se derem?"
A taky kvůli datu . . .

' Redakce Hlasu domova lituje, že zde končí rukopis svižně psané úvahy odpovědného redaktora, o jehož osud panují obavy. N a opuštěném mole melbournského - přístavu byla však nalezena
hrst výstřižků historické ceny. Otiskujeme je doleji v naději, že tím přispějeme k'rozluštění Záhady nedopsaného rukopisu a zmizení bývalého spolupracovníka H D
jun.
A B Y SE D Ě T I N E O D R O D I L Y

cíř měl vycpán lacinými "Comics", které hlásají
nadřazenost americké rasy.

N a tiskové konferenci, kterou svolal Výbor
p r o zabezpečení navrátilců, hovořil včera se
zástupci tisku návrátilec Břetislav Kníže, který
se navrátil i se svou družkou ze Z á p a d n í h o Německa. N a otázky jednotlivých novinářů sdělil
mimo jiné:
"Ani si neumíte představit, jak jsem rád, že
jsme zase mezi svými. Není nad tábor míru. Nikde na světě nemůže člověk uplatnit zkušenosti
z policejní služby jako doma. Mohu říci z vlastní zkušenosti: kam jsem na Z á p a d ě přišel, všude jsem viděl samá brnění a halapartny. Dokonce
i při naší mírové manifestaci ve Svinibrodu nám
bylo bráněno v návratu agenty nepřátelských
rozvědek.
J e d e n z agentů mne chtěl zadržet ještě v bráně Svinibrodu pod záminkou, že kontroluje glejty a vandrbvní listy. Shodou okolností mi bylo
možno nahlédnouti mu v ledví- Z a h l é d l jsem tam
zbytky žvýkací gumy a kalužinu Coca-Coly. Pan-

P R A N Ý Ř

Břetislav Vejvoda, známý rudý f r a j e r z
•Prahy, je stíhán zatykačem pro únos nezletilé
říšské státní příslušnice, kterou unesl proti
vůli rodičů z kláštera ve Schweinfurtu, když
byl rozťal na útěku ve dví příslušníka městskéh o policejního sboru a poškodil ranou meče
řetěz u akcízu, nezaplativ mýtné. Z a pobytu
na území spolkového státu se stýkal s košickýmí kumpány a panuje podezření, že zcizil odřezky zlatého rouna. Týž, který nikdy nevynikal silou ducha, byl slyšen na útěku, an volá:
'"Zpátky ni krok", z čehož se d? usuzovati, že
byl pilným čtenářem Rudého práva. Ve stvku
s obyvatelstvem se. vždy vyptával, jak se chodí, což dokazuje, že hodlal odvrátit pozornost
od plánu útěku koňmo. J e také známo, že
neumí česky psát, kteréžto pobuřuje milovníky
českého jazyka doma i v cizině.
Bójohemum, list českých demokratických
federalistů, Kolín n a d Rýnem.

Od našeho zvláštního zpravodaje
Josefa Hukala, Svinibrod
Když měsíček spanile svítil,
vévoda Břetislav vstal,
neb oheň, jejž k Juditě cítil,
již se byl dávno v něm zňal.
Ska: "Kdyby i za Rejnem byla,
přede mnou ustraněna,
a kdyby ji nebesa kryla:
Judita musí být má,
konečně musí být má!"
Tak pravil a zabodnuv oře
s panoši ku Brodu jel,
kde císař v klášterním sboře,
dceru svou ukrytou měl,
před ním ji schovanou měl.
Blíž kláštera v zeleném křoví
skryl kníže panoše své,
a přes hory, doly a rovy
pospíchal ,k milence své,
zabodal k Juditě své.
A ráno, když panny jsou pěiy,
Břetislav v klášteře stál,
a s kůru, když jiti se měly,
(Přiskočil, Juditu jal,
milenku na koně vzal.
Tu panny se do křiku daly,
strážníci pádili ven,
a dva za ním ve zbrani hnali
křičíce: "Nepusťte ven,
zavřete, nepusťte ven!"
A na to hned zatáhli bránu
řetězem přenáramným,
a hradní již chtěl mu dát ránu
mečem svým napřaženým,
na hlavu napřaženým.
A hradnímu rozraziv ledví,
,s Jitkou se ku bráně bral,
a řetězy přeraziv ve dví
s Jitkou se ku Praze bral,
s milenkou ku Praze hnal.
Řka jí: "A teď, milenko drahá,
nyní jsi na věky má!"
A Jitka jsouc radostí blahá
pravila: "Na věky tvá!
nyní jsem na věky tvá!"
A nežli se večerní záře
po druhé ukázala,
již Pražanů veselé tváře
Juditu uvítala,
vládkyni uvítala.

Vejvoda před brankou Svinibrodu
. . . v pozadí panny jsou lkaly . . .

