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Jak tenkrát, znovu cítím dnes:
i já se bál.
Přece však musí být někde mezi
sem a ne dál!
T o není soud, co láme hlasTo je jen žal.
T o je jen lítost, že zas mi čas
někoho vzal.
Robert Vlach

V E S P O J E N Ý C H N Á R O D E C H A N A STŘEDNÍM V Ý C H O D Ě

Suez

straší

Suezský problém nechce zmizet s povrchu zemského.'Vždycky
se zdá, že už je alespoň dočasně pohřben, ozvei se někdo, kdo jej
postaví na nohy.
Tentokrát to byla Francie, jediný stát, který dosud bojkotuje
ský průplav. Bezpečnostní výbor Spojených národů se na její
musil chtě nechtě celým problémem znovu zabývat.
Ministr zahraničí Pixieau zastupoval Francii
.právě v době, kdy se v
P a ř í ž i rozhodovalo o
osudu vlády, jejímž je
členem.

pochybách, že k takovému zneužití dojde, kdykoliv to budou vyžadovat osobní ambice diktátora Nassera.

dál
když
znovu
Suezžádost

nícli kolejí. Absurdně vypadá na první pohled
přemet anglické vlády,
která přes noc "pod protestem" de facto přijala
sgyptské podmínky. Bližší pohled ukáže, že jí
slastně nic jiného neubývalo, nechtěla-li bezúčelně poškozovat své
vlastní obchodní zájmy.
Novým prvkem krise
byla první srážka egyptské společnosti, s členy
komunistického bloku.
Sovětský svaz a Československo marně protestovaly proti vyplácení
poplatků ve švýcarských
francích. Nasser má zřejmě víc důvěry v sovětskou politickou pomoc

Francouzská akce je
Vé Spojených národech tedy úplně ospravedlnitelná, ale ani Pineau sám
Pineau poukázal na
nemohl věřit, že by měrozdíly mezi těmi členy
la sebemenší naději na
Spojených národů, kteří
úspěch. Bezpečnostní výrozhodnutí
organisace
bor se také rozešel bez
respektují (míněna An•Pineau
nějaké formální resoluce
. . .ani nejmenší naděje...
glie, Francie, a Izrael) a
s neslaným nemastným
těmi, kteří se dovolávají
než v hodnotu rublu a
prohlášením, že si Egypt
svých práv, aniž by by- b u d e
koruny.
pravděpodobně
li ochotni plnit <í nimi přát "prozkoumat otázV cestě k jeho úplné
spojené závazky (míněn ky, o nichž še mluvilo".
spokojenosti, stojí už jeEgypt a Sovětský svaz).
nom Izrael, který ohláV Suezu
sil
úmysl vyzkoušet "svoÚčelem francouzské
bodnou plavbu" průplaPlavba průplavem se
akce je snaha přidržet
(Pokračování na str. v 2)
Nasserá k šesti zásadám, zatím" vrací do normáltvořícím rámcovou záPolská delegace v Praze
kladnu konečného řešebez Gomulky
ní sporu- Spojené národy se na nich dohodly
v říjnu minulého roku.
Egyptská deklarace z 24.
Po Chruščevově odstalinštění Stalina byli českoslovenští komunisté odubna tohoto roku je
nepřímo zamítla, i když pravdu v rozpacích. Tehdy se je snažili všelijak zakrýt. Tam. kde komuto Nasserova vláda ofi- nističtí předáci v jiných zemích se odříkávali bludu stalinismu, zachovávali
cielně nepřiznává. Roz- jejich českoslovenští kolegové cudné mlčení. Uvolňování v maličkostech
hodnutí Spojených ná- zaváděli jaksi na černo. Po událostech v Polsku a Maďarsku se situace
rodů se snažilo znemož- změnila. Českoslovenští komunisté se svými tehdejšími rozpaky chlubí
nit zneužití průplavu k velmi nerozpačitě (viz str. 3).
nacionálně politickým cíPražské politbyro de- snažilo co nejvíc přehlu- pohrdá. Polská delegace
lům. Egyptská deklara- nuncovalo své maďarské šit hlasy komunistů pol- v čele s Cyrankiewiczem,
ce nenechává nikoho na soudruhy, zatím co se ských. Tito byl sice ofi- která jednala v Praze,
cielně vzat na milost, ale nepřijela ke konferenci
polský titoismus je Ko- "na vrcholku". Byla to
munistické straně Česko- konference v louži. Při
V Československu se odbyly v obvyklém „iarma- slovenska daleko nepojednáních nebyl ani Gorečním ruchu nominace do národních výborů. Dosazení "kandidáti" strašili německým nebezpečím, hodlnější. J e to hlavně mulka, ani jeho českonezaměstnaností, atomovou válkou, vychvalovali proto, že Polsko, nelze slovenský protějšek Nobudovatelské úspěchy a krásy mírového života v snadno odepsat- Česko- votný.
sovětském protektorátu. Ampliony ryčely, StB od- slovensko je svázáno s
Hospodářská situace
krývala špiony v přesčasech a jeden z kortešů v
žáru kampaně dokonce odkryl, proč prý se uprchlíci Polskem silnými hospo- Polska ' je špatná. Ve
srovnání s Polskem je
nejvíce zlobí na 'komunisty. Bylo to prý proto, že dářskými pouty.
si náš lid zvolil Klementa Gottwalda, ačkoli, jak
hospoČeskoslovenští komu- československé
dodal zmíněný agitátor, to bylo nevyhnutelné hlavdářství v dobrém stavu.
nisté
nenávidí
Gomulně proto, že "v době zákonem stanovené nepodala
Jeho nerušený chod
ku proto, že vyvolal dužádná oposiční strana platnou kandidátku".
Jak to bylo s předvolebními špiony, dosvědčili chy, kteří budou - strašit však závisí značně na
minulý týden vojenští přidělenci Anglie a USA, u Prašné brány. Gomul- pravidelných dodávkách
zadržení u Milovic jaSco špioni. Policista na silni- ka pražským politbyrem (Pokračování na str. 2)
ci jim nařídil, aby jeli určitou cestou. Ta byla zatarasena nákladním autem. Když diplomati zastaPublished by
vili, obklopila je policie, z pozadí přitáhli vojáci,
letadla a tanky. Pak se fotografovalo a špionáž byla
Fr. Váňa, 4. Erin St., Richmond, E.l, Vic.
vyrobena.
Printers: Bussau & Co.,
Jak dopadly volby v Československu, dosud nevíme. Ale bude-li míň jak 98 % pro, bude tu vážné
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
podezření, že někde něco neklape. Lid by nějak
H D
ňebděl.

Hospodářská
dohoda s Polskem

Libo si zavolit?

OLYMPIJSKÁ KOCOVINA
V pohnuté době před melbournskou olympiádou
odmítli.. holandští, švýcarští a španělští sportovci
soutěžit se sovětskými účastníky. Důvoctem byly
krvavé události v Maďarsku.
Australští pořadatelé v tom tenkrát spatřovali
především ohrožení podniku, který tak dlouho připravovali a. jednání zmíněných sportovců ostře odsoudili. Podobně, se k tomu stavěla téměř celá
australská' veřejnost a také většina . členů Mezinárodního olympijského výboru. Na pranýři stáli
ti sportovci, kteří použili jediného prostředku, jímž
mohli demonstrovat celému světu svou solidaritu
s bojujícími Maďary. Byli obviněni, že svým počínáním ohrožují olympijskou myšlenku a vtahují
do Sportu politiku.
"...A Sovětský svaz to bude, který/zavleče politiku do
olympiády 'v Melbourne, ať se to australským pořadatelům líbí nebo n e l í b í . . . ", řekli isme tenkrát
v článku na jejich obranu. K tomu, abychom měli
pravdu, jsme nemusili . být nijak jasnovidní. Stačila k 'tomu elementární znalost komunistických
praktik. '
Hrdina olympijských her Kuc ku příkladu obvinil nedávno v Moskvě anglické -běžce, že se proti němu v běhu na 5 km nesportovně spikli, šlo
prý o to, aby závod nevyhrál- sovětský representant.
Nabiflovaná" pohádka Vladimíra Kuce je ovšem
nesmyslná od začátku do konce. Angličané nic takového- neudělali, protože jim k tomu -nikdy nedal
příležitost. Cq.. se však nestalo v Melbourne, stalo
se před lety v Berlíně. Finové Hoeckert, Lehtinen
a Salminen tam utahali Japonce Murakoso přesně
podle Kucova receptu. - Jejich taktika je dodnes
považována za klasický příklad teamové • spolupráce. Něco nesportovního v ní nikdo nikdy nehledal.
Ale o to nám teď nejde. Jde nám jenom o uvedení jednoho z mnoha případů, jak sovětský propagační aparát zneužívá úspěchů svých sportovců
k politickým účelům. Přátelské poklepávání soupeřů a bratříčkování s davem bylo míněno' pro export. Pro domácí spotřebu jsou určeny "sportovní"
pohádky o úkladech a křivdách, které musí sovětský
sportovec vytrpět mezi zvrhlými kapitalisty.
Kdyby se Australané
ještě vůbec obtěžovali
vzpomínkou na olympiádu, zjistili by asi, jak naivní
byla jejich víra v 'čistě sportovní" pohnutky, které
přivedly sovětské družstvo do Melbourne.
,Ale probudili-li se konečně alespoň někteří Australané s těžkou hlavou, naše vlastní olympijská kocovina není o nic menší.
Věrný posluha režimu Emil Zátopek nebásnil o
nic duchaplněji než Vladimír Kuc, když mluvil o
našich snahách "rozleptat" čs. výpravu. Ale měl
docela pravdu v tom, že jsme byli "dojati" stykem
s "rodnými".
Členové čs. olympijské výpravy nám opravdu přppadali jako kus starého domova v době, kdy se tam
ještě nevyskytovali Zátopkové a lidé jim podobní.
Věřili jsme jim a dny s r^mi ztrávené patří k nejšťastnější době našeho exilu. Když odešli s nadutými zavazadly, mnozí z' nás to pociťovali jako
osobní ztrátu.
Někteří z nich se zachovali i ' p o návratu slušně.
Byli však mezi nimi "zlatí hoši", kteří se nezachovali ani slušně ani poctivě. Byli mezi nimi mnozí,
kteří neváhali koupit vlastní štěstí za štěstí a klid
mnoha našich přátel v Československu.
Nemíníme se nikterak dotknout těch našich olympioniků, kteří si dokázali uchovat čistý charakter
i v režimu, kte.rý se na lámání charakterů specialisuje. Nechceme však také přehlédnout ty čs. representanty,-kteří mají, jako - jejich sovětští kolegové,
pro každou potřebu jinou tvář. Jednu ukazovali
nám. a vyplatilo se jim to. Druhou ukazovali doma
a také se jim to vyplácí. Bylo by špatnou útěchou
si říkat, že se jim to jednou přece ienom nevyplatí.
Naše olympijská kocovina je těžší než australská.
Australané se konec konců jenom zmýlili v něčem,
k čemu nemají vztah. Naše lekce je trpčejší a nutí k
přemýšlení. I bez generalisování,- které by jistě nebylo na místě, se vtírá otázka: "Měli jsme prachobyčejnou smůlu v lidech, s nimiž jsme se sešli,
nebo jsme' narazili na první stopy spouště, kterou
v lidských povahách zanechávají leta přikrčeného
oportunismu?"
-kw-
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Chruščev reorganisuje sovětský hospodářský systém

Od Stalina k sovnarchozům
Znovu a znovu se musí Stalinovi- nástupci vracet k řešení domácích
hospodářských problémů, které jim zanechala doba staliiiovského budování a druhá světová válka. Sovětský občan vždy dřel, aniž by se spravedlivě podílel na plodech své práce. Dělal to proto, že bylo třeba
vybudovat silný Sovětský svaz - a protože musel. Za války a po válce
se však hodně mladých lidí dostalo do styku se Západem a poznalo
životní úroveň, o jaké se jim nesnilo. V Sovětském svazu zapustil kořeny názor, že ůž je ňa čase, aby takié spotřebitel měl něco ze zvýšené
výroby.
•
\
Tento názor je tím závažnější, že jej sdílejí někteří, vedoucí komunisté- Spor o to, jestli se má zvýšit výroba spotřebních statků na úkor
kapitálových investic, je jedním z důležitých bodů, které rozdělují vedení strany a které už stály Malenkova vůdcovskou posici.
. Komunisté jsou v těžké situaci. Dali si za
úkol dohonit výrobní
kapácitu Spojených států (nejen celkovou, ale
i průměrnou na hlavu).
Čína a evropští satelite
se dožadují hospodářské
pomoci. Zbrojení klade
na sovětský průmysl těžké požadavky. Výroba
zatím nepokračuje, jak
by měla. Plány na běžnou pětiletku musely být
sníženy. Přichází sé na
to, že plnění plánů a
zvyšování výroby bylo v
minulosti často spojeno
s* nadměrnými náklady
a s plýtváním. Zemědělská výroba pokulhává za
vzrůstajícím počtem obyvatelstva a v průmyslu
i v zemědělství je nedostatek pracovních sil.
Chirurgický zákrok
Celé hospodářství volá
po radikální reorganisaci. Chruščev a spol. se
konečně rozhodli pustit
se do úkolu, jejž jim
nikdo nemusí závidět úkol, který by jim mohl
zlomit krk. Nová organi-.
sace, kterou si vymysleli, nemá se stalinovskou
představou socialistického státu téměř nic společného. Neopírá se totiž
už tak silně o ústřední
plány vydané v Moskvě
a o ústřední kontrolu jejich provádění. Předpo
kládá něco, co je známější na kapitalistickém

Západě: iniciativu místních vedoucích.
Prvně uzřely Chruščevovy plány světlo boží
30- března, kdy zaplnily
celou moskevskou Pravdu (celé čtyři strany).
Po celém Sovětském svazu se začalo diskutovat.
Přtes 40 milionů lidí se
zúčastnilo 514 tisíc schůzí. 7. května pak přišel
plán ke schválení před
Nejvyšší sovět.
Nejvyšší
sovět
schválil Chruščevův plán
jednomyslně (a asi s
bouřlivým potleskem).
Jenomže návrh, který
Nejvyšší sovět schvaloval, se noněkud lišil od
původního plánu, jak
byl otištěn v Pravdě.
Příjemné s užitečným
Původně chtěl Chruščev zrušit všechna hospodářská ministerstva, čímž
by se m. j: zbavil Malenko va
(ministerstvo
elektráren) a Pervuchina (ministerstvo středního strojírenství, které
asi má na starosti také
atomovou energii), kteří
jsou pokládáni za jeho
odpůrce ve straně. Nakonec ss musel Chruščev
spokojit s kompromisem,
V plánu, který předložil
Nejvyššímu sovětu, se
počítá s osmi průmyslovými ministerstvy, mezi
nimiž jsou ovšem obě
zmíněná ministerstva.

bude podle Chruščevova
plánu rozdělen na 92
oblastí, které budou spravovány oblastními komisariáty - Sovnarchozy,
jejichž úkolem bude . řídit a koordinovat průmysl nejen podle moskevských předpisů, ale i
podle místních potřeb.
Očekává se, že tato reorganisace přinese zracionalisování výroby, snížení transportních nákladů, zvýšení stavu pracovních sil (propuštění
moskevští byrokrati) a
citlivější kontrolu hospodářského aparátu. Celý
tento mamutí plán má
být uveden v chod během
několika měsíců.
Problém

decentralisace

Jak už bylo poznamenáno, plán se loučí se
stalinovským konceptem
komunistické organisace.
Chruščev přišel na to,
že není dobře možno jediným pohybem ruky
byrokrata, který sedí v
Moskvě, dostat maximální produkci z dvou set

(Pokračování se str. 1 )
uhlí ze slezské uhelné
pánve. A proto Gomul
ka negomulka,
vrána
vráně očí nevyklove.

