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Odzbrojovací

kolotoč

Rozhovory o odzbrojení pokračují v Londýně bez »spěchu tíž tak dlouho, že se na ně pomalu zapomnělo.
Delegát pp delegátu předkládají své návrhy systémem "jednou ty, jednou já", aniž by očekávali, že budou přijaty. Po nějakém čas« už »e pokračovalo jen z propagačních důvodů. Nikdo
nechtěl odejít první, ¿aby z toho ti o»totní tievytloukali propagační kapitál.
Teprve veřejně pobouření, vyvolané pochybností o rozsahu nebezpečí radioaktivního odpadu,
Dohnulo věci trochu z místa.
ké vzít vítr z plachet pro- ústy Nikity Chrúsceva
venčních armád.

V nových návrzích je
pořád hodně propagačního "odpadu", míněného tentokrát hlaVně pro
Německo, kde se schyluje k volbám. Handrkování o výhodnější podmínky zabere ještě hodně času. Ale přece jenom se zdá, že už obé
strany začínají myslet vedle
propagandy
také
trochu na pravé odzbrojení.
Americký návrh

Televisní Buster Keaton pagačnímu efektu amerických návrhů,.: \
O Chruščevově televisČásti Chrusčevových
ním vystoupení se nedá odpovědí vsak. nejsou
dost dobře mluvit jako přesto bez zajímavosti.
o věcném odzbroj ovacím Navrhoval mírové sounávrhu a bylo by omy- těžení komunismu s kalem je brát vážně. Jeho pitalismem a souhlasil s
účelem bylo ovlivnění částečným odzbrojením.
německých voleb ve pros- Záruky, které nabízel,
pěch tamních socialistů- byly mírně obveselující.
Pravděpodobně mělo ta- Sovětský svaz nabízel

jako záruku dodržování
podmínek
případného
odzbrojení
své čestné
slovo. Chruščev se pří té
"kanadě" tvářil docela
vážně jako televisní Buster Keaton.
Pro nás byla
vější ta část jeho
ního rozhovoru,
nabízel odchod
(Pokračování na

zajímatelevisv níž
sovětstr. 2)

Výsledky voleb do národních výborů

Devadesát devět jako u Bati

Nový americký návrh
je zatím znám jenom v
hrubých obrysech, na
Ústřední volební komise pro volby do národních výborů vydala ko.
podrobnostech se teprve
nečnou zprávu o výsledcích voleb. Z ní se dozvídáme, žé volby byly
pracuje. V nynější forsplněny podle plánu a že zbyly ještě nějaké desetiny procenta nad
mě bude sotva přijatelplán. Úřední zpráva konstatuje, že "volby probíhaly v radostném, ovzduší
ný, ale může být užitečza vysoké a manifestační účasti voličů jako všenárodní svátek".
ný jako první krok k něčemu konkrétnějšímu.
Kandidáti Národní fron- 8,833.337 voličů. Největ- rodní fronty nebylo zvoHlavní body: 1. zákaz ty obdrželi 99,12% hla- ší procento hlasů pro jed- leno 74 kandidátů do
další výroby atomových sů. V českých zemích notnou kandidátku bylo místních národních vývýbušnin, 2. omezení ne- hlasovalo pro ně 6,340. odevzdáno v Bratislavě borů. V těchto volebních
bo suspendování nukle- 069 voličů, t. j. 98,99%. (99,70%), nejnižií vo- obvodech
bude
volba
árních pokusů, 3. zave- N a Slovensku je volilo lební procento má kraj opakována. Všichni kandení mezinárodní kontro- 2,404.845 občanů, t. j. zlínský
(98,23%).
V didáti do krajských a
ly, 4. letecká inspekce 99,45%.
Praze bylo pro 99,60 % okresních národních výprostoru, který zahrnuje
V e voličských sezna- voličů, v pražské kraji borů na celém území reGronsko, Kanadu, Al- mech bylo zapsáno cel-, 99,10%.
publiky byli zvoleni. Projašku a část Sibiře, 5. kem 8,899.383 voličů,
Z
celkového
počtu ti kandidátům Národní
částečné odzbrojení kon- hlasování se zúčastnilo 216.302 kandidátů Ná- fronty bylo odevzdáno
77.641 hlasovacích lístků.
Úřední komentář k
volbám: "Veliké vítězství kandidátů ^fárodní
fronty ve volbách do národních výborů dne 19.
května 1957 je novým
přesvědčivým svědectvím
jednoty čs. lidu, který
hlasoval za politiku Komunistické strany Československa a vlády N á rodní fronty, za socialismus v naší vlasti a za
trvalý mír na celém světě". \