N A

Zprávy z ciziny

Zato tady v Praze, samá radost! Celý den jsem
chodil po městě a obdivoval se výkladům! Všude plno strdí a budovatelského elánu- Jak se tu
vše změnilo bd doby, kdy lid spravedlivě zlikvidoval Vršovce!
Víte, největší starost tam v cizině jsem měl,
aby se děti neodrodily. Proto jsme si se ženou
ř e k l i . . . " A tu již pan Kníže představuje svou
družku Juditu, rozenou Sachsovou von Schweinfurt, s níž se zapomněl oženit pro nepřekonatelné
právní potíže. Dobře jim bude mezi námi. A
děti se neodrodí.
Právo

Řemdihu,

Praha

REDAKCE O D P O V Í D Á :
Benedikt, Austrálie: Děkujeme srdečně za zprávu " N a Českomoravské vysočině se stmívá". Báseň o Karolíně Světlé se zatím nehodí- Fotokopie
dopisů, které dokazují sexuální výstřednost pana
Vejvody, máme v. archivu. Fotografie, kompromitující pí. M. P. na pouti do Vambeřic, zašlete s
důvěrou^ Redakce Bojohemum

Tato otřásající reportáž dosáhla redakci krajanského časopisu "Nový domov", Toronto, Kanada prostřednictvým podzemních kurýrů. Redakce "Nového domova" ji otiskla dne 19. ledna
1957 v rubrice "Z kulturního dění". Děkujeme
tímto redaktorům tohoto časopisu za výtečný
námět, ¡používajíce množného čísla v nezlomné
víře, že jeden by si to nevymyslil.
HLAS SVOBODNÉHO

ČESKOSLOVENSKA

Vážení posluchači, slyšíte Hlas svobodného
Československa. Vysíláme časovou úvahu "Břetislav a lidová 'oposice", kterou napsal
(rušeno)
Lidová oposice
(rušeno)
byli: Přemysl, Nezamysl, Mnata,
Vojen, Vnislav, Křesomysl
(rušeno)
též Neklaň a Hostivít
(rušeno)
Oposice lidová
(rušeno)
na dva prsty zahvízdá a za ní selská
jízda
(rušeno)
Ministr zahraničí J o h n
Foster Dulles prohlásil
(rušeno) . . . .
. . . . morálně p o d p o r u j e Břetislava
(rušeno) . . . .Lidová oposice pochopitelně souhlasí. . .
. . . . (rušeno)
jakmile dojdou z Washingtonu směrnice
(rušeno)
(Pokračování na str. 6)
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Naturalisace přistěhovalců je pro Andorany samozřejmá věc. Pro přistěhovalce
samotné je naturalisace problém, asi proto, že se na ni dosud dívají z neandorského hlediska.

Jaké však bylo jeho zklamání po návratu! Po
literatuře mateřského jazyka žízniví a chtiví Francouzi koupili všeho všudy tři detektivky, které
Louis dostal zdarma. Dnes po sedmi letech má
chudák Louis pořád ještě ve své podkrovní světničce pod postelí, na skříni, v kufrech - prostě
všude uskladněny Tři mušketýry, Zvoníka u Matky
Boží i Dámu s kameliemi. Nedávno mi sdělil, když
jsem ho potkal na chudé pastvině, kde z_ase hlídá
stádo ovcí, že bude muset ještě tři roky dělat a
šetřit, než splatí poslední pesetu, kterou ještě dluží
po nešťastné "tajné misi" do Francie.
*

*

Jeden by řekl, že Francouzi - nebo řekněme
uprchlíci - se v exilu vzájemně podporují. Chyba
lávky - to bylo. Mezikrajanské obchodní styky
zhasínají. Většina francouzských živnostníků a podnikatelů si myslí, že musí rychle zbohatnout. I když
je jejich práce lepší než místních řemeslníků,
jejich ceny jsou neúměrně vysoké. Dalo by se to
vyjádřit matematicky - vezměte si lžíci na boty.
Andorský kramář ji prodá za 2 pesety, Francouz
Andoranovi za 3, Španělovi za 4 a krajanovi - spoluuprchlíku za pět peset.
*

*

Problémem mezi uprchlíky v Andoře je naturalisace. Andorané, kteří přijali ve své chudé zemičce
politické uprchlíky, si pochopitelně přejí, aby po
uplynutí tří let - předepsaných zákonem - uprchlíci
žádali o naturalisaci. Andorané pokládají uprchlíky
za nové občany státu, a proto považují žádost o
naturalisaci za víceméně přirozený vývoi situace.
Považují každého uprchlíka, který našel na pustých
stráních Pyrenejí a mezi stády ovcí svou novou
vlast, za emigranta. Pojem "exulant" jim na mysl
vůbec nepřijde.
Názory v táboře uprchlíků se ovšem liší. Můžeme
je rozdělit zhruba do tří skupin.

KRÁTCE Z EXILU
—• Předsedou
sdružení
"Věrni zůstaneme" v Chicagu byl opět zvolen A.
L. Nehasil, a předsedkyní
Čs. ženské národní rady
v Chicagu pí. M. Ferjenčíková.
— V Akře ve státě Ghana
zemřel 461etý dr. Karel
Sperber.
Před
válkou
byl lékařem v Baťově
nemocnici ve Zlíně, za
války sloužil v britském
loďstvu. Byl držitelem
anglických i čs. vyznamenání.
— Cyrilometodějská liga
v Londýně začgla vydávat měsíčník "Londýnské
listy".
— F. Weber ze Stalinových závodů y Záluží u

Mostu, který přijel do
Západního Německa na
návštěvní visum, zde požádal o asyl.
— Protestanský duchovní
J. šešulka, narozený ve
Věchnově na
Moravě,
zemřel v městě Hubbard
v Texasu.
— Sokol Casablanca zvolil nový výbor: starosta
J . V. Peroutka, místostar. R. Hub a K. Fink,
vzdělavatel J.
Slovák,
náč. A. Zambžický, jednatel V. šafránek, dále:
K. Hrdlička, Z. Kinzl, J.
Hodek, A. Šenk, J . Finková a K., Černý. Před
valnou hromadou byla
oslava TGM a rozvinutí
praporu.