Sovětský

Naše rovy

Coroner Samuel R. Gerber byl požádán, aby
zjistil příčinu smrti 52-letého Arthura Cretera,
10710 St. Marks Ave. S. W., který se zhroutil,
když čekal na autobus na záp. 105 ulici a Lorain.
Záchranka převezla Cretera do nemocnice
sv, Jana, kde lékaři konstatovali jen smrt.
Nový svět, Cleveland, 10. dubna 1957.

Hlavní otázkou ovšem
je, je-li možno celý plán
uskutečnit za tak krátkou dobu bez vážných
hospodářských pioruch.
A jestli je v Sovětském
svazu dost lidí, kteří, mají schopnosti, politickou
spolehlivost a odvahu
vzít na svá bedra tak odpovědné úkoly. Iniciativa
je vlastnost, které se v
komunistickém světě nikdy valně nedařilo. Sovětští pohlaváři si zřejmě uvědomují, že domácí
problémy zaberou v příštích několika měsících
větší část jejich volného
času a že se bude třeba
vyvarovat potíží mezinárodních. Chruščev a Bulganin se proto opět vracejí do ženevské doby
úsměvů, koexistence a
mírových výzev.
-ec-

Dohoda s Polskem

Polská vládní delegace
svaz podepsala v Praze dohodu, podle které bude zřízen stálý československopolský výbor pro hospodářskou spolupráci. Výbor bude dozírat na
rovnoměrný rozvoj průmyslu a výměnu zboží.
ZEMŘELA N A ZASTÁVCE A U T O B U S U
Československo bude
Celý

tisíc státních podniků. S
"kapitalistického"
hlediska je decentralisace
zdravá a nutná. Otázkou
zůstává, jak se osvědčí
v komunistickém prostředí. Pouhé rozdělení ústřední organisace na 92
ústředních organisací by
znamenalo jen zhoršení
situace. Jestliže pak mají místní organisace jednat podle místních potřeb a podle rozumného vlastního uvažování,
je nebezpečí, že podlehnou silnému tlaku zdola a usměrní výrobu ve
prospěch
spotřebitelů
nebo že se dopustí jiných podobných poklesků proti stranické linii.

investovat do polských
dolů a poskytne pomoc
pří budování velkého
sirného
kombinátu
v
Tarnobřehu.
Je docela možné, že
se v Praze mluvilo o
možnosti užší vojenské
spolupráce v trojúhelní-

ku ^Československo-Polsko-Východní NěmeckoZdá se, že nejvíc lační
po takovém paktu komunisté z Východního Německa, které dnes pochopitelně nejvíc pálí půda
pod nohama. O tomto
projektu
prý
jednali
z á s t u p c i parlamentů
všech tří zemí, kteří se
nedávno sešli ve Východním BerlíněČs.-polské porady v
Praze byly zakončeny
prohlášením, ve kterém
obě strany
vyznávají
marx-leninismus, ale připouštějí "specifické podmínky vývoje". Tato pasáž byla jistě prosazena
Poláky, neboť to je právě jeden z bludů, jehož
se čs. komunisté zříkají.
vm
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HEALING'S PTY. LTD.
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Swanston St, - Melbourne - City, FB
Barkly St., Footscray
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Nicholson St., Footscray
MW
Sydney Rd., Brunswick
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Toorak Rd., Toorak
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Prvotřídní

domácí

2064
2835
1779
6642
3460

kuchyni

Čs. restaurace v Richmondu
258, Church St., Richmond, Vic.
POZOR!
Večeře podáváme denně,
Obědy v sobotu a v neděli

SUEZ

STRAŠÍ

(Pokračování se str. 1 )
vem vysláním . lodi pod
izraelskou vlajkou. Taková akce se ovšem nemůže setkat s přímým
úspěchem, protože Nasser si s ohledem na arabské veřejné mínění nemůže dovolit sebemenší
ústupek tam, kde se jedná o Izrael, Ben Gurionův záměr je však užitečný alespoň jako pádné upozornění světu, že
je v otázce svobodné
plavby Suezem vydán
na' milost a nemilost vrtochům plukovníka Nassera-

DÁL

V každém případě se
zdá. že je otázka kontroly připlavu, alespoň pro
dohlednou dobu, rozhodnuta. Jakousi nadějí
do budoucna jsou první
trhliny
v
předstírané
pevné fasádě arabského
bloku. Jordán. Irak . a
hlavně Saudská Arábie
zahájily ústup od "nasserisrnu". P o d a ř i l i se
Nassera úplně isolovat,
není vyloučeno, že se
průplav na konec přece
jenom dostane do spolehlivých rukou. Arabsko - izraelský spor však
ani tím vyřešen nebude.

ZE DNE NA DEN
14.5. Izraelská vláda oz-námila, že hodlá vyslat
do Suezskáho průplavu
obchodní loď a že bude
považovat jakýkoliv egyptský pokus o její zadržení za válečný akt.
15.5. V Tichomoří byla
explodována první britská vodíková bomba.
16. 5. Velká Britanie nabídla zvýšit svůj příspěvek Bagdadskému paktu
na 2 miliony liber (původní závazek - 250.000
— Ministerský . .předseda
Maemillan vyšel vítězně
z parlamentní debaty o
suezském problému. Projev nedůvěry vládě byl
přehlasován 308" - 259.
17.5. Malajská delegace
se dohodla s britskými
představiteli o posledních
bodech v jednání o malajskou samostatnost.
— Izrael se rozhodl odložit připravovanou zkušební plavbu Suezským průplavem. Čeká. na výsledek debaty o guezském
průplavu, - která právě
probíhá v Bezpečnostní
radě SN.

18.5. Vedoucí naftové
společnosti se dohodly vybudovat na Středním východě nové naftové potrubí, kterým bude možno
obejít dopravu Suezským
průplavem.
20. 5. Podle londýnských
zpráv protestovaly SSSPt,
Polsko a Československo
proti egyptskému' rozhodnutí přijímat v Suezskéni
průplavu poplatky jen v
dolarech a ve. švýcarských
francích.
21. o. Egypt nařídil všem
lodím, které se blíží k
Suezskému průplavu od
Rudého moře, aby vyvěsily státní vlajku.
— Francouzské Národní
shromáždění odhlasovalo
nedůvěru Molletově -vládě. Mollet nabídl resignaci.
24.5. Mluvčí syrské vlády oznámil, že na žádost
jordánské vlády budou
staženy všechny syrské
jednotky s jordánského
území
25. 5. Na Formose bylo po
protiamerických demonstracích vyhlášeno stánné
právo.
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ČESKOSLOVENSKO
— Udržují se pověsti, že
bývalý náměstek ministra
zemědělství Alois Valenta, který podle úřední
zprávy zahynul 22. února při autonehodě, spáchal sebevraždu. Důvodem prý byly zpronevěry
fondů ministerstva zemědělství.
— Z vězení byl propuštěn
ve velmi špatném zdravotním stavu bývalý generální ředitel Národní
banky dr. Jaroslav Nebesář. Zatčen byl roku 1955,
ale nikdy nebyl postaven
před soud.
— Západoněmecfcou policií byl zatčen "navráti-Jec" Jaromír Babka při
přechodu hranic z Východního Německa. Do
ČSR se Babka vrátil koncem ledna t. r. Je podezřelý ze špionáže ve
prospěch komunistů.
—V Praze byla podepsána obchodní dohoda se
Sýrií. ČSR vyveze průmyslové zařízení, stavební stroje, automobily a
elektrické přístroje, Sýrie dodá bavlnu, obilí, pokrutiny, střívka, a kůže.
— Na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes bylo Československo
zástoupeno těmito filmy:
Dobrý voják Švejk, Ztrac e n á a loutkovým filmem
Paraplíčko. Delegaci tvořili: A. M. Brousil, F. Filipovský, M. Kopecký a
R. Hrušínský.
— Mezi stanicemi Bylnice - Brumov v okrese
Valašské Klobouky došlo
k železničnímu , neštěstí.
Srazil se motorový vlak
s nákladním vagonem.
Při neštěstí přišlo o život
10 osob.
— V květnu odjely do

VE

zahraničí dvě skupiny čs.
"turistů": do Francie a
Egypta. Podle
zprávy
"Večerní Prahy" "počítá
se s vysláním turistů'.'
(!) do Švýcarska, Anglie,
na Island, do Turecka,
Řecka a Rakouska. Do
Finska,- švédska, Norska
a Dánska budou pořádány letecké zájezdy.
— V Praze zemřela ve věku 86 let Marie-Leitnerová, manželka bývalého
redaktora New Yorských
listů Karla Leitnera.
— Letos v létě bude uvedena na trh československá náhražka Qoca-Coly.
Bude se jmenovat Kavila. Vyrábí se ze zrnkové
kávy, vanilinu a cukru.
— Antonín Zápotocký zaslal blahopřejný telegram
novému rakouskému presidentovi dr. A. Schaerfovi.
— "Státní ceny Klementa
Gottwalda
1957" byly
uděleny: A. Zátopkovi,
dr. V. Černému, ing. J.
Fajkošovi, dr. F. Šantavému, dr. B. Špačkovi,
K. Havelkovi, ing. V. Koloušovi-, J. Rypkovi, J.
Filipovi, J. Daňkovi, J.
Ženíškovi, dr. J. Janečkovi, A. Matuškovi, B.
Dvorskému a K. Zemanovi.
— Na oslavách osvobození pochodovalo 30.000 vojáků. Prvně byly na přehlídce vrhače raket čs.
výroby. Závodní milice
šly v nových uniformách,
šedomodré rubášky, oteřený límec, rudá kravata.
V průvodu šli i 11-letí
kadeti "vojenských škol
Jana Žižky".
—: V okolí Sokolova byla
prý odkryta nová naleziště uranu.

ŠPIONI, PROCESY, ROZSUDKY
— Údajnou spolupráci s Pravomírem Raichlem (mostecká aféra 1948, útěk Jana Hvasty)
provozovali na Chomutovsku občané Bauer a
Křivanec. Raichlovou spojkou prý byl Luděk
Molnár, který vystupoval pod jménem Miroslav Holub. Šéfem této skupiny byl Američan
Stefel. Bauer a Křivanec prý vyzradili spojení
s Molnárem členům StB, kteří potom "odhalili
řadu cizích agentů".
— V Praze byl zatčen na obchodní cestě západoněmecký příslušník Alfons Liebers z Hamburku pro podezření ze špionáže.
— Pro pokus vraždy na taxikáři v Praze byl zatčen E. Michala z Chebu.
— V Horním Bolíkově na Dačicku byl zatčen
Stanislav Štokr pro rozesílání protistátních dopisů.
— Pro ukrývání nepřátelských agentů byli v
Uherském Hradišti odsouzeni: J. Smékal na
10 let, V. Žádník na 6 let, O. Smékal na 4
roky, K. Ševeček na 20 měsíců žaláře. Obžalovaní prý byli ve styku a ukrývali L. Cihláře
z Polné. Odsouzený J. Štěpán dostal v roce
1949 8 let, ale utekl z vězení a ukrývat se prý
7 let v Ševečkově domě.
— V Karlových Varech byl zatčen Jan Pot
korný pro rozesílání "dopisů štvavého a výhružného obsahu".
Č

DOMOVA

ZKRATCE

— Trnavský klášter Klarisek bude přeměněn na
krajské museum.
— Malíři Janu Kotíkovi
vyčetla pražská kritika,
že se "svými abstraktními, kubistickými a formalistickými obrazy" vrací k Picassovi z let dvacátých. ,
— Letošní oslavy 1. máje nebyly tak břeskné jako v dřívějších letech.
V Praze byli na hlav. tribuně Dolanský, Fierlinger, Novotný, Široký a
Zápotocký. V průvodu bylo velmi málo alegorických vozů.
— Na krajských oslavách
1. máje mluvili; v Brně
Barák, v Liberci Kopecký,
v Ústí Jankovcová, v
Ostravě Šimůnek, v Jihlavě Černík, v Českých
Budějovicích
Hendrych,
v Olomouci Krutina, v
Pardubicích Poláček, v
Karlových Varech Kahuda, v Plzni Krosnář, v
Hradci Králové Pašek,
ve Zlíně Beran, v Bratislavě Strechaj, v Košicích Ďuriš, v Banské Bystrici Púčik, v Nitře David, v Prešově Bakula a
v Žilině Valo.
— Ze SSSR bude prý letos dovezeno 78.000 televisních aparátů.
— V Praze jedná o obchodní smlouvě belgická
delegace, která nevštívila
n. p. Textilní tvorba.
— Nový belgický vyslanec v Praze F. L. Goffart
odevzdal
Zápotockému
pověřovací listiny.
— Pražský rozhlas zahájil pravidelné vysílání
pro arabské země. Vysílá denně dvakrát půl hodiny na pěti vlnách.
— Ve Slaném, v Teplicích,
v Ústí n. L. a v Turčanskom Svätom Martine bylý nařízeny doplňovací
volby po úmrtí poslance
J. Pokorného a. resignacích poslanců M. Petrové,
A. Nechybové a E. Romančíka.
— Na funkce poslanců
Slovenské národní rady
resignovali J. Kusý a A.
Cuprová. Zastupovali Michalovce a Stropkov.
— Na vedení do Bernu a
dále
radiotelefonickou
službou byl navázán telefonní styk s Japonskem.
— Před odjezdem afganského ministerského předsedy bylo v Praze oznámeno, že předseda vlády
Široký přijal pozvání do
Afganistans
— Do Prahy přijel na
studijní cestu anglický
kardiolog dr. Paul Wood
z Londýna.
— Na zahájení výstavy
"30 let Osvobozeného divadla" v pražském Divadle hudby promluvil
dr. J. Träger.
— Na Slovensku začal vycházet nóvý ideologický'
časopis pro členy KSS.
Jmenuje se "Předvoj".
Jeho redaktoreiji je někdejší ministr spravedlnosti dr. Štefan Rais.
— V ČS'R bylo vzpomenuto 100. výročí narozenin
spisovatele Jana Herbena.
' Č/FEP/J.K.