Soudruhu presidente, splnili jsme plán voleb skoro ná 100%

Náš komentář: ani socialismus, ani trvalý mír
nemají s volebními maškarádami komunistů nic
společného. Vůle československého lidu méně
než nic.

Musíme vytvořit nějakou společnost národů,
ne ovšem pod nátlakem, ne podrážděným zdůrazňováním této nezbytnosti, ale jasným poukazem na potřeby naší doby. Národy se musí
sejít dohromady á říci: "Nadále už nikdo ne.
může zůstat neutrálem v otázkách, které se týkají ohrožení světového míru za účely, jež
světové mínění nemůže schválit".
Woodrow Wilson, 27.října 1916

VZORKY

BEZ

CENY

Krátce po komunistickém puči m j někdo ve vinárně podstrčil k přečtení . první -ilegální leták, který jsem kdy viděl. Nevím už, co v něm bylcr, ale
věřil jsem' každému slovu, neboť jsem si byl jist,
že jde o názory lidí zasvěcených. Při opatrném čtení
jsem měl pocit, že hrdinně podkopávám samotné
základy komunistického státu. Tento pocit byl zvyšován skutečností, že na doíah ruky, na druhé straně stolu, zářila nad čtvrtkou červeného;, alkoholická tvář ministra zdravotnictví Josefa Plojhara.
.Naproti mně seděl symbol režimu. V ruce jsem
držel kus potištěného papíru, kterému jsem věřil,
protože přicházel z neznámého svita, dozajista zasvěcenějšího než já, pouhý zajatec nového řádu.
Představuji si, že by prostý obyvatel dnešního
Československa cítil něco podobného, kdyby se mu
dostala do ruky nějaká exilní tiskovina, yůbec si
ale nedovedu představit, co by řekl, kdyby měl
možnost číst a porovnat všechny nebo alespoň větší
část našich publikací,
Dozvěděl by. se věci užitečné i škodlivé, mnoho
rozumného i nerozumného, mnoho odpuzujícího a
dokonce i věci, nad nimiž by mu asi zůstal rozum
stát.
Většina z nás patří ke generacím, které zažily dvě
periody československé nesvobody doma "i venku.
Víme proto z vlastní zkušenosti, že má nesvobodný
lárod obyčejně jenom jednu myšlenku - osvobození.
Na tom je dost a .dále nepřemýšlí, jako se tonoucí
Hověk stará jenom o to, aby ho někdo vytáhl a
leza jímá ho, jestli pak bude mít na večeři.
Straničtí horlivá a ideologičtí vášnivci způsobují,
že to V exilu tak jednoduše nevypadá. Všichni svato
.svatě prohlašují, že jsou tu proto, aby bojovali proti
komunismu a každý už má dopředu spočítáno, jak
'to pak u nás bude vypadat. Rojí se poselství domovu, která nemají příjemců a poselství domova,
která nemají odesílatelů.
Kdyby doma ty naše tiskoviny opravdu mohli
číst, nevěděli by, čemu věřit dříve. V živnostenských nebo národně demokratických novinách by
se dozvěděli, že se mají těšit na znovuvzkříšení
první republiky. Křesťanští demokraté by jim slíbili stát křesťansko - sociální. Socialisté všech odrůd by je ujistili, že jsou " . . . zárukou pro nově se
formující síly v sovětském bloku, že návrat ke kapitalismu je nemožný a že hospodářské změny za
Železnou oponou jsou z velké části t r v a l é . . . " Předložily by jim také jejich "vlastní poselství, v nichž
s e nechtějí vzdát- nynějších vymožeností. "Vzorky
bez ceny" jsme kdysi viděli v Tribuně a nedávno
i v tomto časopise.
Abych předešel nedorozumění. Řekl-li jsem, že taková poselství z domova nemají odesílatelů, nemyslil jsem tun, že jde nutně o podvrhy. Ale rád
bych věděl, jak si může kdokoliv v dnešním Československu ověřit, co si národ přeje nebo nepřeje.
^ Všude na světě se najdou Bdě, kteří si ve svém
zápalu pro adoptovanou politickou filosofii nevidí
na špičku nosu. Všude se najdou, abych použil termínu Tomáše Aquinského, "lidé jedné knihy", kteří^ sami sebe tak dokonale přesvědčili o své "prav3ě", že u ní končí jejich soudnost a tolerance. Najdou se jistě i mezi námi.
Domníval jsem se, že tu nejsme proto, že v Československu; dohrál kapitalismus, demokratický socialismus, nebo ideály křesťanské demokracie a že nebojujeme jenom za to, aby se tam kterákoliv z
těch doktrín vrátila- nebo nevrátila.
Myslel jsem, že jsme tu jenom proto, že v Československu dohrála demokracie a bojujeme za to, aby
se jednou lidé doma mohli společně s námi rozhodnout pro to, co sami uznají za vhodné. Protože jsme
všichni lidé omylní, měli bychom mít po každém
volebním , období možnost svou' starou volbu zavrhnout.
Věřím proto, že by bylo rozumné, kdybychom pro
přítomnou dobu přestali jeden, druhého unavovat
vysíláním' poselství domovu i z domova a počkali
na dobu, až si budeme moci bezpečně ověřit příjemce i odesílatele.
"
-kwPublished by Fr. Vafia, 4 Erin St., Richmond,
E. 1, Vic. - Printers: Biissati & Co., 6 Elizabeth
jt.. Nth. Richmond, Vic.
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Dohoda církve s polskými komunisty v nebezpečí?