jež si zaslouží pozornosti
(rušeno) Kdyby ovšem
(rušeno)
nelze
tříštit jednotu lidové oposice . .
(rušeno)
ale ani jinak . .
(rušeno) . . . .
. . . . jestliže vůbec téměř
(rušeno) . . . .
. . . .mlčeti zlato
(rušeno)
dokud president Eisenhower neprostuduje situaci. . .
Skupina první - typičtí Novoandorané.
Zvukový záznam vysílání Svobodné Evropy v
Požádali o naturalisaci, neboť se rozhodli být
opravdovými Andorany. Zahořkli na svou starou Evropě.
vlast, zapomněli, že se jim dnes v Andoře vede
SENSAČNÍ ÚSPĚCH KRAJANA
dobře, protože byli vyškoleni nebo se vyučili řemeslu ve své vlasti s tisíciletou tradicí. V náručí
Redakce Čechoslováka - F.C.I. obdržela tento
plnoštíhlé Andoranky nebo pod zorným úhlem bankovního konta, získaného dobře prosperujícím ob- týden pozdravnou pohlednici od krajana Břetichodem, zapomněli na melodie Andulasie. Španělská slava Přemyslovce, kterou poslal ze Schweinfurtú.
část této skupiny dnes - po dvaceti letech - došla Pozdravuje všechny čtenáře Čechoslováka a přetak daleko, že si oholila tradiční "kotlety" a zaměnila švihácký oblek za prosté hrubé oblečení je redakci mnoho úspěchu v práci, jíž si porobený
Andorami. Někteří se přede mnou, nejmladším z domov vysoce cení. K r a j a n Břetislav Přemyslovec
uprchlické rodiny, tvářili jako "rození" Andorané získal udatným činem, který vzbudil pozornost
a neradi mluvili o svém španělském původu.
světového tisku, ruku i srdce J e j í Výsosti prinSkupina druhá - usedlíci.
cezny Judity Saské. Již týden před únosem doJak mezi Francouzi tak mezi Španěly jsou usedlí- sáhly zprávy z podzemních pramenů redakci F.C.I-,
ci. Jsou to lidé, kteří se z túzných důvodů rozhodli jejíž původní zprávu přetiskl na první straně i
stát se Andorany. Jsou loyální k své nové vlasti, vlivný konservativní deník "Daily Cosmas" spolu
ale myšlením a způsobem života zůstali syny rodné
země. Jsou to takoví francouzští nebo španělští s fotografií vlastní střechy D o m u čs. svobodného
Andorané, nebo použiji-li čechoamerického názvo- tisku v Londýně. Novomanželům upřímně grasloví, stvořil bych slova jako Španěloandoran a tulujeme.
Frankoandoran, která zrovna nezní nejlépe.
S radostí můžeme sdělit čtenářům, že pod vliSkupina třetí - exulanti.
vem této události vzrostly tento týden příspěvky
Mnozí z exulantů berou pobyt v Andoře jako na Fond svobody o tři a půl kopy grošů míšeňdočasnou nutnost: je třeba někde žít, než se poměry ských. V příštím čísle zahájí Čechoslovák napídoma obrátí. Život v Andoře je pro ně čekáním navou soutěž čtenářů pod heslem " N a vlastní
na vlak, který má zpožděni Z různých důvodů
JJ
odmítají přijmout andorské občanství, kterého by cimbuří". Kdo je vinen?
se stejně mohli zřeknout, až přijde jejich čas. JeČechoslovák - F.C.I. - S.P.S.Č-, Londýn
den se obává, že by po návratu do Remeše už
TERAZ U Ž NIE LEN
nedostal preclíkářskou licenci, neboť podle starého
francouzského zákona nesmějí na území Francie
. . . Počúvame s konsternáciou chýry zo Schweinvyrábět preclíky cizinci Jiný se odvolává na své
řurta.
Vela sa čudujeme, pokial až dosiahne pražnárodní uvědomění, které mu velí zůstat vlastencem.
ské
huncútstvo.
Teraz už nie len tretinku, teraž
Naturalisace dává utečencům ovšem několik výhod. Při cestování mimo Andoru se lépe jede na už nie len autonómiu by chceli pražskí pajtášovia!
mezku Andoranům než bezdomovcům s prozatím- Teraz už aji sobášit by sa chceli, ožgerové, beními cestovními papíry. J e též otázka, co se stane ťári, šuchavcovia. Ale teraz už nie je tak, ako
v případě výjimečného stavu. Řekněme jen tak
na příklad, že Západ a Východ začnou řešit své bolo! Teraz my zpod Tatier tak im hovoříme:
neshody válkou místo konferencemi. Mnohý ze zdej- keby malo byť, ako bolo, nebolo by tak, ako má
ších uprchlíků by možná pocítil povinnost přispět byť. Naozaj veru keby aji bolo, ako má b y ť . - .
svým malým dílem. Ale víme dnes, co v takovém
Pribinuv štít, list Ústredného komitétu Lipřípadě udělá andorská vládci? Co "když z bezpečnostních důvodů bude všechny cizince internovat? gy roduverných Staroslovákov hornouherských
C Pokračování příště ) komitátov, Nitra.
QUO
Objednejte dánské potravinové balíky
P L U M R O S E
přímo u zástupce:

O P T O
109 Swanston Str. (9. poschodí)
MELBOURNE (proti Melbourne Town Hall)
Naše balíky obsahují nejkvalitnější zboží dánského
původu. Zkuste poslat náš balík aspoň jednou.
* Dodací lhůta 3 týdny *
Vyžádejte si podrobný cenrifk.
Zasíláme také léky všech druhů - i bez lékařského předpisu - telegraficky z Londýna.
— V různých státech Evropy, Ameriky i Afriky
se konaly oslavy 500. výročí založení církve Českých bratří (na Západě
Moravští bratři).
— Pianista R. Firkušný
sklízel na svém evropském turné velké úspěchy ve Španělsky, Holandsku, Anglii, Lucembursku,
Francii, Švýcarsku a Itálii. Nyní se vrátil do
USA, v červnu odjede do
Jižní Ameriky.
— Ve Stockholmu zemřela v 75 letech hraběnka
Amálie
Posse-Brázdová,
vdova po českém malíři.

— Na závěrečném koncertu Ottawské filharmonie dne 1. 3. zpíval
jako sólista s velkým
úspěchem Jan Rubeš. O
přestávce mu předal jménem místní odbočky ČSNS malý Otík Hora květiny se stuhami v národních barvách.
Č/-afa— Bývalý, redaktor Lidových novin Ladislav Matějka vydal jako soukromý tisk studii o českých
překladech z amerického
básníka Walt Whitmana
a o Whitmanově vlivu na
českou poesii.
— Profesor universitní ko-

USQUE

TANDEM,

CATO?

Svinibrodská tragedie přestala být jenom svinibrodskou tragedií - je i tragedií českou a československou. Svinibrodská tragedie je kompletní-s
katharsí, naše nepatří na dějinné jeviště - končit'
katharem. Neboť zatím co ve Svinibrodu čacký
Přemyslovec přetínal řetězy mostní, co dělali jeho panošové? Čeští panošové se dopustili značnéh o hyenismu: skryli se v zeleném křoví, v bezpečné vzdálenosti od místa hrdinných činů, jak
svědčí historie! Břetislav Pražský musil nejprve
"přes hory, doly a rovy" poodejeti, než mu bylo
možno nerušeně a bezpečně provésti chrabrý čin.
My, kteří jsme již devět století vzdáleni sviíiibrodské tragedii, my, kteří žijeme tisíce a tisíce
mil od místa činu, my nejlépe a nejstřízlivěji jsme
schopni změřit hloubku katastrofy. J e konec s
národy, jež chodí na kopanou. Zbývá nám starost o českou kulturu. Zbývá nám Komenský.
Zbývají nám krajanská krematoria s automatickým chlazením. Ve chvíli, kdy "Pražanů veselé
tváře Juditu uvítala", změnila se hrdinská arie
Daliborova v komický recitativ Kecalův.
Sklizeň, kulturní revue, Hamburg.
leje v Hershey, Pennsylvania, USA dr. Rudolf
Sturm měl přednášku na
thema "Školství za Železnou oponou, zejména v
Československu''.
— Karel Čihák, který u-

prchl z ČSR letadlem v
květnu
1954, dokončil
základní výcvik u amerického letectva v Texasu. Chce být pilotem
tryskových letadel.
C/fcS/-afa-
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Dopisy

redakci:

DTJLLES - METTERNICH
— Vidíme tu velké odtahování Amíků od hesla "Liberation of the Satellites". Místo toho další improvisace - "pogomulkovitění" tlakem zevnitř. . Dokonce jsem četl paralelu: Dulles nyní - Metternich po Vídeňském kongresu. Tedy snaha stabilisovat
mezinárodní vztahy, rozvířené Suezem a Maďarskem. Po tom, co znám o Metternichovi a jeho
methodách z dějepisu, mě opět jímá melancholie.
Z. V., Los Angeles

DOMOVA

Prvotřídní káva - Pochoutky jako doma:
evropské obložené chlebíčky a cukroví
CAPRI
ESPRESSO
12 Royal Ars ade, Sydney
Navštivte nás, budete jistě stálým hostem
S. 8C J. Hlaváček