-3N a sjezdu Komunistické strany Slovenska

BÝVALÝ NÁMĚSTEK
MINISTRA VYLOUČEN
N a sjezdu Komunistické strany Slovenska, který se konal v Bratislavě,
oznámil první tajemník Ústředního výboru KSS Karol Bacílek, že Ondřej
Pavlík, bývalý náměstek ministra školství, věd a umění, bývalý předseda
Slovenské akademie věd a předseda Státního výboru pro vysoké školy,
t. č. profesor pédagogie na Komenského universitě v Bratislavě byl pro
"protistranické vystudování" vyloučen z Komunistické strany Slovenska.
Protistranická činnost
Pavlíkova se prý projevovala články v časopise "Kultúrny život" a
její podstatou bylo, že
Pavlík
"nesouhlasil
s
rozhodnutími celostátní
konference a s jinými
rozhodnutími nejvyšších
orgánů strany".
Odmítnutá

sebekritika

Není tajemstvím, že
Pavlík měl vážné výhrady
k e
komunistické
reorganisaci školství a
že svoje názory v tomto
směru v posledních měsících vícekrát projevil.
Byro Ústředního výboru komunistické strany Slovenska
vyzvalo
Pavlíka k "sebekritice".
Pavlík však " o d m í t l
přednést jakoukoli sebekritiku" a prohlásil, že
na svých názorech trvá.
Potud
o
případu
O n d ř e j e Pavlíka informoval Čs. zpravodaj z
8. května.
Novotného projev
N a Pavlíka (ale patrně i na mnohé jiné nespokojence a úchylkáře)

si vyjel i první tajemník státu diktatury proletakomunistické strany Čes- riátu a demokratisaci.. .
koslovenska Antonín NoDiktatura proletariátu
votný:
není myslitelná bez u" P o d rouškou různých platnění vedoucí úlohy
demokratických frází a strany a bez uplatnění
různých
revisionistic- správné prakse democentralismu.
kých,
demagogických kratického
Ale
i
v
této
otázce se
návrhů
se
pokoušeli
(reakcionáři - p. r.) projevily nesprávné ná
zory, které sledovaly cíl
splést náš lid.
oslabit vedoucí úlohu
Víme, že jde o jedstrany v systému diktanotlivce, avšak strana netury proletariátu . . . "
může nechat bez poKdo byl zvolen
všimnutí, když se někdo
do jejích řad anebo mezi
Jedním z odbojných
náš lid pokouší vnášet komunistů byl patrně
buržoasní názory a ideo- Michal Bakula, který nelogie . . . "
byl znovu zvolen do byBacílek o úchylkářích ra U V KSS, kde ho nahradil M. .Chudík.
S odbojníky ve straně
Prvním
tajemníkem
se byl nucen vypořádat politbyra KSS se stal
i Bacílek. Citujeme ten- znovu Karol Bacílek, tatokrát z londýnského jemníky ústřed. výboru
"Čechoslováka" z 10. byli zvoleni: P. David,
května:
J. Kříž. a A. Michalička.
V politbyru KSS teď
"KSČ bylo vytýkáno nejen Západem, ale zasedají: L. Benada, Vi z Jugoslávie, že je kon- Daubner, P. David, M.
servativní, že neprovádí Chudík, O. Jelen, P.
destalinisaci. • .
Něteří Majling, R. Strechaj, J .
lidé nepochopili podsta- Valo a K. Bacílek. Kanpolitbyra
byli
tu opatření, směřujících didáty
k demokratisaci našeho zvoleni M. Rázus a Š. Šeživota, nepochopili pod- besta.

Hrst citátů z komunistického tisku

Hlasy

sebekritiky

Občas zaslechneme pochybovačné hlasy lidi, kteří žijí na Západě. Ty
občas nadhodí otázku, nepřekresluje-li exulantský tisk poměry v Československu do příliš černých odstínů. Považujeme p - . í o za účelné otiskovat
občas citáty z československých novin, které mnohdy prozradí víc, než
sebepečlivější komentář.
ziadnom meste, ziadnom
nich novináchRozvodovost
okrese, celej republike.
Osvěta
Rozvody u nás dosa. . .Vzdychala som, vzdyV izbe sa mi vypálila chala a potom si kúpila
h u j í nežádoucího počtu...
V roce 1951 bylo u nás žiarovka. Nebrala som to balíček sviečok, Panie
12.125 povolených roz- vóbec tragicky. Obchod ktorí bolí se mnou v
vodů, v r. 1952 13.326, mám neďaleko.^Muž po- obchode, kupili 3 aj 4
v. r. 1953 klesl počet na vedá, zájdem a kúpim. balíčky . . .
11.414, v r. 1954 ještě Ale nekúpila som. V obN a povereníctve spotstále klesá na 11.280, ale chode žiarovky nemali a řebního tovaru vedia o
v-roce 1955 dosáhl nej- predavačky se na mňa tejto patálii. Počúvajú
většího počtu po válce, pozerali, ako by som nie sťažnosti ludí, .ba poniea to 13.756. Jestliže vez- žiarovky, ale ich vlastný ktorí z nich sami doma
meme rok 1937 za vý- život chcela kúpiť. Dáv- žiarovky nemajú a predchozí bod, stounly u nás no vraj žiarovky nemají sa nekázali zvýšit' plán
rozvody po osvobození a kedy dostanu, nik ne- výroby sviečok. Žiarovv průměru o jednu třeti- vie.
ky teda budú. Kedy?
nu . . . Jaké jsou příčiny
Skúsila som teda v Čoskoro . . •
této rozvodovosti?
Bratislavký rozhlas
inom obchode. NemaliM. Marušiak v Literár- Žiarovek u nás niet. V (Pokračování nu str. 8)
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Jánoš Kádár

ROZKOL MEZI SEPARATISTY
Američtí Slováci, kteří podporují slovenský Separatismus, se sdružují hlavně vé Slovenské lize
v Americe a kolem dvou americko-slovenských časopisů, Slovenské obrany a Jednoty. Časopis Jednota je orgánem Slovenské, katolické jednoty v Americe a jejím vedoucím redaktorem je předseda Slovenské ligy Filip Hrobák.
Slovenský separatistický'exil, jehož ústřední orgariisaci je Slovenská národní rada v zahraničí, má
v ' redakci • Jednoty' hlavně .dr. Pauču. Slovenskou
obranu vydává soukromá vydavatelská společnost
rodiny Bosáků. Jejím odpovědným redaktorem je
Míchal Bosák ml.
Slovenská obrana ve svém čísle z 8. května uveřejnila na první straně výrazný článek Michala
Bosáka pod velkým titulem "Zachovajme Slovenskú
ligu americkú." Článek byl psán úmyslně těsně
před zahájením sjezdu Slovenské ligy v Clevelandu (za$al včera). Bosák ve svém článku připomíná, že právě před 20 lety převzal po otci Slovenskou obranu. "Za tých dvacet rokov," píše Bosák, "videi som utváranie hodnej časti nasej historie -a zbadal som s lútosťou stály pokles v Slovenskej lige, menovite za. posledných 10 rokov. Tento
úpadok zapříčiněný bol sobectvom velkej časti nových emigrantov, ktorí přišli do Ameriky. Tito
emigranti už neboli jednoduchí ludia (ako zakladatelia Ligy), Boli vysoko vzdělaní mužovia. Známi boli ako naša "inteligencia" . . . "Ti prý chtěli
Američanům ukázat, jak se věci mají dělat. Slovenská liga, pokračuje Bosák, se připojila k Slovenské národní radě v zahraničí jen kvůli zesnulému Karolu SidOrovi.
Bosák vyznává: "Přiznáme úprimne, že i my sme
hadržiavali pánom pri SNRvZ a dóverovali sme
im . . . Rovnako však přiznáme, že sme boli v tých
pánov sklamaní, lebo odklonili sa od demokratických spčsobov a zavládla medzi nimi skrytá diktatúra, ktorá sa po čase sama prezradila. .. Keď
sme zbadali, čo sa v zákulisí SNRvZ robí, prerušili sme s tými pány všetky styky".
Bosák dále uvádí příklady, kdy předseda Ligy
Hrobák podporoval nedemokratické methody exulantů-separatistů a jak se do výboru Ligy vetřel
na příklad bývalý propagandista Slovenského štátu
Culen. Bosák v závěru článku žádá, aby členové
Slovenské ligy zjednali na clevelandském sjezdu
nápravu, t. j. aby ji zbavili vlivu slovenských fašistů v exilu.
Totéž číslo Slovenské obrany uveřejňuje ještě
redakční poznámku "Diktátorské živly". ' Do slovenského života v Americe se prý zavrtávají živly,
které chtějí podloudným způsobem vytlačit z americko-slovenských organisací krajany.
"Novoprišlí pánkové" isou prý nesnášenliví, jako
na příklad dr. Paučo, který si prý nedovede představit jiné Slovensko než to, které bylo za jeho
úřadování v Bratislavě (byl "redaktorem. Slováka
a vedoucím gardistou). Paučovci se prý snaží pomocí Čulenů a Mikušů ovládnout Slovenskou ligu.
"Ak dovolíme," dodává Slovenská obrala, "aby
Slovenská liga bola opanovaná diktátorskými živlami, zmařené bude všetko, čo sme horko-ťažko za
50 rokov budovali . . . "
. -vnd-, Washington
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podobizna komunistického vůdce
Po zhroucení maďarské revoluce uprchli na Západ dva bývalí kolegové z Rákosiho žaláře: spisovatel Paul Ignotus a historik George
Páloczi-Horvath. Oba uveřejnili nedávno (v měsíčnících Encounter
a Preuves, jež vydává Kongres pro kulturní svobodu) články, v nichž
líčí poměry v Maďarsku před revolucí a důvody, proč k revoluci došlo.
V článku Palocziho-Horvatha je zájem soustředěn na osobu Jidáše
maďarského povstání - Jánoše Kádára.
Přátelství Jánoše Kádára s popraveným , titoistou Rájkem začalo za
války. Oba byli vůdci komunistického podzemí. Za to, že válku přežili, vděčili odvaze Julie Rajkové, již ani mučení Gestapa nezlomilo.
Zachránce Nagy
Po válce se stal Rajk
ministrem vnitra, Kádár
náměstkem generálního
tajemníka KS Maďarska.
N a jaře 1949 se Rajkovům narodil syn. Kmotrem mu byl Kádár.
Krátce poté zatkla sovětská M V D na rozkaz
generála Bělkina Lázsla
i Julii Rajkovy. Rajk byl
prohlášen za agenta Gestapa, francouzské a americké špionáže, za titoistu a zrádce socialismu.
Ministr vnitra

láš, oč tě žádáme-, prokážeš historickou službu
komunismu •. . "
Čestné slovo
Rákosi měl tentokrát
smůlu. Strana se zbavila
jeho a podržela Kádára,
muže, který dal Rajkovi
čestné slovo, že "milý
Laci" s rodinou bude po
procesu dopraven
na
Krym, kde bude moci
pracovat anonymně . v
komunistickém aparátu.

větská armáda budapešťský masakr. O víc jak
čtyři hodiny později oznámilo moskevské rádio, že byla utvořena
"maďarská revoluční vláda dělníků a rolníků",
která požádala Sověty o
vojenský . zákrok proti
kontrarevolucionářům..
Jejím předsedou byl Jánoš Kádár.
Imre Nagy, který vysvobodil Kádára z vězení, se uchýlil s několika
stoupenci na jugoslávské vyslanectví. Jánoš
Kádár se zaručil, že jim
nebude zkřiven vlas, opustí-li jugoslávský asyl.
Nagy uvěřil.