K a r d i n á l se v r a c í

* T E L E V I S O R Y
Radia

*

Ledničky

*

*
Pračky

Radiogramy
—
Ostatní el. spotřebiče
telštější vztah mezi státem a církví.
Pak přešel k přímému
útoku a na adresu stáli263 Swanston St., - Melbourne - City, FB 2064
nistů prohlásil:
"Proč
337 Barkly St, Footscray
M W 2835
pořád zdůrazňujete nad165 Nicholson St, Footscray
MW 1779
řazenost Sovětského sva844 Sydney R d , Brunswick
FW 6642
zu? Dostalo se nám pří424 Toorak R d , Toorak
BJ 3460
kladu Rákosiho a Gera,
kteří vždycky užívali takové fráze. Skončilo to rým jsou ve
školách čeho se vracím a jsem
sovětskými tanky v bu- vštěpovány zásady kato- na to připraven".
dapešťských ulicích".
licismu. Snad ho napadZkušenosti
kardinála
Gomulka nebyl ještě lo, že by . mohla být do- Wyszynského s komunisdávno vyřízen, ale ko- hoda s církví výhodnější mem jsou dlouhé a beznečné vítězství bylo po- pro kardinála než pro prostřední. Není pochyb
komunistu.
Zprávy
z o tom, že ví, do čeho
řád hodně pochybné.
Varšavy
mluvily
o
obnose vrací. Pokud se připraImprimatur
vení zákazu náboženské- venosti týče, kardinál,
Kardinál
Wyszynski ho vyučování.
který jedná s komunisdostal zatím v Římě pro
Wyszynski se rozhodl tou, musí být připraven
svou dohodu s Gomulzkrátit svůj pobyt v Ří- na nejhorší. Jinak se dokou tiché imprimatur.
mě a před odjezdem pro- pouští kardinálního oVatikán se sice zdržel
-kwhlásil: " V í m přesně, do myiu.
takticky všech veřejných
ovací, aby nevznikl dojem, že schvaluje jakoukoliv formu kolaborace
s komunismem, ale kardinálovo přijetí nemohlo 26.5. Ve Venezuele byl' Jat zemědělské výrobky
být za daných okolností spáchán pokus o, atentát a důlní zařízení- v hodnotě 43,900.000 dolarů.
srdečnější.
na bývalého argentinské— Alžírští povstalci" přeUdělení kardinálského ho diktátora Peróna. V padli moslimskou vesnici
klobouku (oficielní dů- Perónově prázdném autě Melouza a pobili 302 muže.
vod ' Wyszynského ná- vybuchly dvě bomby.
vštěvy) se zúčastnil i ar- — Čankajšek se omluvil 3.5. Chruščev prohlásil,
že SSSR má vodíkovou
cibiskup Josef Gawlina, americkému velvyslanci bombu, která je tak velna Formose za nedávné
duchovní rádce polského protiamerické demonstra- ká, že se jí neodváží vyexilu. Nasvědčuje to to- ce a propustil tři generá- buchnout.
— Velká Britanie vypálila
Gomulka útočí
mu, že Wyszynski nedos- ly.
75 Victoria Parade, FITZROY, VIC. Tel. JA 1126
— Na Haiti byl svržen v v Tichomoří svou druhou
tal
své
imprimatur'jenom
Sekretář
Gomulka
však
Zvláštní representant: JOE A . R A C Z
jednodenní revoluci pre- vodíkovou bombu.
ještě nemínil jcapitulo- z Vatikánu.
Bližší informace též u Pepy Blahovce,
sident Cantave. Jeho nás- 1.6. Podle zpráv izraelrestaurace. 5 Brunswick St., Fitzroy, Vic.
Římskou pohodu však tupcem je prozatím proí. ského ministerstva zahravat. Stál pevně na své
ničních věcí zahájili Egyppůvodní linii a znovu znenadání pokazily zprá- Fignole.
— Vorošilov zakončil náv- ťané znovu nájezdy na
Bývaly advokát zo Slovenska
podtrhl hlavní body "go- vy z Polska. Není ještě štěvu komunistické Čí- izraelskou půdu.
Dr. F. W. H K O N S K Y ,
A. A. S, A.
mulkovského
socialis- docela jasné, oč vlastně ny. Mao Tse-tung přijal 3. 6. Chruščev navrhl vyzahajil praxu a;ko odborný znalec účtovnictva, oficialný revizor knih a úradný daňový poradca (vy- rrťu": 1. dělnická spo- šlo, ale zdálo se, že byl pozvání k návštěvě SSSR. klizení Východního Něamerické mecka, Polska, Maďarhotovuje daňové ,priznan.ia a rieší daňové problémy) luúčast na správě podni- Gomulka tlakem stalinis- 28.5. Mluvčí