T R A N S I T O — International Service
K N Í Ž E
O F
S Y D N E Y

298 Victoria Str., Kings Cross, N S W , F A 8480
Zaručujeme zaslání nejkvalitnějšího švýcarského
— Už dnes se ukazuje, že je politika Spojených
zboží doporučené přímo ze Švýcar kamkoliv do
států, aspoň na Středním východě, řízena dobře.
Evropy.
Většina kritiků asi nezná skutečný stav věcí a ráda
Obdarovaný potvrdí svým podpisem řádný příposuzuje okamžitý stav bez ohledu na další vývoj
jem zásilky, čímž se vylučuje možnost ztráty.
událostí.
J. K., Adelaide
Adresát neplatí clo z balíků.
— Chování USA v době suezské krise bylo neDodací lhůta 3 až.4 týdny po objednání v Sydney.
rozhodné a smrdělo Mnichovem. Z vlastní zkušeMůžeme též zaslat švýcarské hodinky, léky,
nosti vím, že Američané jsou národem "wishful
textil, vlnu a jiné zboží.
thinkerů", který se dá mistry propagandy snadno
Napište si o náš podrobný ceník
oklamat. Když zpozorují omyl, je obvykJe pozdě.
Je to k zoufání, když člověk slyší od vysokých
U.S. důstojníků posudky, o odvaze maďarských boSWISS TRAINED WATCHMAKERS
jovníků za svobodu: these Hungarians are crazy in
15 Hunter St., SYDNEY, tel. BL 3970
fighting the tanks wiťb. hand grenades only. Bylo
Ebner: 19 York St.,
Nemec: 529A Miliary Rd.
by asi lepší, kdyby se zeptali ve Washingtoně dříve
Wynyard Stn., BX7543
Spit Junction, XM3393
než začali revoluci, zda v prosperitě se topící Američané schvalují, zda se může uspořádat v Budapešti jiné představení, než na které jsou zvyklí.
My exulanti budeme asi brzy bojovat na dvou
frontách: proti komunistům a proti "wishful thinkerům" zde na Západě.
J. E:, Francie
VÝZVA ODBORÁŘŮ ŽELEZNIČÁŘŮM
— Železnice ve Viktorii zaměstnávají 17.000 osob,
z toho polovinu Novoaustralanů. "Victorian Railways Union" vedou přesto komunisté. Poslední volby vyhráli většinou 800 hlasů. 17. června t. r. budou volby 300 venkovských a 400 melbournských
funkcionářů vaší unie. Svým hlasem můžete zajistit tyto funklce lidem, kteří nesouhlasí s komunismem, jsou s Vámi zajedno , a budou Vás podporovat. Hlasovací právo je nutno si zajistit zaplacením čl. příspěvků ( £ 3/10/- ročně nebo 17/6
Veškeré licencované práce instalatérské
čtvrtletně) nejdéle do 30. dubna t. r. a oznámením
Voda
- p 1 y ri kanalisace
adresy na: Unity Hall, 636 Bourke St., Melbourne,
všechny druhy střech, žlabů a okapových rour
na kterou Vám mají být zaslány hlasovací lístky.
Nechcete-li udat svou adresu, napište na: CCC Box. F R A N T I Š E K V R B A T A i n s t a l a t é r
2693 X, GPO Melbourne. Poradíme. Upozorněte své 22. Asquith Ave., ROSEBERY, NSW. tel. FF 1173
kolegy i jiných národností. Nepřijme-li sbérateL ko(volat ráno nebo večer)
munista Váš členský příspěvek, oznamte nám to
i s jeho jménem. Zejména v dílnách v Jolimontu,
Newportu a Spotswoodu. je třeba rozšířit toto upo- v Anglii, USA a Austrálii vládne parlamentní větzornění.
'
CCC Melbourne šina. To je pravda. Rozdíl je, že tam vládnou politické strany, které mají parlamentní většinu, a
JEŠTĚ K SJEZDU ÚSTŘEDÍ
nejedná se o vládu společnou, celonárodní. Ale i v
— V č. 3 ze 4.2. t. r. byl otištěn dopis p. Nového těchto zemích jsou tvořeny za výjimečného stavu
z Adélaide, který-říká, že v mém referátu o sjezdu vlády celonárodní, bez ohledu na parlamentní větÚstředí čs. dem. organisací v Austrálii (HD l/VII.) šinu. Je ovšem nesnadné, srovnávat Ústředí s parlachybí skutečnost, že v minulých obdobích neměly mentem. Dále p. Nový vyjadřuje názor, že "komproorganisace z Adelaide a Melbourne nikdy funkci mis, parita a společná odpovědnost mohou vést k
předsedy ani I. jednatele . . . Na posledním sjezdu společné nezodpovědnosti". ^ To je -negací demokraÚstředí v listopadu 1956 nebyl čten zápis ze sjezdu cie. Theorie, že odpovědně jednat je výsadou "elipředešlého, protože nebyl předložen. Nutno lito- ty", jsou dlouho známé a uplatňovány v totalitních
vat, že p. Nový jako předsedající nepřipustil do- režimech. T.G.M. říkal, • že nejhlubším podkladem
datečné čtení zápisu, když jeho průklep druhý den demokracie je víra v člověka. Zde bychom počípřinesl. Delegáti by slyšeli, že na sjezdu 6.XI.1954 tali s opakem - nedůvěrou.
byl na doporučení návrhové komise zvolen předÉ. N. Waldmann, Brisbane
sedou Ústředí delegát Adelaide, který však prohlásil, íe funkci nepřijímá. Delegáti by také slyšeli, že byl tehdy na fukci I. jednatele navrhován DVĚ VALNÉ HROMADY sed.ou F. Nový, místopř. L.
delegát organisace z Melbourne, bez protikandidáta — ČS, KLUB V JIŽNÍ Sýkora, jednatelem A.
a že tento zvolení za zřejmého souhlasu melbourn- AUSTRALII konal 17. Trávníček, pokladníkem
ské delegace po celou dobu odmítal.
března v Adelaide VIII. T. Sladký, referenty: orV závěru dopisu polemisuje p. Nový s mými řádnou valnou hromadu, gan. H. Kadlčík, soc. Dp.
poznámkami o principech demokracie. Uvádí, že na níž bylí zvoleni: před- F. Maňák, tisk. a kult. V.
Janšta, sport. Z. Šatánek,
propag. J. Hofer, společenským J. Motyka, zaV Ý B O R N Á zábava v příjemném prostředí
piš. K. Nyklíček, dále
Wardová, Jonáš, Marouš,
V Ý B O R N Á hudba Leo Roznera
Havrlant a Švihla, revisory Utékal a Mikša.
V Ý B O R N Á kontinentální kuchyně
— Na valné hromadě ČS.
NÁRODNÍHO SDRUŽENÍ VE VIKTORII, která
se konala 29. března, byli
zvoleni tito funkcionáři:
2 0 1 B a r k l y Str., ST. K I L D A
předseda Ján Viola, místopředseda O.. Nekvapil,
jedn. R. .Pejša, poklad. K.
Otevřeno v pátek, v sobotu a v neděli
Salcman, dále Mikulčák.
Keservování stolů: telefon LA 8774-nebo LF ; 2587 (soukr.)
Žalmanová, Chaloupková,
- dr. Švec, Burianová a
P O D N O V Ý M V E D E N Í M V. J O K L A
Hála, révisory dr. Dobeš
a „Páchl.