N a denní světlo mu
pomohl, režim Imre Nagyho- O d roku 1953 byl
Kádár znovu jedním z
nejvlivnějších členů komunistické strany. Rákozsiho vláda se chýlika ke konci.
Rákosi to věděl. Bylo
nutno předhodit veřejnosti obětního beránka.
Aby zachánil sebe, rozhodl se Rákosi obětovat
Kádára.
Když byl Kádár proZvukový záznam
puštěn Nagym z vězení,
N a jednom ze zasedá- šel navštívit paní Rajni ústředního výboru krou. "Můžete mi odPaní Rajková je znovu dal Rákosi přehrát zvu- pustit?" ptal se. Paní
ve vězení. Její dítě je kový záznam rozhovoru, Rajková prý přisvědčila
zašantročeno pod faleš- který byl tajně nahrán a dodala:
Velký vůdce
ným jménem do sirot- v Rajkově cele.
"Ale můžete odpustit
čince. Přípravy k monstre
sám
sobě?
.
.
.
Chcete-li
V autobusu, který pro
Členové ústředního
- procesu s Rájkem vede výboru poznali oba hla- teď žít jako slušný člo- něho a jeho přátele přinový ministr vnitra Ká- sy: Rajkův i Kádárův. věk, musíte říci jak Ma- jel, dojeli až do rumundár.
"Milý Laci," řekl teh- ďarsku, tak celému svě- ského vězení M.V.D. V
Po justičních vraždách dy Kádár Rajkovi. "jdu tu pravdu o procesů s Nagyho skupině byla i
ha Rajkovi a jeho spo- k tobě jménem soudruha Rájkem". Jánoš Kádár paní Rajková a tři bývalí Kádárovi soudruzi,
lečnících byl Kádár na Rákosiho. Prosil mne, mlčel.
s nimiž bvl Kádár souVlastenec
obtíž Rákosimu, neboť abych ti vysvětlil situaci.
věděl příliš mnoho o ko- Přirozeně že my všichni
Z a maďárské revolu- zen Rákosiho tribunámunistické justici. V ro- víme, že jsi nevinen . . . ce byl Kádár členem Na- lem. Šest Kádárových
ce 1951 byl Kádár zat- Ale soudruh Rákosi vě- gyho vlády. 30. října, soudruhů, s nimiž zaločen a odsouzen na doži- ří, že porozumíš. Jenom když se zdálo, že Sověty žil za revoluce "obrozevotí. Ve vyšetřovací vaz- nejlepší soudruzi' jsou nebudou
intervenovat, nou" komunistickou strabě byl Kádár nadosmrti vybráni pro roli, kterou mluvil v rozhlase Nagy, nu (dokud ještě netumáš sehrát. Když udě- který zakončil svůj pro- šil, ze Rusové začnou
zmrzačen.
jev slovy: " A ť žije svo- vraždit), je buď mrtvo
Američané čs. původu sněmovali ve Washingtonu
bodné, demokratické a nebo ve vězení.
nezávislé Maďarsko".
Právem napsal PaPo Nagym mluvil Ká- loczi-Horvath o Kádárodár, který zdůraznil, že vi v závěru svého člán4. a 5. května se konal ve Washingtonu sjezd Čs. národní rady v Ame- americká úřední místa on i jeho strana souhla- ku:
rice, největší organisace amerických krajanů- Nej význačnějším rysem uplatňovala v americké sí se vším, co Nagy udě" V zemi, kde skoro
washingtonského sjezdu byl oficielní pokus o koordinaci práce organisací zahraniční politice zása- lal: " Z a sebe mohu říci, každý se bojí náhlého
čs. krajanů s organisacemi uprchlíků v boji za osvobození Československa. du, že plné obnovení že zcela souhlasím se zatčení a popravy, není
Americkou informační službu (jejíž součástí je Hlas Ameriky) zastupoval svobody ve střední a vý- vším, co řekli Nagy, Til- ani jedna osoba, která
. vedoucí čs. oddělení Thomas Donovan.
chodní Evropě by mělo dy a Erdei, moji přátelé by si chtěla vyměnit
Předseda Čs. národní munismu a v podobných vyslovil přesvědčení, že být prosazováno součas- a spoluobčané, jichž si místo s Jánošem Kádárem. Vyšvihl se až na
rady Josef Triner zdů- taktických
přestroje- obě organisace se budou ně s uskutečňováním ji- hluboce vážím."
Ministerský předseda
vrcholek moci. J e to velraznil ve svém progra- ních."
ve své činnosti vzájemně ných amerických cílů v
4. listopadu ve čtyři ký komunistický vůdce".
této oblasti.
N a sjezdu promluvili doplňovat.
movém projevu, že Spohodiny
ráno začala soAmerická
zahraniční
jené' státy potřebují "rea- dále senátor Hruška z
Plenům sjezdu schvávm
lističtější" zahraniční- po- Omahy a člen kongresu lilo memorandum, které politika by neměla stavět
Vaník z Clevelandu- Oba varuje americké minis- otázku sjednocení Nělitiku.
TELEVISORY, RADIA, LEDNICKY, PRACKY
"Touto politikou", řečníci se přihlásili k terstvo zahraničí, že ko- mecka - i když její řea elektrotechnické přístroje a potřeby
řekl Triner, "nesmí být podpoře Čs. národní ra- munisté zneužívají kul- šení je stejně důležité za hotové neb na splátky dodá i opraví
turní výměnu k propaga- před věc osvobození poza žádnou cenu appease- dy.
J. P H I L I P
Radio \Electrical,
Radu svobodného Čes- ci svých cílů hlavně me- robených národů. Osvoment s mezinárodním kozastupoval zi cizojazyčnými skupi- bození porobených evrop119 G^rdenvale Rd., GARDENVALE, Vic.
munistickým vlkem vče- koslovenska
ských národů má být
rejška, který dnes vystu- dr. J u r a j Slávik, který nami v Americe.
(3. stanice za st. Elsternwick) Telefon X M 2542
Dále byla schválena reálný, nikoli druhořapuje v ovčí masce ko- ocenil stoupající aktiviDříve závod v Praze X I I .
existence, národního ko- tu Čs. národní rady a resoluce, která žádá, aby dý cíl. vnd", Washington
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HOSPODÁŘSKÉ POTÍŽE POLSKA ROSTOU

STRASTI SOUDRUHA GOMULKY
Polsko se stalo místem, k němuž se upírají úzkostlivé oči s obou stran
Železné opony. "Podaří se polský experiment nebo nepodaří", ptají se ty
x Moskvy. "Jak dalece ovlivní polský případ běh věcí mezi satelity, jak
ovlivní konečné narovnání se Sověty v Evropě", ptají se ty z Washingtonu,
Londýna a Paříže.
.Správnou odpověď nezná ani soudruh Gomulka, jenž zatím přešlapuje
jako na rezavém uhlí a hledá čas k oddechu, který nutně potřebuje ke konsolidaci svých posic. Neboť jeho strasti neskončily ani propuštěním z vězení,
ani říjnovým uchopením moci:
Nebezpečí a problémy
jímž čelí, jsou mnohonásobné, všech možných
druhů, a čekají na všech
stranách.
Gomulka je mezi dvěma ohni. Na jedné straně
še bojí, aby nějak nevyprovokoval Moskvu k
ostřejšímu zákroku.. Na
druhé straně stojí' polský
nacionalismus, který ho
Vlastně dostal do . sedla
a očekává teď splnění
slibu liberálnějšího režimu politického i hospodářského.
Strasti hospodářské
Gomulka tak bojuje
na dyou frontách. S jedním ókém ná Moskvě téměř úplně zastavil liberalisační proces, s druhým na spotřebiteli pokračuje v ústupcích hospodářských. Přesun z "těž-,
kéhu průmyslu na lehký
fcapočal. S£av branných
sil . byl třikrát za sebou

pronikavě snížen, vojenské - náklady zredukovány na jednu desetinu státního rozpočtu. Soukromé
podnikání 'bylo do-'určité : míry znovu : povoleno
a pracovní hodiny sníženy. Dalším-splněným slibem má být patnáctiprocentní zvýšení "mezd.
Všechna, ta rychlá opatření ovšem nijak nezměnila- svízelnošt. hospodářské; sitúace." Domácí výroba: nestačí a na import
Qejsou peníze. Tradiční
polský • export uhlí a dříví • nebezpečně klesl. Gomulka potřebuje nutně t
dovézt obilí, ,bavlnu pro
textilní průmysl a rno-'
děrní důlní zařízení.
Výprava do Moskvy uhra-díla jenom část obilní
potřeby a Poláci se rozhlížejí po * americké půjčce
ve výši tří set milionů dolarů. Americký kongres
však zatím- není v náladě

POZOR!
K A T H A R I N Ě

V

povolit
komunistickému
Polsku půjčku tak vysokou.

V. G O M U L K A
i

Strasti politické

Politické strasti' nejsou
o mnoho menší hospodářských. Ve vlastní straně
bruslí Gomulka mezi stalinským křídlem, které

POZOR!
O P Ě T
Č E S K É

POZOR!
V E D E N Í !

Podáváme kontinentální i australská jídla
denně od 5. hod. odp. do 1. hod. noční,
v sobotu a v neděli již od 12. hod. v poledne do 1. hod. noční

Café

Katharina

naproti L u n a P a r k u , S T . K I L D A, V I G
Telefon LA 8596
Výhodné ceny stálým hostům (předplacení)
Od pondělí do čtvrtka máme k disposici sál v I. poschodí,
kde se mohou konat večírky, svatby . a pod.

Provádíme
veškeré
práce
optické
přesní, rychle a za levné ceny
6. poschodí
49 Elizabeth St.,
(roh Flihders Lané)
Melbourne - City
Telefon MB 4207

Optical Service

Přijímáme objednávky také poštou

-

DÁMSKÉ
KABELKY
nejmodernějších evropských vzorů
semišová saka * aktovky * diplohiatky

SALAMANDER
LEATHERGOODS
24« BRUNSWICK ST-, FITZROY, VIC.
Telefon JA 3560
Dodáváme prvotřídní zboží za nejnížší ceny
do celé. Austrálie. .:. .... , ..KřesvMžte.- seU,*.

_;

S. K. SLAVIA
MELBOTJRNE
!
pořádá, další
SPOLEČENSKÝ VEČER
v sále "BAMBALINA"
119 Wattletree Rd.,
„MALVEEN
(roh Glenferrie Rd.)
v pátek 31. května 1957
Hraje soubor kapelníka
.A. T O M A N A
Likérová licence .
Reservování stolů:
LA 6602 a WiB '3803

se začíná .znovu .ozývat,
a skupinou, která by ráda pokračovala v rychle
započatých "demokratisujících" (pokud jim tak
vůbec máme .říkat) reformách.
Nekomunistická
většina národá ovšem nemůže být '"nacionálním"
komunistou také úplně
přehlížena. Římsko - katolická církev, s níž zatím Gomulka uzavřel nejisté příměří, je dalším
elementem, se kterým
musí počítat.
Ze všeho největší jsou
však stále obavy před Sovětským svazem.
,
Cyranklewlcz r čině
• Cyrankiewiczova návštěva , P e k i n,.u , nebyla
prayděpodobně ničím,.jiným, než hledáním Čínské podpory proti sovětskému tlaku. • •
Ze závěrečného prohlášení .vysvítá,, ..že - Poláci
asi z větší části dostali,
co chtěli: Ve vztazích mezi' komunisty vyzdvihuje
poměr "...-.založený ná
zásadách rovnosti, .úcty
k . národní suverenitě a
vzájemném nevměšování
do vnitřních - záležitostí . . . " Polský . převrat
hodnotí jako "rostoucí
přínos rodině socialistických národů":
Navíc si Gomulkova delegace odvezla- slib, že
Maocetun navštíví Varšavu, což by značně posílilo ' Gomulkovu prestiž
v komunistickém světě.
Ani poměrný úspěch V
Číně však nemění - nic-ná
skutečnosti, že se dnes
Gomulka podobá- provazolezci, který dost dobře
neví, na kterém konci
provazu leží zkáza a na
kterém záchrana.
Západní dilemma
.. Západní vztah k Polsku může velmi -značně
ovlivnit běh tamních událostí. Podstatná hospodářská pomoc by asi hrála
důležitou roli v dalším
vývoji všech sovětských
kolonií, pro něž je dnešr
ní Polsko do určité míry
pokusným králíkem.
Západní státníci budou
•tedy musit sami rozhodnout, mají-li zájem na
dalších "gomulkovských"
satelitech a přispějí-li takové režimy skutečně konečnému rozleptání sovětského
bloku, ' nebo
upevní-li j e h o ' t r v á n í v
•modifikované, ale trvalej •ší formě.
• -kw-

OBLEKY * SVRCHNÍKY * H U B E R T U S Y
jen

p r v 'o t ř í d n í

za bezkonkurenční ceny

EMIL

KOZDAL

EXKLUSIVE TAILORIXG
108 : High Str., i St. Kilda, Vic.
Telefon LA 7697 ,

'

, G e syt u j t e o k a m ž i t ě
s pomocí exklusivního * cestovního plánu

EASY- PAY
Stačí zaplatit 10% zálohu, abyste mohli, cestoval
3o zámoří nebo zajistit příbuzným & přátelůn:
c e s t u do A u s t r á l i e
Bližší

informace:

CENTRAL
TRAVEL
RUREAU
:í

2nd .Floor,' 230' Collins Street,
M E L B O U R NE —
t e 1 e f o'n:,-M F

VICTORIA,
3 6 í,

nebo v naží 'filiálce'
15
ME

L y g on

Street,

LB O U R N E

- ... .».(.naproti..Trades' Hall) ..
telefon

FJ

.. .

2 4 5 9;

; CESTOVNÍ íPLÁN E A S Y P A Y

;

iě ímožáoj^pbužít Iná.ycestu lodí nebo letadlem i
Austrálie kamkoliv' nebo ' z jakékoliv části světa
. %.
Austrálie.
;d o
. Platíte jen. 10%; ceny v hotovosti a
zbytek měsíčními splátkami.
Cestujte za hotové nebo s pomocí nového výhodného

cestovního plánu E A S Y - PAY

Kontin. jídla -zákusky
Káva
HANHATTAN COFFEE
ESPRESSO LOUNGE
a restaurace
2 Long-hoiTp-e Str.
D A N D E N O N G , VícSrdečně zve
Ant. Bůžek.