vlády prohlásili v kon- ska a Rumunska, jestliže
pod adresou
ku, ale nikoliv na vlast- tů donucen k novému grese, že je málo n&děje,
6/A Rundle Str., II. posch. A D E L A I D E , S. A. nictví, 2. právo na stáv- pohledu na dohodu s že by někdo z nezvěst- budou ze Západní Evropy staženy americké a jiku, 3. rozšířená místní kardinálem. Možná, že ných 450 amerických za- né spojenecké posádky.
samospráva, 4. částečné si začal uvědomovat, že jatců z korejské války 4.6. E g y p t zadržel v
byl naživu.
Suezském průplavu norsvobodné podnikání, 5. je těžké nadělat komu- — Jordán obvinil Sýrii,
skou cisternovou loď, ktezrušení kolchozů, 6. přá- nisty z mladých lidí, kte- že podporovala nadávný rá plula z Tel Avivu. ;
pokus o převrat v Jordá- — Francouzové zabili ve
nu.
východním Alžíru 90 pov29. 5. Ve Washingtonu by- stalců. HRAVÉ
M O M E N T K Y
lo uveřejněno komuniké 5. 6. Američané detonovali
(Pokračování se str. l i
z konference presidenta atomovou zbraň vypuštěMladí
vpřed!
ských armád z Vých. Ně- pravdu uskuteční. A l e až Eisenhowera s Adenaue- ním z balonu.
Naše obrana i záloha tlačí útok dopředu,
mecka, Polska, Maďar- k ní dojde, dojde-li k ní, rem. Adenauer je pro kon- 6.6. President Nasser oferenci čtyř velmocí o
takže obrana je až na půlící čáře a tu soupeř
ska a Rumunska, výmě- výsledek bude důležitý p r o b l é m u německého známil, že Egypt hodlá zaopakoval po nás to samé, totiž, poslal rovněž
čít se stavbou asuánské
nou za-americké vyklize- pro každého. Pro střední sjednocení.
přehrady příští rok. Stavdlouhý míč svému útoku, který šel až za naši"
Evropu
bude
možná
dů—
Na
několika
místech
ní Západního Německa
ba má být financována
obrannou řadu, kde proběhl rychlý útočník
na Kubě se srazila armá- z poplatků vybraných v
a Francie. Ani tento ná- ležitý vitálně.
da presidenta Batisty s Suezském průplavu.
soupeře, marně se jej snažil Johny dohonit,
Z d á se totiž, že k od- povstalci.
vrh, který konečně není
vyhrál to mladý, ale Johny se dopálil, a při8. 6. USA a Polsko podeničím novým, nelze brát zbrojení může dojít je- — Senátor Zoli sestavil
psaly smlouvu, podle, kteklepl běžícímu hráči patu, který musel po zadoslova. A l e třeba při- nom v rámci celkového novou italskou křesťan- ré Spojené státy mají dokopnutí o svou druhou nohu k zemi.
sko-demokratickou
vládu.
Sjedinofcení
znat, že se v nynější změ- naro.vnání.
Vyslovil se pro podporu
Německa
a
osudy
někte- atlantického paktu a "záněné
situaci
nejeví
při
Přetížený střelec
rých
satelitů
mohou
být
západní mentalitě tak
padoevropskou spoluprá- Oznamujeme všem přáteNelze také jednoho hráče přetěžovat, dobře
lům, že dne 8. června
fantastický jako kdysi. v průběhu "realistických" ci.
nám to ukázala druhá polovina, kdy jsme do— Paraguayský ministr 1957 náhle zemřel náš
jednáni
atomových
velOdzbrojení a střední
vnitra oznámil, že byl jednatel a obětavý kracílili jediné branky a to šouráček, který se domocí prodány, nebo vy- nedávno potlačen pokus janský pracovník
skuhral do branky pouze proto, že brankář
Evropa
koupeny,
podle
toho, svrhnout p r e s i d e n t a
V. J A N
KLUS
měl o centimetr kratší prsty a nemohl se více
Jak již řečeno, odzbro- jak to budou dle západ- Stroessnera.
Čest budiž jeho památce!
natáhnout, protože ležel na zemi.
30.5.
Arcibiskup
Makajovací kolotoč se asi ješ- ního hlediska vyžadovat
rios podal britské vládě České ochotnické divadlo
Z e sportovního referátu v New Yorských
tě mnohokrát otočí, než zájmy světového míru. návrhy na řešení cyperské
v Melbourne
listech, 9. dubna 1957, str- 4.
se nějaká ta dohoda o-n- situace.