EDEN

CABARET
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Z P R Á V Y S. K. SLAV I A M E L B O U R N E
SLAVIE MELBOURNE - JUVENTUS 1:1 (1:1).
V prvém zápase sezony nastoupila Slavia s mužstvem, ve kterém byli jen čtyři hráči ze. starého
mužstva. Soupeřem byl pateronásobný vítěz první
áivise Juventus, který byl silně favorisován.
Výsledek je proto nutno považovat za úspěch.
Slavia začala mohutným náporem a brzy se ujala
vedení brankou Gottesmana. Juventus však vyrovnal v 25. minutě a hra se vyrovnala. Slavia měla v prvním poločase ještě několik dobrých příležitostí. Ve druhém poločase si dala Slavia vnutit vysokou hru a téměř úplně odpadla, ale Italům se
nepodařilo vstřelit vítěznou branku.
Předzápas reserv skončil vítězstvím Juventusu 8:2.
Příští zápas hraje Slavia 6'. dubna proti Brightonu
opět na stadionu na Olympic Park. 13. dubna hraje
Slavia proti Box Hillu v Surrey Park.
— Hráč Bell byl při treningu zraněn a j^ vyřazen
asi na 6 týdnů. Klubovým lékařem ie opět dr. Trauer.
S. K. P R A H A S Y D N E Y
hlásí:
V dalším přípravném zápase podlehla Praha
mužstvu Lane Cove 0:1 a v prvním kole nočního
turnaje na Lidcombe Oval prohrála se Sydney
Austral 0:3. V obou zápasech hrála stejně chybně
jako v loňské sezoně - hrála, ale nestřílela. - 24.3.
porazila v "přátelském zápase před více než 1.000
diváky i t a l s k ý klub A P I A 6:3. Tři noví
útočníci - Ital Perconi, -Němec Scheinpflug a Australan Geddes - dali snad konečně útoku Prahy
potřebnou rychlost a průbojnost. - K zápasu Kontinent versus NSW.' byli z mužstva Prahy nominováni Toulá, Butkovič, Percosi a Gerbič. - Mistrovské zápasy budou zahájeny 6. dubna.
-ar
8. dubna 1957 otvíráme
M A N H A T T A N C O F F E E ESPRESSO L O U N G E
a restauraci
2 Longhorne Str., Dandencng. Vic.
Kontin. jídla * Zákusky * Káva
Srdečně zve
Ant. B ů ž e k
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORn
spolu s Českou besedou
pořádá
v sobotu 13. dubna 1957
SPOLEČENSKÝ VEČER
s programem a tancem
v Ukrajinském národním
domě (býv. kostel), 250
Dorcas iStr., Sth. Melbourne. Spojení z City
elektr. č. 9 a 10, zast. 19.
J. B.

Specialista
nervových chorob
Dr.

J.

MACKIE

WICZ

25 Balston St.,
ST. K I L D A, VIC.
Tel. LB 4083

VELIKONOCE
SE
BLÍŽÍ!
Nezapomeňte na své milé doma!

EUROPEX-EXPRESS-SERVICE
Rawson Chambers, 491 Pitt St., Sydney,
M A - 5429
Balíček E, cena £ 2 / 1 5 / - Balíček G- cara £ 5 / 5 / 1 kg sádla
1 kg tuku
I kg brazilské kávy
1 kg brazilské kávy
í kg kakaa
1 k s sádla
l kg rýže
i kg čokolády
Ir kg čokolády
1 balíček čaje
L balíček čaje
2 kg rýže
\ kg rozinek
§ kg rozinek
Na zvláštní přání můžemel krabice ementál. sýra
přidat k jakémukoliv ba-J kg kakaa
líčku (cena za 1 kg) : 1 kus vanilky
káva 26/-, tuk 8/-, slanina 12/-. čokoláda 18/-,
šunka 33/, nyloňky (za kus) 16/- nebo 18/-.
Zasíláme těž vlnu, textilie atd.
Dodací Lhůta 3 týdny!
Vyžádejte si ceník a vzorky
Příjemce:
Odesílatel:
Přiložen - šek - Money Order - Postál Note

HLAS

"8-

DOMOVA

1.4. 1957.