EADIO-

TAXI TRUCKS
J . Šuran.. tel. BY 3525.
To.orak Station
Stěhování, balíky,
kontrakty, přezdívání s
zvěrolékař, ambulance,
24hodinová služba.

Objednejte dánské potravinové balíky
'
P L U M R O S E
přímo u zástupce:

OPTO

... 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 .ceník. ,.
\
Zasíláme také léky všech druhů - i bez lékař• ,.»•ského předpisu.- telegraficky"' Londýna. H

-é-
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Ukázka hantýrky pražského "páska"

VE WIGWAMU BUDE M EJDAN
Každá éra obohatí jazyk určité části pražské mládeže, která si vždy
libovala v novotách a oposiei proti konvencím. Byli pepici, byli pardálové,
byli potápkové a bedly. Pod komunistickými svazáky vykvetl pražský
"pásek". Pásek není bojovník za svobodu ani ilegální pracovník. Jeho "nepřátelský postoj" k režimu je jen podvědomou revoltou proti úřednímu
brbstvu. Po Československu prý koluje fiktivní dopis pražského "páska'',
který je dovednou sloučeninou "páskovského" žargonu.' Otiskujeme jej
místo křížovky.
HD
Posílám Ti pozdrav
plamenný a sděluji Ti
sensační kyd, že jsem
včera utrh na' asfaltu nový kvítí. Je to ale břehule, co Ti mám bublat!
Takhle bloudím po
Trafouši a
najednou
zmerčím prima Škebli,
jak stíní rohák Lucinky.

Z L O B Í

V Á S

Byla voháknutá v bezva klajdu z prima štofu,
vařenýho v modes robes
tvorbě» amerifeanes.
Jdu k ní a začnu natírat: "Tě vnímám, iasice,
kdo tě sem prsk?" Vona
na to: "Vole, vole, normálka, nevař mi jedy, vole, vole. Čekám tu na

O Č I ?

Potřebujete brýleHaritivte * čůVčrou krajeoricý
o p t i c k ý
z á v o d

OPTO

L09 Swanston St. /9. po»ck-/,
MaiÍMM*rne /proti Melboume Town H a l l /
Mluvíme česky i sloreniky
Ot»rř«M deftně 9 - 18, • aobota 9 - 13 h«d.
Telefon: CM*. 1*19

svýho kábra, ale racek
má zpoždění a tak tu
ten kandelábr podpírám
nad plán".
Vtom se přikýbloval
její popruh. Byl dlouhej
jak pracovní tejden, měl
štrágle, manesmanky, límec do půl míchy, Emana v pozoru, no prostě
všechno extra žrábutn
džigolo. Vona hned iia
něj: "Vole, vole, kdo ti
to roucho píchal? Zaspal jsi století, Césare,
hod* zpátečku ¿ o toho
svýho vehiklu!" Pak mrkla na mě: "Dem' se svíjet d o Juldy Fuldy!"
Hned jsme šlí pracovat na parket a po prvním fláku jsem jí řek',
že mě mufeí vomluvit,
protože nejsem ve formě,
ale vona povídá: "Vole,
vole, nekydei kolekce,

máš dobrou práci nohou,
jsem z toho celá zouzlovaná".
Po trsání jsem vyrovnal chozraščot s Černým
Petrem a vylili jsme se
na asfalt. Lojza žhnul
jak rybí tnonokl.
Chtěla nahodit zpátečku, ale já jsem ji vykuploval a začal jsem jí
bublat do ovaru.
Abysme připochodovali k věci: vosmýho budu
ve svým wigwamu pořádat mejdan. Toho candáta přivedu ssebou- Bude prima originál džezbend a. možno, provozovat ploužo grando.
Tak přřyez tu svou
Jofku a ne aby ses napnul na kretouš a měl
basenxi. Ohnivé vody poteče dost, ale snad bys
měl přinést nějaký futr,
aby nátn ty křehuLe nepošly hlademMám tady pro Tebe
jeden roďák a doufám,
že mně dodáš taky ňákou literaturu. Tak nezapomeň vosmýho, žádnou vyfikulaci a nashle!
Tvůj Olaf.
Pomůcka k luštění:

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO
V MELBOURNE
dovoluje si Vás pozvat! na
v e s e l o h r u S. K.

Macháčka

o třech jednáních

"ŽENICHOVÉ"
kterou

sehraje

V SOBOTU D N E 8. ČERVNA 1957
v St. Michael Halí. North Melbournc
Režie: A- Z a m r a z i l o v á
Osoby

Výprava: J.
a

Radoslav, hradní pán _
Militka, jeho dcera
Milínský
Strachota
rytíři
Bukovee
-.
Vítek, panoš
Začátek t

Mafátko

obsazení:
I
_
-

J . Maťáik«
B. Pavlovi
'_.... V. Gerách
3. Třemi
O. Jelínek
M. Jiráěek

7.30 hod. večeř

Po ukončení divadelního představení
TANEČNÍ

ZÁBAVA

Účinkuje hudba kapelníka A.

TOMANA

Čistý výtěžek budě věnován na dobročinné účelySPOJEM: elektrikou z Elizabeth Str. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 58 a 59,
zastávka 19.

KAVÁRENSKÁ

RESTAURACE

"U PEPÍČKA"
5 Brunswick St. Fitzroy, Vic.
(roh Victoria Parade)

Obědy a večeře denně mimo neděli
Výborná káva
* *
Čerstvé koblihy
Otevřeno od 9 hod. ráno do 8 hod. večer
Srdečně zve P E P A B L A H O V E C

i K U P T E SI F O R D A !
(
i Prefect — Consul — Zephyr — Customline
UtHitka — Nákladní auto
Na splátky * Starý vůz vezmeme na protiúčet 1
Za hotové se slevou
Na skladě máme též ojeté vozy s plnou zárukou

BAYFORD MOTORS
PTY. LTD.
75 Vietoria Parade, FITZROY, VIC. Tel. JA 1126
,
Zvláštní representant: JOE A. RACZ
Bližší informace též u Pepy Blahovce,
1
restaurace, 5 Brunswick St, Fitzrov. Vic. 1

VÝZVA
Nastřádala se nám řada dopisů, které jsme dosud
nemohli doručit adresátům, protože se ani po uve.
řejnění pátrání v našem listě neozvali. Prosíme
proto čtenáře, aby umožnili dodatečné doručení dopisů, aby nám sdělili obratem adresy těchto kra.
janů:
J. Aunins (dř. Richmond . 2 dopisy), Joseí Krása
(2 dopisy), Růžena Fecková nebo Pecková (dř.
Windsor - dopis ze Slov.), Jiří Vlasák z Mor. Knínic,
Tiedler z Veltrus n. Vit., Jaroslav Lokaj, Břetislav
Jilich, F. Elsner (dř. Yarravffle - doporuč.), O.
Chajnus, František Wolf (dř. Adelaide - 2 doporuč,
dopisy), Christian v. Basselli, Vladimír Nápravník,
Václav Bláha, Jaroslav Černý, Milan Holeček (dř.
161, Cathedral St., E. Sydney), Milan Škrabal
(snad Amerika), Jindřich Mudra, Miloslav Špičák.,
Milan Hanovský.

Lucinka - palác "Lucerny" na Václavském náměstí.
Modes robes
tvorbes
amerikánes - Módní tvorba n. p.
Eman - (dříve Havel)
Nezjistíme-Ii adresu někoho z jmenovaných do
účes.
konce června 1957, vrátíme jeho dopis odesílateli.
Julda Fulda - Park odJen dopisy z ČSR ponecháme dále v archivu.
HP
dechu a kultury Julia
Fučíka (ve Stromovce),
známý též pod názvem
Vysoce kvalitní švédské
'"park o^fricu"'.
svíjet se - tančit
^OTRAVIKY, TEXTILIE, VLNIT, KUŘIVO ATP.
flák - taneční skladba
zašleme za Vás spolehlivě
chozraščot - z ruštiny
kamkoliv do Evropy
účet
Čem v Petr - vrchní
Lojza - měsíc
ovar - ucho
«xfák - rocokaps. mor
zakor
vyfífculace - fluktuace

Specialista,
nervových chorob
Dr. J.
MACKIEWICZ
25 Balston St.,
ST. K I L D A, VIC.
Tel. LB 4083

SWEDÍSH P R E S ř N T - P A R C E L S S E R V I C E
33. William Str., Melbourne
Telefon

MB 3094

Vyžádejte si náš ceník

POZVÁNKY

—

LETÁKY

obchodní tiskopisy všeho druhu
odborně
EMIL

zhotoví
SVOBODA

30 Regent Str., N O R T H RICHMOND
České

a

slovenské

typy

Objednávky též prostřednictvím
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Benno Zieser: Mělké hroby. Elek Books, Londýn

Smrt na východní frontě
V nedávné době se objevilo na australském knižním trhu několik
knih, jejichž námětem jsou válečné události na ruské frontě. Jsou to
především: nové vydání druhého dílu válečné trilogie Theodora Piiviera "Stalingrad" a prvně vydaný třetí díl téže trilogie "Berlín".
Theodor Plivier je německý romanopisec, který ztrávil válečná leta v
Moskvě, vrátil se do Východního Německa s Rudou armádou, ale
záhy po válce se s komunisty rozešel a uprchl do Západního Německa.
Jeho válečná trilogie (první díl se jmenuje "Moskva") je básnický
přepis bojů, líčený s obou protivných stran.
Benno Zieser napsal
svoji knížku (v anglickém originále " I n Their
Shallow Graves") v zimě roku 1946-47. Hlavní popud k jejímu napsání v y j a d ř u j e Zieser
takto:

py a kaverny kolem Verdunu. Zieser a jeho kamarádi umírali, v mělkých hrobech - v mělkých- okopech pro dva,
tři pěšáky, které byly
rózstříknuty po nekonečné ruské rovině.

" . . . Bylo to v druhé
poválečné zimě. Naše životní úroveň se měřila
kaloriemi - tři deka tuku,
šest deka masa, naložené
zelí, suché brambory a
cigareta, za kterou člověk zaplatil denní mzdu.
Tehdy to bylo, kdy jsem
zaslechl překvapující názor, že válka byla venkoncem snesitelnější".

Zieserova kniha končí
těsně před stalingradským zhroucením. Autor
byl raněn při jedné zcela zbytečné šarvátce. Byla to pro něho šťastná
náhoda. V té době byli
už všichni jeho školní
kamarádi mrtvi. Unikl
zajetí jen o vlásek.

ueber alles" - a byl by
pokračoval, kdyby se najednou jeho hlas nezlomil, slova nezanikla a
kdyby se se zaúpěním
nezhroutil.
A pak nastal <j|:amžik,
kdy důstojník v" kožichu
střelil po mně pohledem,
když mne míjel, a vybafl:: " T o h o vezměte
taky, ten může sedět".
Mezi nástupem do kasáren a odletem z obklíčeného Stalingradu ne-uplynuly ani dva roky.
Zieser dokazuje i fotografiemi, jak se sextán
změnil jen po pěti měsících vojančiny.
První
část služby v Rusku odbyl si on i jeho spolužáci v poměrném bezpečí
zázemí. T e h d á se Zieser
prvně přesvědčil o tom,
jak německá armáda zachází se sovětskými zajatci- První setkání s kolonou ruských zajatců
Ziesera zděsilo:

V hlavním lazaretu
ve Staling-radu vybírali
Zieser se dal na vojnu raněné, kteří byli schopni
dobrovolně v květnu 19- leteckého transportu:
42, když byl v sextě. Vál"Viděl jsem také mlaka v té době připadala
dého poddůstojníka se
mladému Němci jako
zkrváceným obvazem na
piknik- Hitlerovské Něhlavě, který na okamžik
mecko vědělo
dobře,
umlčel všechen hluk v
proč hned v počátcích
lazaretě
dokonce i lésvié éry zničilo Remarkař přestal operovat -,
queovu výstrahu.
protože se najednou vzty"Náhle jsme spatřili
Zieserova válka se li- čil na nosítkách a,.s rošila od války Remarque- zpřaženýma rukama a široký, hnědý pás, který
ovy jen v detailech. Zmi- třesoucím > se hlasem za- se plazil jako krokodil
zely h l u b o k é
záko- čal zpívat "Deutschland po cestě směrem k nám...

ZÁPAD PROTI VÝCHODU
dři ve

JIH PROTI SEVERU
a

I s rozběhem jsem nikdy nedokázal přečíst ani
první díl Tolstého "Vojny a míru". Měl,jsem totiž vždycky dojem, že se Tolstoj nedovedl' rozhodnout, jestli to má napsat francouzsky nebo rusky.
Necítil jsem potřebu číst český překlad ruské knihy, která byla většinou přeložena z francouzštiny.
Snad si pamatujete na obstárlé Ottovo vydání. Snad
si vzpomenete na stránky, kde pod dvěma řádky
textu skvěl se zbytek strany, vyplněný poznámkami překladatele, který na straně 287 nestačil ještě
přeložit ani francouzské pasáže strany 286. Četba
vypadala asi takto:
Vojna a mír
"L' amour, toujours 1' amour: Fi donc!"
zašeptala Nataša znechuceně.

287
xxxxxx)

x) Nikoli, kníže, Anatol jest sice trochu lehkomyslný, v jádru však veselý a dobrosrdečný brach.
xx) Nemohu se již nijak upamatovati, že by kníže Volkonský něco takového pronesl. Na mou duši,
těžce nese smrt své byť i nemilované choti, které,
pravím, vždy byl věren. Takový jest život, drahá
hraběnko!