Je jistě neobvyklé, aby vězeň kladl vězniteli podmínky, za nichž je ochoten opustit vězení, nebo lépe řečeno jednal jako úplně svobodný člověk,
aniž by se jím stal v plném slova smyslu. V Polsku došlo k takovému
případu.
Generální sekretář komunistické strany Gomulka, sám bývalý vězeň,
věděl, žé se mu utržení z moskevského řetězu nemůže povést bez široké
podpory polského obyvatelstva. Věděl také, že se mu takové podpory nikdy
nedostane bez souhlasu polské římsko . katolické církve a jejího primase
kardinála Wyszynského v první řadě.
Jenom proto si byl nál odjel do Říma. Oba členného pléna ústředníochoten sednout za stůl však věděli, že jejich pra- ho výboru polské komu)S úhlavním nepřítelem vé potíže teprve začína- nistické strany.
Gomulka
se
snažil
'Marxe i Lenina - prvním jírepresentantem
římské Konservativní komunisté "umravnit" obě frakce.
církve v Polsku. Tak . V e Varšavě se zatím "Liberálům", jež nazval
připovžiiikla podivná dohoda stahovaly mraky. "Libe- "revisionisty",
mezi kardinálem a komu- rální" stoupenci sekretá- m n ě l , že svoboda pronistou. Kardinál
slíbil ře Gomulky, kteří dou- jevu existuje pořád ještě
podporu při volbách a fají, že se jeho komunís jenom .uvnitř strany. Staumírňující vliv na masy, mus vyvine postupně v. iinisty obvinil z "dogmatismu a konservatiaby nedošlo k polskému demokratický
socialisvismu".
MaďarskuKomunista mus západního typu, tla"Kotiservativní" stalislíbil jakous takous ná- čili na další demokratinisté
se však nedali zaboženskou svobodu, kte- saci.
Stalinisté
uvnitř
strašit.
N a Gomulkovo:
rá zahrnovala i svobod- strany
začali
nabývat
né vyučování ve školách. odvahy a vraceli se do " T y p socialismu, který
se vyvinul v Sovětském
Volby dopadly, jak si útoku. Spor se vyhrotil
svazu, není nutně užikomunista přál a kardi- při zasedání osmdesáti
tečný pro jiné národy",
odpověděli žádostí, aby
závěrečná resoluce poKUPTE
SI
FORDA!
Prefect — Consul — Zephyr — Customlme
tvrdila "vedoucí posici
Utiiitka — Nákladní auto
Sovětského svazu" a odNa splátky * Starý vůz vezmeme na protiúčet
soudila
maďarskou
Za hotové se slevou
"kontrarevoluci".
Pod
Na skladě máme též ojeté vozy s plnou zárukou
zvláště těžkou palbu přišla
právě
Gomulkova
dohoda s církví.