PŘÁTELÉ

i

Řídí

Karel

Janovský,

Ing. text. J. Pohla, Josefa Gabriela " (Oušov),
Jaroslava Knížete (Venezuela?), Karla Kohouta z
Prahy, (Melb. ?),'.Paula. Bormana (Josefa Papežíka).,
Miroslava Švehlu, Ladislava Matelu (dř, Rosslyn
Str. -C.. 3), Františka. Skřivánka, nar, 1934 a Boh.
Bednáře, nar. 1927,
'

Mnichov

Japonci mistry světa ve stolním tenise
Mistrovství světa ve Stockholmu se zúčastnilo 365 hráčů ze 37 států. Nejúspěšnější byli Japonci, kteří získali 5 titulů. ČSR a Maďarsko se rozdělily o zbylé dva.
V e Swaythling Cupu, soutěži mužstev mužů, porazilo Československo Dánsko 5:0, Norsko
5:0, Itálii 5:0, Brazilii 5: 2, Austrálii 5.0, Německo 5:0 a U S A 5:0. V semifinále však prohrálo
s Maďarskem hladce 5:0 a skončilo tak na třetím místě. V druhém semifinále porazilo Japonsko Čínu 5:1 a ve finále Maďarsko 5:2.
Japonci vyhráli také soutěž žen - Corbillon Cup, Finálové utkání s Rumunskem skončilo 3:0
v jejich prospěch. Třetí byly representantky Číny.
Další důležité výsledky - semifinále pánské dvouFinále pánské čtyřhry: Andreadis, Štípek - "Tahry: Ogimura (Jap.) - Andreadis 3:1, Tanaká (Jap.) naka, Ogimura 21:13, 18:21, 21:19, 21:17.
- Schneider (Vých. Německo) 3:0, finále: Tanaka Finále dámské čtyřhry: Mosoczy, Simonová (MaOgimura 21:11, 21:18, 21:19,
ďar.) - Haydonová, Roweová (Ang.) 3:1.
F!inale dámské divouhjry: Ejguchiová (Jap.) Finále smíšené čtyřhry. Ogimura, E^uchiová Haydonová (Anglie) 21:14, 24:22, 19:21, 21:23, 21:19. Andreadis, Hydonová 21:16, 19:21, 21:18, 10:21,
21:19.

23. mistrovství světa v ledním hokeji [Moskva 24.2. - 5.3.57]:
Branky: Vinš, Bartoň, Pokorný po 3, Vlach 2,
V, minulém čísle jsme otiskli hlavní yýsledky.
Pantůček, Vaněk, Gut a Václav po 1.
Dnes přinášíme další podrobnosti.
ČSR - ŠVÉDSKO 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Na velmi špatO největší sportovní sensaci posledních let se ném ledě přírodního kluziště byli fysicky vyspělejší
Švédové. Přesto však českoslovenští hokejisté měpostaralo švédské národní mužstvo, které ve fi- li daleko více příležitostí k dosažení branek než
nále 23. mistrovství světa v Moskvě remisovalo Švédové, ale vyšli naprázdno. Branky Švédska das obhájcem titulu a olympijským vítězem So- li Tumba Johansen a Petterson.
větským svazem 4:4 (2:0, 0:4 a 2:0) a získalo ČSR - FINSKO 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Na přírodním
kluzišti stadionu Dynama za neustálého sněžení.
po d r u h é titul mistra světa v ledním hokeji. Branky dali: Grabovský, Kasper a Vinš.
Na druhém místě skončil Sovětský svaz, třetí ČSR - SSSR 2:2 (0:0, 1:1, 1:1). 40 tisíc diváků slebylo československo. Těsně před odjezdem do dovalo na stadionu v Lužnikách nejlepší Utkání
Moskvy byla čs. mužstvo pozměněno a hrálo bez mistrovství světa. Branky dali: v 8. minutě druVlastimila Bubníka, Hláska a několika dalších v hé třetiny Pantůček (1:0 pro ČSR), ve 1?. minutě
této sestavě: Brankáři Straka a Kuliček, v obraně za přesilové hry Čechoslováků vypíchl sovětský
Tikal, Gut (kapitán), Bacílek, Sventek (z Plzně) obránce Sologubov Gutovi puk a vyrovnal (1:1).
a Kasper. Útoky: Bartoň, Vaněk, Prosek, - Pokorný, V poslední třetině se ujalo Československo již
Vinš a Šašek (poslední dva z Plzně); Grabovský, ve 3. minutě vedení solovým únikem Pokorného,
Pantůček a Vlach; Václav (z Plzně). Československo ale 6 minut před koncem Sověti vyrovnali branzískalo 11 bodů a score 66 - 9. Sehrálo postupně kou Guryševa. - Československý representant Stanislav Bacílek po utkání řekl: "Dokázali jsme
tato utkání:
ČSR - RAKOUSKO 9:0 (4:0, 2:0, 3:0). Branky moskevskému obecenstvu a myslím také našim
vstřelili: Bartoň a Václav po 2, Grabovský, šašek, příznivcům v ČSR, že na dobrém ledě h r a j e m e
dobře".
Kasper, Vaněk a Gut po 1.
ČSR - VÝCHODNÍ NĚMECKO 15:1 (6:1,5:0,4:0). Na ČSR - JAPONSKO 25:1 (11:0, 7:0, 7:1). Hráno v
pěkném ledu "Lužnické kryté haly", nejlepší řa- kryté hale. Branky Pantůček 4, Tikal, Václav,
dou útočné trio Bartoň, Vaněk, Vlach.
Grabovský a Vlach po 3, Sventek, Vinš, Gut, Bartoň po 2, a Pokorný 1.
ČSR - POLSKO 12:3 (3:1, 6:1, 3:1).
Příští mistrovství světa: 1958 v Oslo, 1959 v Praze.
— Mezinárodní hokej: Ostrava - Švýcarsko 9:5,
DÁMSKÉ
KABELKY
mužstvo Slovenska - Švýcarsko 5:5, Dukla Olomouc - Švýcarsko 9:2.
nejmodernějších evropských vzorů
— Přeborníkem mladšího dorostu v ledním hokeji
semišová saka * aktovky * diplomatky
se stála Plzeň před RH Brnem.
Přeborníkem staršího dorostu se stal Baník Kladno.
— Kopaná: Baník Ostrava prohrál v Anglii s Leeds
United 2:5, s Brighton Howe Albion 1:3, s Millwall
(třetí divise) vyhrála Ostrava 5:3, a s Evertonem
POZOR!
N o v á adresa
POZOR!
prohrála 2:3.
248 B R U N S W I C K ST., F I T Z R O Y , V I C .
— Mezistátní fotbalové zápasy: Rakousko - Západní Německo 2:3, Východní Německo - LucemburT e l e f o n J A 3560
sko 3:0, Španělsko - Švýcarsko 2:2.
Dodáváme
prvotřídní
zboží za nejnižší ceny
— Spartak Praha Sokolovo - 1. FC Nuernberg 1:1
do celé Austrálie.
Přesvědčte sel
(kopaná), Spartak Praha Sokolovo - Chelsea- 0:2.
— Ve finále evropského poháru v házené o sedmi
hráčích zvítězila Praha (v Palais de Sports v PaHLAS
DOMOVA
říži) nad švédským mužstvem Oerebro 21:12.