Váleční zajatci. Rusové
v šestistupech.
Nedohlédli jsme konce. Bylo
to jako sžíravý pach lví
klece a špinavý smrad
opičince. Ale tohle nebyla zvířata, to byli lidé..."
Později měl autor ještě víc příležitosti se seznámit s poměry, v nichž
zajatci žili. Několik malých ukázek surovosti
strážců a degradace zajatců ho přimělo k tomu, že se přihlásil dobrovolně na frontu.
Na nedohledných stepích jižního Ruska začali Zieserovi spolubojovníci kopat své mělké hroby. Někdy měli štěstí a
zůstali v nich ležet několik dní. Jindy byli nuceni
je kopat třikrát denně.
Správně vykopaný okop
znamenal poměrné bezpečí- Okop příliš mělký
znamenal buď nepřátelskou kulku, nebo pod-koly sovětského tanku:

CHVÍLE
Josef Hiršal
Tvých měkkých očí obraz zelenavý,
kde jsem jej viděl už?
D n o jezera. Hrst uschlé trávy.
Slast blýskla jako nahý nůž.
Jezírko - ústa rozechvělá.
Holoubek - ruka tvá.
Tak si nás láska odváděla
krajinou domova.
A oba jsme se znovu rozpomněli:
rosa a květ, hudba a čas . . .
Byl den a hvězdy vycházelyA zapadaly v nás.
Tvých měkkých očí obraz zelenavý
se v jejich záři mih.
Dno jezera. Hrst uschlé trávy.
A hebký, žhavý sníh.

popadne hrůza a začnou
vás pronásledovat přízraky. Nikdy to nekončí,
ten opravdový straph ze
zániku, hrůza nemilosrdné nicoty, děs z pomyšlení, že každým okamžikem se můžete stát jed"Povídáte si se svým ním z těch, kteří vlastně
kamarádem, když ten nikdy nežili".
se najednou zlomí, svalí
se na hromádku a je
Nevím, zda-li Zieser
mrtev. To je ta skuteč- si přečetl Remarqueovu
ná hrůza. Vidíte ty ostat- " Z á p a d n í f r o n t u " není, jak "~ho překračují, bo Johansenovy "Čtyři
jako se překračují bal- od pěchoty". Formálně
vany na cestě . . . a vidíte, nejsou "Mělké hroby"
že váš kamarád je mrtev ani ryba ani rak, ani rozrovna tak, jako jsou mán ani reportáž. Jsou
mrtvi ti ostatní, ti, o jen svědectvím a u svěnichž
už ani nevěříte, dectví záleží na tom, aby
že kdysi skutečně ži- bylo pravdivé. Zieser neli . . . A najednou vás káže ani neobviňuje. Asi

xxx) Odejdi zvíře!
xxxx) Ano, v mých salonech se schází jen vybraná společHost. Právě očekáváme příjezd vévodkyně Barclay de Tolly. Ona i velkokněžna yon Todtleben jsou velkými ruskými vlastenkami. Leč připozdívá se. Ale ano, při lžíci nudlové polévky pookřejeme znovu. Milý kníže, mohu pro vás něco
vykonati?
xxxxx) Hledejte ženu!
A tak dále až na konec strany. Ve zvláště příznivém případě našel nešťastný čtenář překlad povzdechu znechucené Nataši v poznámkách na straně 288. Asi pod vlivem těchto skutečností jsem se
přiklonil k názoru Viktora Dýka, který razil heslo,
že kde je v hlavě hodně hnoje, lze se nadchnout
pro Tolstoje.
Teprve včera v biografu jsem se však přesvědčil,
jaký byl Tolstoj hnusný a bezostyšný plagiátor.
Člověk trne, když vidí, s jakým cynismem se neostýchal vydrancovat "Jih proti Severu" v bouři,
po bouři a v pohodlí.
Příkladně: ani něžná, etérická Nataša Hepburnová (hvězda zvlášť vhodná pro úzký film) nedokáže v obří projekci zastřít, že je imitací nezapomenutelné Scarletty O' Harové, zelenookého diblíka plantáží Georgie. Stýská se někomu po štíhlé
postavě Ashleye Wilkese, gentlemana každým coulem, jehož jedinou maličkou vadou byla nejistota,
zda-li miluje svou ženu, svou milenku nebo svůj
profil?. Tolstoj dodá potravu pro slečinky: Henry
Fonda sice není tak štíhlý, jako byl Leslie. Howard,
ale zato má brýle, takže u něho pochybnosti odpadají. I když má manželku, miluje Natašu.
Nejvíc znásilnil Tolstoj originál Margarety Mitchellové v pojetí postavy Rhetta Butlera, čynika,

proto zní jeho zpověď
znepokojivě upřímněStřídají se války, střídají se fronty, mění se
uniformy. Jen utrpení,
špína, samota a zoufalství zůstávají. Ve světě,
který si člověk přeměnil
na své soukromé peklíčko, mluví jedním jazykem jen kandidáti pochmurného
bratrstva
smrti.
jun

Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.

svůdce, kuplíře, pašeráka a šmelináře se zlatým
srdcem. Škrabák z Jasné Poljany tu zcela nepochopil složitý charakter nesmrtelné postavy - a rozpoltil ji, zcela jako ruskou duši, va dví. štíhlý,
unyle podvyživený nikoli už jen pouhý plantážník,
ale princ Andrej miluje Natašu, protože vdovec,
ale raději padne pro vlast, aby se neřeklo. Anatol,
bezuzdý milenec, druhá půlka stínu Clarka Gablea,
rovněž ' miluje Natašu, jenže jen chvilku. Nataša
je miluje všecky, nejvíc Henryho Fondu, neboť ten
je na konec po ruce.
Tolstému je nutno přiznat polehčující okolnost.
Jeho dramatické možnosti byly xatálně omezeny.
Nestárnoucí Clark - zvládl obsáhlou roli jen díky
šťastné náhodě, že měl bryčku.
Nyní jsem jist: Tolstoj byl neoriginální a beznadějný kýčař. Vypálí Moskvu jen proto, že napřed vyhořela Atlanta, vede Východ do války proti Západu jen^proto, že už předtím válčil Jih proti
Severu.
Lve Nikolajeviči, styď se! Zatím co Clark Gable
odchází decentně do mlh, ty dáváš svému hrdinovi vynořiti se z mlh se zcela jasnýjn záměrem
obejmouti hrdinku jako v nějaké hollywoodské
limonádě! Mnozí sice. mohou namítnout, že autorku
"Jihu proti Severu" přejelo auto zrovna včas, aby
jí umožnilo dramatický konec, ale to by mohl tvrdit
každý.
Co se mne týče, Lve Nikolajeviči, jsem pomstěn!
jun
P. S. My Češi jsme se vyznamenali. Nechceme
prozrazovat vojenská tajemství, ale Francouze vede
Herbert Lom a carské armády Oskar Homolka, Tak
už zase sedíme na dvou židlích!
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SEBEKRITIKY

( Pokračování se str.- 8 )
Distribuce

Nezbytný úvod
Skoro bychom měli být pražským komunistům
vděčni za to, že si přisvojili Jaroslava Haška. Díky
tomu vyšlo totiž v poslední době doma několik knížek a paběrky z Haškova díla, které nebyly dosud
vydány a které tedy naše generace vůbec neznají.
Ve snaze dát čtenáři trochu humoru a nevybočit
při tom z linie hrabou se komunističtí literární
kritikové ve starých časopisech a sbírají všecko,
co kdy Hašek napsal - často pod nevinnými pseudonymy jako Antonín Kočka, Ladislav Čížek nebo
František Jirák.
Totiž pardon, všecko přece jen nevydají. Tak
třeba zrovna ne "Povídky z Bugulmy", které vyšly
v časopise "Tribuna" po Haškově návratu z bolševického Ruska. Podle komunistického literárního
kritika Radka Pytlíka (tak se, prosím, představuje
on. sám) neopustil sice "rudý komisař" Hašek v
těchto osobních vzpomínkách "revoluční postoj",
ale přece jen se • "satiricky dotkl některých nedostatků z období války s bílými hordami". A tak
"Povídky z Bugulmy" zůstávají československým
budovatelům nepřístupny. Ale .kult Haškovy osobnosti bují dál. Nejnověji slibuje clokonce Zdena
Ančík knihu "Hašek v obrazech". Jak ji chce dát
dohromady, nevíme. Hašek byl přece většinou pod
obraz.
- Zapomenuté 'povídky a fejtony Jaroslava Haška,
kterjš dnes v Praze-komunisté vydávají, nejsou, žádná
sénsace.. Co .do jejich umělepké ceny, mohly klidně
zůstat nevydány. Jsou v nich ale zajímavé a pro
-nás celkem nové podrobnosti z Haškova života,
i- když musíme jejich autentičnost , měřit autorovou fantasií a ověřovat jinými prameny. 'Ale k tomu jsme právě dostali taky příležitost.
Loni totiž vyšel v Praze výbor z díla Josefa
Macha a v něm vzpomínky na začátky Haškovy
literární, novinářské a bohémské kariéry.
Přítel Josef Mach, anarchista
Tak nazývá našeho kronikáře sám Hašek. Tato
sama o sobě výstižná charakteristika nám však nepostačí, neboť jsme přesvědčeni, že náš čtenář bude o x Machovi vědět právě tak málo, jako jsme
věděli my, rtež jsme si zmíněný výbor z jeho věcí
přečetli.' Tak tedy jak by to asi vyřídili Kotrč •Kotalík: Josef Mach, syn zámeckého zahradníka,
na gymnasiu v Mladé Boleslavi se skamarádil s
Františkem Gellnerem, což potom silně poznamenalo jeho básně.
Pak odešel Mach na universitu do Prahy. Víc
nez studiu se zřejmě věnoval theoretickému a praktickému anarchismu, jak ho v prvním desetiletí
našeho věku provozovali v pražsliých hospodách
mladí literáti, novináři a umělci. Jména mnohých

KRÁTCE
— Na, valné hromadě chicagské odbočky Svazu
čs. důstojníků v exilu byli zvoleni: předsedou O.
Pejša, jednatelem F. Fořt
a .pokladníkem V. Kubíček.
—Polsko - československý
výbor v Chicagu, jehož
předsedou je A.. L. Nehasil, připravuje velkou
manifestaci.
— Prof. dr. Gessman, který je čs. původu, se stal
ředitelem fakulty moderních jazyků na Talladega
College v USA.
— V Ottawě se konal
"Hold Čechosloyáků Kanadě". Před budovou parlamentu promluvil k ú-

Z

EXILU

častníkům kanadský ministerský předseda St.
Laurent.
— Slovenský Sokol v Torontě uspořádal vzpomínku k 38. *" výročí smrti
gen. M. R. Štefánika.
Promluvil gen. J. Ambruš. V Paříži uctila památku Štefánikovu Čs.
obec legionářská. Promluvil ing. Fillo.
— R. Kubelík dirigoval
v Londýně nové nastudování opery '"Carmen".
— W. Suesiskind odletěl
do Izraele, kde bude řídit řadu koncerů s izraelským symfonickým orchestrem.
— K. Janovický předvedl

Keď si v obchode žiadam papierové obnisky,
odpovedajú mi. "Nemáme, príďte zajtra, za
týždeň!"
Vrecúška z polomastného papiera na zabalenie desiatej, ktorých výz nich zapadla, jiná si pamatujeme: Jiří Mahen, ro.bcom je Technocelpap
Josef Lada, František Langer. Jejich program zbás- v Ružomberoku, bolo
nil dodatečně sám Josef Mach ve sbírce Robinson naposledy dostat' čajsi
Krusoe:
pred pól rokom.
"Byli jsme svobody nejpřednější stráž
Potrebujem toaletný
a čekali jsme po hospodách, až
nastane velký převrat sociální.
papier - každý lekár poHlavní věc byla stávka generální.
vie, že používat' na tenTo znamená: zastavení veškeré práce.
to
účel novinový papier
V tomto punktě nebylo mezi námi zrádce.
je nehygienické - a predOdvahu a sílu pro budoucí Činy
dodávaly nám hlavně lihoviny".
sa nemáme možnost si
Toto krédo bylo mezi pražskými hospodskými ho kúpiť kedykolvek.
anarchisty tak oblíbené, že je Hašek cituje ve svých
připravovaných, ale nedopsaných "Dějinách strany
Velmi ma teší - keď
mírného pokroku v mezích zákona".
mi peniaze stačia -, že si
Ale k Machovi: roku 1912, v devětadvaceti le- móžem vybrat' spomedzi
tech, emigroval do Ameriky a stal se tam redakto- 10 druhov práčok, 20
rem krajanských listů. Psal básně a povídky. Za
první světové války podporoval T. G. Masaryka druhov marmelády, komv zahraničním odboji. Pár let-po převratu se vrátil pótov, takú alebo onakú
domů, byl konsulárním úředníkem ve Washingto- látku či konfekciu, vlněnu a v Símě a nakonec zakotvil na ministerstvu nu alebo bavlnenú, mydzahraničí. Byl to jistě pro anarchistu strašný osud,
ale milovníci humoristické četby mu musí být lá malé, velké, voňavé,
vděčni za výborné překlady černošských humoresek nevoňavé. Nie som sám,
Američana Roarka Bradforda, vydané u nás pod ani nie prvý, čo pozorunázvy "Černošský Pánbůh, a páni Izraeliti" a "Sta- jem, že naše obchody
rej zákon a proroci".
nie sú plynule zásobovaPamětníci o Machovi vypravují, že mu sociální
demokrati chtěli jednou svěřit vedení svého hu- né niektorým tovarom
moristického časopisu, ale pak od toho upustili, bežnej dennej potřeby...
přesvědčeni argumentem jednoho stranického patriJ. Rodan v Práci
archy, že to nepůjde, protože "soudruh Mach je
samá sranda."
Osvobozená domácnost
Sepsání v Monaku
J e tomu nedávno, co
S Haškem se Josef Mach* potkal pbijejprv v
před
pražským lidpvým
"Monaku", což byl tehdy pověstný kumštýřský lokál v Jungmanově ulici v Praze. Hostinský nosil soudem trestním stáli
vousy a jmenoval se Kerhart. Setkání s Haškem tři podvodníci, kteří za
vypsal Mach v souboru povídek a črt "Tři mrtvo- 16 měsíců své činnosti
ly ve sklepě", který vyšel v Americe (v Chicagu
roku 1918). Pro nás je tedy Machovo vyprávění dokázali vytáhnout z kapes svých obětí na 297.
celkem novinkou.
Zní takhle:
000 Kčs. Každý podvod"Když jsem v Monaku poprvé spatřil Hgška, se- ník něco slibuje a tak
děl u stolu v pravém rohu, pozvedal právě skle- slibovala i tato parta.
nici a zpíval píseň, kterou před tím nikdo z nás
Vybrali si, co je nejžáneslyšel:
doucnější - byty . . .
Já se tu nic nebavím,
v tom lokále špinavým.
Manželé bydlí u rodiUsekněte rgfeě hlavu, *
čů a - kromě maminky
ať mám ňákou zábavu.
Jest přirozeno, že isme se brzo seznámili a spřá- jsou ve společném bytě
telili.
ještě dvě sestry. Jedna
(Pokračování příště)
z nich si tam přivádí žev londýnské koncertní
síni Wigmore Hall .na
klavír své skladby, světské a náboženské koledy.
Na housle ho doprovázel
Jan Šedivka.
. .
— 61etý Čechoslovák P.
Neubauer vytoupil na
koncertě kanadské hudby v Královské konservatoři v Torontě.
— Manželé Nových podni-.
kají odvážnou plavbu na
sedmitunové
ja,chtě z
Hamburku do J3risbane.
V dubnu již byli na Tahiti.
—Nejstarší čs. deník v
Chicagu "Svornost" přestal po 82 letech vycházet. Rovněž i týdeník
"Amerikán" již nevychází.
— Rádio Svobodné Evro-

py provedlo dost rozsáhlou restrikci. Půyodní vysílání čs. oddělení se snižuje ze 6 na 5 hodin denně (t. j. bez opakování)
a propouští se asi 15 zaměstnanců.
— Vojenský letecký instruktor na RCAF College v Torontě, plukovník
kanadského letectva Čechoslovák Sr. J^ Gellner
byl zvolen presidentem
Canadian Scene,
— 4. května byla provedena v Los Angeles Janáčkova "Její pastorkyně". Orchestr universitního souboru (IJCLA) řídil dr. Popper.
— V televisním programu
stanice HSV 7 v Melbourne účinkovali v programu "Cesta k hvězdám"
dva čs. hudebníci: V. Ji-

nicha, dalšího obyvatelé.
I zaměstnané ženy,
které spoléhají na pomoc závodních jídelen
a prádlo dávají do "Osvobozené
domácnosti",
si občas doma něco uvaří anebo přeperou. Vaří
se na společném sporáku a perou ve společném
umyvadle
J. Němeček v pražském
rozhlase.
Spravedlivý trest
Pro chronický výron v
koleně lékař uznal dělníka H ů l k u z masného
průmyslu v Turnově na
sedm dní neschopným
práce. Ale H ů l k a do
práce nepřišel ani za
týden, ani za- měsíc.
Opět ti nešťastní čuníci!
Z a necelé dva měsíce sprovodil jich se světa 25. Když ze závodu
věc vyšetřovali, smlouval. Čuníků prý nebylo
ani 10, ale co nepřiznal
sám, prozradily za něho
krupony, které prodal
jatkám v Mladé Boleslavi.
Pěkně si vydělal. Z
nemocenských
dávek
dostával 90% čisté mzdy,
t. j. 1.800 Kčs měsíčně.
Když se k tomu připočítá od- každé zabíjačky
nejméně 100 Kčs a kus
té "flákoty" a ještě odprodané krupony, přišel
si "řiezník" H ů l k a měsíčně na takových 4.000
Kčs. T o m u se už říká
pořádný výdělek.
Stihl ho spravedlivý
trest- Byl vyloučen z řad
členů strany a musí vrátit to, co neprávem získal.. .
B. Pátek v Rudém právu.

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

PICCADILLY

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 1S - Z bod.
večeře od 5 do 8 hod., pozdní večeře a lehká
občerstvení od 8 - 11 hod. večer.
Pořádáme též oslavy, večírky a svatby

rák a E. Zlatý.
— Delegace 14 národností
byly pozvány 22.5. k jednání státního parlamentu
ve Viktorii. Jednatel Čs.
národního sdružení ve
Viktorii byl jako jediný

z delegátu
představen
předsedovi vlády _ Boltemu. Využil této příležitosti k předání knihy o
komunistickém puči v
Československu.
Č/JL/ND/HD
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Dopisy

redakci:

PSANÍ RODIČŮM
— Znám dobře rodinu, v níž je asi sedmiletý kluk.
Ten trochu česky rozumí, ale mluvit česky vůbec
neumí a ani se nepokouší. Loni mi • vysvětlovala
jeho matka, že mu tady nechce "ztěžovat život",
hlavně začátky ve škole, a že ho proto česky neučí, ani mu "nekomplikuje uvažování" vyprávěním o Československu. Před několika měsíci si v
debatě prvně posteskla, že se teď "ty děti rodičům tak brzy odcizují", a v těchto dnech mi s pláčem vyprávěla, že klukovi s manželem domlouvali,
když zlobil a on jim pohrdlivě odsekl: "You bloody
foreigners!" - Mnohé děti, vychovávané podobným
způsobem, to rodičům možná ze strachu neřeknou
tak surově, ale přece se na ně dívají podobně,
přesně tak, jak je tomu učí ulice - jakQ na lidi
méněcenné. Rodiče pak mohou vinit jen sebe. Není
správné chtít z dětí vychovat šovinisty, ale nechají-li výchovu jen škole a hlavně ulici, dávají
dětem velkou šanci, že se z nich stanou janičáři,
kteří se budou stydět za své rodiče, kteří budou
chtít býít papežštější než papež. - Dítěti naprosto
nevadí, učí-li se současně dva jazyky a dovídá-li
se od rodičů o jejich rodné zemi, o její kráse,
kultuře a dějinách. O "přetěžování" dítěte mluví
rodiče proto, aby nějak vysvětlili, proč se dětem
•nevěnují. Důkazem jsou jiné naše děti, které mluví
a píší dobře česky a při tom ve škole výtečně prospívají. - To je můj opožděný příspěvek k debatě
kterou měli svého času čtenáři ve vašem listě.
(HD č. 6/VÍ. a další, p. r.)
J. S. Croydon
JE TOMU TAK?
— Jinak tu není nic nového. Čs. veřejný život úplně
spí a už se asi nikdy nevzbudí.
J. F. Hobart
— Jinou věcí je o práci mluvit a jinou .něco dělat. Na valné schůzi Sdružení se prý mluvilo o
práci celý večer.
B. N. Sth. Yarra (Melbourne)
-^Mimo katastrofální nezájem naší krajanské kolonie o vše, co podnikají čs. spolky a kluby, nic
zajímavého se v Sydney zatím neděje. M. Z. Sydney
— Vzájemná nevraživost a hádky mezi zdejšími čs.
spolky a časopisy se přenášejí i do soukromého
života nás všech. Je tu na př. dost dolyých Sokolů, kteří nevědí, zda se rozhodnout pro "starou"
sokolskou jednotu či pro tu novou, konkurenční
a zůstávají proto stranou sokolského života vůbec . . . U vás je zřejmě situace lepší. Je tam méně
spolků a více klidu, nutného ke skutečné práci.
V. K. Toronto, 'Kanada
K DOPISU ČS. KONSULÁTU
— Z dopisu pana vicekonsula (HD 10/VII., v článku
"Zájem by tu byl", p. r.) se mi neivíc líbilo, že
"se strany čs. úřadů nebudou činěny žádné potíže"
při převodu majetku do Československa. Škoda, že
pan vicekonsul nenapsal, zda na světě existuje nějaká země, která by měla námitky, aby do ní někdo
převezl z ciziny majetek.. Kdyby se teď třebas pan
Ford rozhodl přivézt všechen svůi majetek z Ameriky do československa, ani pak by jistě pan vicekonsul a vůbec čs. úřady nic nenamítali. Jinou otázkou by však zůstalo, zda by mu chtěli zaručit, že
mu majetek zůstane.
B. H., NSW (majitel hospodářství v ČSR)
O REPORTÁŽI "LA CORRIDA"
— Málo lidí se dovede dívat kolem sebe tak pozorně
jako Mydlář, málo komu se podařilo dokázat tak
přesvědčivě, jak jsou problémy exilu všude stejné.
.
K. Č., Adelaide
S PRÁZDNÝMA ŽALUDKY (Pravopis originálu)
— Jsem čtenářem časopisu Hlas Domova, kde jsem
se dočetl (?HD) že naše České hudebníci nestojejí
za nie. Nepotřebujeme cizé národnosti do České
hudby, ale volové, kteří sedí za hranicemi a štvou
lidé, kteří v Austrálii nemají práci a hladoví chodějí po ulicích z prázdnýma žaludky. A Vy lumpové se máte velmi dobře, tak máte čas i na štvaní..
Nemyslete, že Vám někdo bude bránit Váš smradlavý kožich ať jste, kde jste.
L. P. Brisbane

Kontinentální prošívané deky, peřiny, polštáře,
povlaky, též sypky a damašek (160 cm je 63")
K dostání pouze u firmy

R O S E
38 Washington Str., BEXLEY, Sydney, NSW.
(Stanice

Rockdale)

Telefon LW 1320

Veškeré licencované práce instalatérské
Voda - plyn - kánalisace
všechny druhy střech, žlabů a okapových rour
FRANTIŠEK VRBATA instalatér
22. Asquith Ave., ROSEBERY, NSW. tel. FF 1173
(volat ráno nebo večer)

Prvotřídní ručně šitá obuv na míru i ze skladu

victoria shoes
3 ROYAL ARCADE,
Telefon

BM

SYDNEY
6789

Zpracováváme pouze nejlepší evropské kůže
Rychlosprávkárna

PRO ELEGANCI A KVALITU

KOPANÁ V SYDNEY
Asociace
Vedoucí mužstvo soutěže Coxrminal porazilo Spartu Praha 9:1 (5:1). Jedinou branku Sparty vstřelilOstružka.
Federace
S. K. PRAHA - CONCORD 6:3 (3:2)
Praha nastoupila opět se Schopíem, ale bez Geddese, který je ve vojenském výcvikovém táboře.
Zápas byl soubojem rychlé a dravé hry Concordu
(typicky australský fotbal) s technicky .vyspělým
celkem hrajícím bez srdce líbivou kopanou (typicky kontinentální fotbal v NSW). Praha vedla
brzy 3:0, ale pak pustil Lugli dvě školácké branky"
a o přestávce to vypadalo mezi fanoušky' Prahy
jak o pohřbu. Ve druhém poločase však Šehopf se
Schwarzem rozklížili domácí obranu a zajistili Praze vítězství.
S. K. PRAHA - BANKSTOWN 3:4 (2:4)
Zápas proti vedoucímu mužstvu byl velmi pěkné
úrovně a" připomínal evropskou kopanou, neboť
obě mužstva hrála přízemní hru. Praha se ujala
vedení hned z prvního útoku, ale Bankstown v
poločase snadno vedl hlavně vinou slabého Lugliho v brance Prahy. Ve druhém poločase nasadila
Praha mohutný nápor, ale podařilo se jí jen snížit náskok domácích. V mužstvu se nejlépe uplatnili Polívka, Schopf a Toulá. Útok chyboval probíjením středem hřiště a zanedbáváním rychlých
a dobře hrajících křídel.
Poslední dva zápasy prvního kola se hrají na
hřišti Prahy v Moore Park: 1.6. s Hakoah a v
neděli 2. 6. s Gladesville.
-ar
Z P R Á V Y S. K. SLAVIA MELBOURNE
SLAVIA - MORELAND 2:4 (0:2).
V posledním zápase prvního kola narazila oslabená Slavia na rychlé mužstvo Morelandu. Slavia
hrála, bez Glennieho, Gotschlieha a Cooka." Před
poločasem si Bell obnovil staré zranění a zápas
nedokončil. Ve druhém poločase se Slavia. o deseti
lidech zouíale snažila dohonit soupeřův ďvoubrankový náskok a udržela otevřenou hru, ale na dobrý
Moreland nestačila. Zápas byl zajímavý m. j. tím,
že Moreland neproměnil dva pokutové kopy a Slavia jeden. Branky Slavie: Reinbold a Armstrong.
- Slavia je s 11 body na pátém místě tabulky.
Vede JUST (17) před Wilhelminou (11), Juventusem (11) a Morelandem (11).
V prvních dvou zápasech druhého kola narazí
Slavia na Juventus (Showgrounds) a na Brighton
(doma). V Dockertv Cupu je vylosována proti
Prestonu.