- - Ve zkratce - -

SALAMANDER
LEATHERGOODS

KOUPĚ,

PRODEJ,
JE

VĚCÍ

VÝMĚNA

AUTA

DŮVĚRY!

Spolehlivě Vám vše obstará

V . J O K L
F I R S T Y A R D , 55 N E P E A N H I G H W A Y
ELSTERNWICK VIC.
Telefon L F 1676, p o p r o d . d e b ž L F 2587
V PŘÍPADĚ NEMOCI NEBO ÚRAZU BUDOU
ZA V AS SPLÁTKY NA U NAS KOUPENÉ AUTO
AUTOMATICKY
PLACENY!

HLEDAJÍ:

Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.

ZPRÁVY

Malý

OSOBNÍ

NAŠE MÍLA MAMINKA
PÍ. A. ZAMRÁZELOVA
slavila v těchto dnech
své 68". narozeniny. Do
dalších let přejí hodnězdraví dcera Bohuslava
Hajduchové s chotěm. •
Melbourne, 28. 3: 1957.
L i s t á r n o
J. K., Rego Pk., USA: Díky za balík novin a výstř.
- J. K., Goroka: Díky-za
výstř. - M. V., Hobart:
Dopis odeslán n a N. G. Anon. Melbourne: Díky
za výstř. z Ss. novin. An., Canberra: 'Díky za
Hamb'. Ab. - J. S., Adelaide: ' "Americký Mnichov" uveř. v č. 24/VT.
ne . v č. 2/V3i: - E~. M.,

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/-.
tučnou 1/6.
OBCHODNÍ MÍSTNOST.
Moderně zařízená kancelář. dva telefony, výstavní
místnost. 2. patro, Collins
St.,. Melbourne se výhodně prodá. Nízký nájem.
Nabídky na: Box 164,
Canberra. - City.
PRODÁM levně dět. kočárek (komb. se sedačkou), postýlku, prádělko,
hračky, koléb. houpacího
koně. 30 Regent St., N.
Richmond
(večex).
Sth.. Yarra: Díky za výstř.
- K. R., Wien: Díky za
adresy. - K. H. Toronto:
Ukázk. čísla jsme zaslali. Díky.
' HD

Výtečná čs. i jiná kontinentální
a domácí moučníky
obdržíte vždy v

PICCADILLY

jídla

CAFE

22 P u n t

Road, P R A H R A N ,
VIC.
( St. Kilda Junction)
Otevřeno denně mimo pondělí
Obědy se podávají od 1 2 - 2 hod.
večeře od 5 do 8 hod., pozdní večeře a lehká
občerstvení od 8 - 11 hod. večer.
Pořádáme též oslavy, večírky a svatby

ZLOBÍ VÁS OČI ?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý
z á v o d

OPTO

109 Swanston St. ¡9. posch./,
Melbourne / p r o t i Melbourne Town H a l l /
Mluvíme česky i slovensky
Otevřeno denně 9 - 18, v sobotu 9 - 1 3 hod,
T e l e f o n : Cent. 1819

vychází čtrnáctidenně
Řídí

redakční

kruh

Adresa: Hlas domova.
4. Erin St., Richmond E, 1, Vic.
Telefon JA 3380 (jen mimo prac. dobu)

finST Cl»SÏ SWTS AN» SHOES TS Uf*SU*£

Předplatné: na rok s 37/-, na \ roku

SPECIAL CONTINENTAL

SHIRTS

s 19/-, na 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.

Odebírají všichni Vaši přátelé
"HLAS DOMOVA"?

5« BOtJRKE STREET
MELBOURNE, C !
Montr«meráky

s

vlriènou

vložkou

ma

zip