J. Č Á P - krejčí

KRAJANSKÁ D U C H O V N Í SPRÁVA
V MELBOURNE
116 Darlinghurst Rd., KINGS GROSS, NSW.
neděli v 10 hod. v kapli
oznamuje:
konsistoře za katedrálou
Po dobu nemoci dp. a druhá v 11.30 v BethleInserát
Zdražila je duchovním hem Hospital, 476 KooyVÝZVA ŽELEZNIČÁŘŮM
správcem dp. j . Peksa, ong Rd,, S. • Caulíield.
Od 5. 6. se budou konat volby všech funkcionářů St. Patrick's Cathedral, Mše sv. musí začíti přesně
Unie železničářů ve Viktorii (mimo sekretáře). Ne- Melbourne, C 2, tel. FB- v stanovený čas. Sv. zpokomunistická kandidátka jest: State president Mithen 1201. Mše sv. je každou věď před každou mší sv.
A. F., vice - president Winter, ass. secretary Pearce,
Na léčení čs. katolického duchovního snráve v
industr. officer Heagney, organisers Boucher, Cook,
Haberman, deputy organisers Caulfield, O'Brien, Melbourne (víz HD 10/VII.) dojud přispěli:
delegates to Austr. Council Cook, Heagney, Pedelty, R. Melb. £ 2, J. Kinda Brooklyn £ 1/1/-, J. V.,
officers division Bowen, Hickev, Lane, Mithen, Rolls, Melb. £ 1, N. Veigant, Footse., £ 1, X. HeidelThomas, rolling stock div. Brady, Feehan, Gubbins, berg £ 1, X. Hawthorn £ 1, K. Ivanhoe £ 1,
Haberman, Hicks, Lawson, traffic div. Cook, Fo- X. Sydney £ 1, /. Tůma. Malvern £ 1/-/6, celkem
'
hd
garty, Gould, Kinnaj, Martin, Pearce, w. s. & t. £ 10/1/6.
div. Fisiak, McNamara, Meeking, Peevers, Scanlon,
Watson, per way div. Bricknell, Maher, Mills, PoPOROVNEJTE
REŽIMY
well, Turner, stores div. Hynes, Pascoe, Riley, StodAustralský ministr při- svým blízkým příbuzným
dart, goods div. Carde, McGorlick, O'Malley, Pe- stěhovalectví Townley o- (členům rodiny) do Audelty, Ryan, tramways div -. Dejte svůj hlas známil výsledek interven- strálie. Ze 150 předložetěmto kandidátům, .mezi nimiž jsou i Novoaustrala- ce australské vlády u ných jmen z SSSR byl
né, kteří budou hájit vaše zájmy. . Konejte svou Bulganina a Chruščeva povolen odjezd pouze jepovinnost, jako ji budou konat členové ostatních za jejich loňské návštěvy diné osobě. ČSR povolilo
13 skupin národů ze zemí za Železnou oponou. v Londýně ve prospěch odjezd 3 osobám z předVýbor národnostních skupin ze zémí za osob za Železnou oponou, ložených 80 jmen, RumunŽel. oponou, 152 Bridge Rd., Richmond, Vic. které by chtěly 'odjeti ke sko 6 z 50, Poísko 90 z
220 a Maďarsko 190 z
500 (dalších asi 100 uZebezpečení Vaší rodiny jest povinností!
prchlo během povstání).
Ž I V O T N Í

SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: "19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str.
Wynyard Stn., Sydney
Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.

-9-

DOMOVA

P O J I Š T Ě N Í

rozřeší problém nejisté budoucnosti.
Odborně a nezávazně Vám poradí
R. C. K U G L E R
Legal and General Assurance Society Ltd.
379 CcJlins Str., Melbourne, C. 1. MB 4015 nebo XL 2421

Delikatesní obchod
J. 8í V. H A R T M A N
413 King St.,
NEWTOWN, Sydney
Tel. LA 1917
Dodáváme do domu
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PŘÁTELÉ

Řídí K a r e l

Janovský,

Mnichov

Tenisová sezona začíná
. Se zahájením mistrovství Francie začíná jít v mezinárodním tenise do tuhého. Spolu s Wimbledonem a mistrovstvím Spojených států, tvoří trojici nejvýznamnějších tenisových turnajů na světě. Australané k nim ještě tvrdošíjně počítají mistrovství Australie, ale jejich tvrzení neobstojí
kiii' přes "dómiňující sílu australského tenisu. Důvodem je pořád ještě geografická odlehlost pátého kontinentu a fakt, že jsou australská mistrovství hrána těsně po finale Davisova poháru,
kdy si špičkoví hráči spravují "pocuchané nervy".
Letošní sezona bude asi mimořádně slabá. Australan H o a d je jediným současným amatérem,
který snese alespoň trochu srovnáni s . "velikány"
minulosti. S ohledem na nedávné , zranění není
však ani jeho forma nijak slibná, .jak dokazuje
neúspěch na mistrovství Itálie, porážka od stárnoucího Drobného v Anglii a od mladého Australana N . Gibsona ve Francii. Vít^ství nad Drobným
ve. Vídni není nějakým přesvědčujícím důkazem
opaku. Jenom s ohledem na ostatní konkurenci musí být i tak počítán za favorita letošního Wimbledonu.
Největším soupeřem mu bude patrně • jeho "krajan Cooper, tenista omezených možností, který
však potřebuje ještě nějaký čas k vyzrání. Překvapit může také další Australan Frazer.
Americké vyhlídky jsou letos černé. "Síla" jejich tenisu stále ještě spočívá ve veteránech Seixasovi, Pattym a Richardsonovi. V mladší generaci

- - Ve zkratce - -

-—Mezistátní zápasy v kopané: Rakousko - Švédsko
1:0, Řecko - Jugoslávie 0:0, Polsko - Maďarsko
(!•! ),. Anglie - Irsko 5:1, Skotsko - Španělsko
4:2, Indonesie - Čína 2:0, Jugoslávie - Itálie 6:1.
— Londýnský Arsenal zvítězil nad mistrem Švýcarska Grasshoppers Curych 4:2 a remisoval v Dúessěldorfu s kombinovaným mužstvem Rotweiss Essen
— Fortuna Duesseldorf 2:2.
— V Bratislavě byl sehrán mezinárodní turnaj v
odbíjené o "Pohár osvobození Bratislavy". V soutěži žen zvítězila Praha (porazila Moskvu 3:1) před
Moskvou, Varšavou, Sofií a Bratislavou. V soutěži
mužů zvítězila Bratislava před Leningradem, Sofií, Prahou a Bukureští.
— Československo vyhrálo mezinárodní turnaj v
odbíjené v Istambuiu před Rumunskem, Bulharskem, Francií, Tureckem a Libanonem.
— Československo porazilo v pozemním hokeji Finsko 4:1 (4:0).
— V mezistátním rugbyovém utkání v Brně porazilo Československo Západní Německo 9:3 (9:0).
— Ve Vídni porazilo v druhém kole Davisova poháru Švédsko Rakousko 4:1.
— Tenisté Spartaku Praha Motorlet porazili v Praze tenisty Dynama Moskva 5:2-,
— Na mezinárodním tenisovém turnaji ve Florencii
zvítězil Australan Cooper, když ve finále porazil
Itala Merla 6:2, 6:2, 6:2.
— Mezinárodní motocyklové závody o "Evropský
pohár" se konaly v Ženevě. ,V kategorii do 250
ccm zvítězil Jaromír Čížek na Jawě. Kategorii do
500 ccm vyhrál Belgičan Jansen.
Dlouhé zimní večery ztťávíte nejlépe
s č e s k o u iknihoul
Nabízíme Vám ze svého bohatě zásobeného skladu
za s n í ž e n é c e n y :
Čapek - Povídky 13/-, Zahradníkův rok 9/-, BassPovídky 12/-, Řezáč - Poplach v Kovář, ulici 7/-,
Běhounek - Akce "L" 13/-, Pleva - Robinson Crufoe 15/-, Dumas - Tři mušketýři 25/-, Šrámek Tělo 11/-, Jirásek - Skaláci 9/-, London - Volání
divočiny 14/- a mnoho jiných knih pro dospělé i
děti. Vyžádejte si náš úplný seznam,
T H E INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R, G. P. O. MELBOÍJRNE
Melbournští zájemci mohou volat V. Jiráka
na č. JW 5755 (event. nechat, .vzkaz).

nejsou zatím nikde vidět nástupci Tildena, Bud^eho a Krammera.
Silnější než jiná léta budou patrně representanti evropští, hlavně zásluhou Italů, kteří mají
dobré trio, Pietrangeli, Sirola, Merlo. Z ostatních
mohou snad překvapit Švéd Davidson nebo Dán
Nielsen.
Drobný má své za sebou. Dvojnásobný mistr
Francie a kdysi uznávaný suverén tvrdých dvorců byl nasazen pro letošní mistrovství Francie až
na dvanácté místo a vypadl hned v druhém kole
s Nielsenem 0:6, 6:2, 7:5, 7:9, 6:8. Předtím si
zvítězil na několika turnajích (v Chingfordu nad
nejlepším Angličanem Daviesem 6:4, 6:3, v Londýně nad JihoafričanemKoenigem 7:5, 6;4, 6:1),
ale to mnoho neznnmená. Každý jeho pronikavější úspěch by byl mimořádným překvapením.
Z "domácích" čs. tenistů vypadá slibněji jenom
Pužejová. U ostatních půjde jen o výlety na zkušenou.

*

Ko paná *

Výsledky dalších ligových kol: Kladno Dukla Pardubice 2:3,
Slavia - Ostrava 3:0,
Hradec Králové - Dukla Praha 2:5, HR Bratislava - Sparta 2:1, R H
Brno - Slovan Bratislava 1:2, Slavia - R H
Brno 2:2, Dukla Pardubice - R H Bratislava
0:0, Ostrava - Sparta
0:2, Slovan Bratislava Kladno'5:3, Dukla Pardubice - Trnava 1:1, R H
Brno - Ostrava 0:0,
Kladno - Slavia 3:0, Trnava - Slovan Bratislava
1:0, Hradec Králové Dukla Pardubice ' 5:2,
R H Bratislava - Prešov
7:1, Dukla Praha - Sparta 2:Í.

HLAS

V čele tabulky je Dukla Praha, která má z 8
zápasů 13 bodů a brankový poměr 17:8. N a
druhém místě je Slovan
Bratislava s 11 body z
9 zápasů. Následují Rudá hvězda Bratislava,
Prešov a Sparta. Slavia
Praha je na předposledním místě s 6 body.

Listár n a
H. S. S. Franc. Díky,
uveř. příště. - F. B. Calcutta: Díky za adr. z Pakist. Hodně úspěchů! M. R. France: Adr. z ciz.
leg. jsme předali. Překvapuje, že nemáte zprávu. - F. Š. N. York: Díky za výstřižek a adresy.
- F. Š. Hammondville:
Dopis jsme předali a po-

HLEDAJÍ:

Karla Jungvirta (snad keramická dílna Sydney!),
Zdenko Frolíka (skauty býv. por. letectva Václava
Tahovského (v r. 1954 Sao Paolo, 'Brazílie); Mirka
Šedinu ze Zlonic u Slaného, . Jar. Bednáře^ 52 r.,
z . P r a h y hlédá šiška - důlež." zprávy, Jaroslava^
Kočího (df. Chullora - Sydney)., Dominika Kučeru,
Ladislava Dvořáka z Poštorné a Kamila Rátcňa
zo Žiliny . (Sydney?' - d ú l é l zpráva)'.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresv
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
.
JJD.

Malý

oznamovatel:

REDAKCI DOŠLO ;

Poplatek za 1 řádku 1/JAROMÍR MĚŠŤAN:
tnčnou 1/6.
"Útěk do Egypta". Exilová poesie. Vyšlo jako
NA PRODEJ V DUBBO třetí svazek Edice Zvěřozděný rohový domek V. kruh.. Stran 40; cena "1 $-;
P., hodící se pro jakýko- Adresa: G. Protogerov,
liv obchod, s nábyfkem, (13b) Schongau, Tal 49,
na straně místo k event. West
Germany.
stavbě druhého domu.
Nab. na zn. " D u b b o, VLASTA VRÁZOVÁ:.
NSW" do HD.
"Průvodce Prahou".. Vydala "čs. národní -rada v
FARMA NA PRODEJ, Americe" k informaci těch,
1077 akrů, malá chata, kteří se chystají k návštěovčíny,
5 ohrazených vě Československa. Stran
pastvišť, červená vulká- 32. Zasílá se zdarma.
nová půda, 40 akrů obdě- Adresa: Czechoslovak Naláno, možnost obdělat 900 tional Council of Ameriakrů, dostatek vody, nyní ca, 4125 W. 26th. Str.,.
200 ovcí a 50 kusů skotu, Chicago 23, 'III,, USA.
možnost zlepšení pro pastvinářství. 3 míle od Ting- DR. HANS SCHMID ha, s. v. NSW. £ 6/10/- E G G E R : , "Zukunft in.
za akr. Adresa .v HD".
Boehmen" (Ueberlegungen. zur " Ordnung in
PERFEKTNÍHO KUCHA- Mitteleuropa). Heft. 10,
ŘE pro COOMA, Snowy Schriftenreihe der AckerMountais přijmeme.
mann-Gemeinde, -HauptKontinent, i australská stelle, M ü e n c h e n 23,
kuchyň. Plat £ 25 " netto Beichstrasse 1. Stran 124,
za 6 dnů, byt "zdarma. cena 2.90 DM.
Tourist Caíe, 85 Sharp
St., Coorr.a. NSW. tel. VĚČNÝ ŽIVOT, nezávisCooma 653. lý křesťanský bvllétin,
ročník. I. číslo 1. Bude
H L E D Á M HODNÉHO vycházet každý druhý
MUŽE do 30 r., který měsíc. Řídí L. Novotný.
na mne bude čekat. Od- Adresa: 1038" Pacific St:,jíždím do Austrálie 6.6. Vancouver, B. C. Cana-.
Jsem svob., mám dobrou da.
povahu, nerada někam
chodím, neboť myslím na
budoucnost i na stáří. Austrálii sejít. Je mi 28
Prosím foto. Růžena Ur- roků. Prosím foto, - které
banová, Lager Molkerei, vyměním nebo. • • vrátím.
Glasenbach bei Salzburg, Rita. Žamborská, Lager
7/15, Glasenbach bei SalzAustria.
burg, Austria.RADA BYCH SE SEZNÁMILA s hodným mu- VĚRNÉHO MUŽE hležem. Majetek nerozhodu- dám. Mám 7 letou holčičkterá tátu svého..neje. Je možno se brzy v ku,
poznala z polit, důvodů.
Proto ehci poznat muže,
žádali o zprávu Vám pří- který nám může dát v
mo. - A. B. Cámpsie. Do- Austrálii; nový domov.
pis předán ins. - V. H. Růžena Nemastilová, X,aCarnegie: Díky za adre- ger 7/15, Glasenbach bei
sy.
HD Salzburg, Austria.

DOMOVA

vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční

kruh

Adresa: Hlas domova.
4. Erin St., Richmond E, 1, Vic.
Telefon JA 3380 (jen mimo prac. dobu)
Předplatné: na rok s 37/-, na i roku

FIA5T CLASS SUtTS ANC SHOES T *

SPECIAL CONTINENTAL

MfAtttfeC

SHIRTS

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

Odebírají všichni Vaši přátelé
"HLAS
DOMOVA"?

5« BOURKE STREET
MELBOURNE. C.1

Montgomeráky s vlněnou vložkou na zip