BAYFORD MOTORS
PTY. LTD.

Naše rovy

Odzbrojovací kolotoč

HEALING'S PTY. LTD.

ZE DNE NA DEN
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

— V Praze se konalo první zasedání es.-sovětské
komise pro hospodářskou
spolupráci. S o v ě t s k o u
delegaci vedl Saburov. Čs.
delegace: Dolanský, ing.
Šimůnek, Dvořák, Bukal,
Rajtmajer, Straka. Sovětská delegace byla přijata
Zápotockým, širokým a
Novotným.
— Ú V KSČ zaslal Titovi
k narozeninám blahopřejný telegram. Gratuloval i,
Zápotocký.
—Jednáni východoněmecké delegace v Praze byla
skoijčena. Společné prohlášení podepsali Široký
s Grotewohlem.
— Předseda
Národního
shromáždění
Fierlinger
přijal delegaci rumunského parlamentu.
— V Bělehradě byly podepsány dvě újnluvy: o
spolupráci na poli sociální politiky a o sociálním
pojištění
občanů
obou
států. Za ČSR podepsal
předseda Státního úřadu
sociálního
zabezpečení
Evžen Erban.
— Zápotocký- udělil titul
národního umělc.e dirigentovi V. Talichovi. Talich
je již delší dobu vážně
nemocen.
— V e věku 68 let zemřel
v Praze dramatik a spisovatel dr. Edmond Konrád.
, ,

— V Praze bylo uveřejněno společné prohlášení o
výsledcích jednání K S Č »
K S Rakouska. Prohlášení
útočí na "obnovení militarismu v Západním Německu".
— V Karlových Varech
zahájila provoz nově utvořená zpěvohra provedením Blodkovy opery " V
studni". Dirigoval dr. J.
Pokluda.
— V prvním čtvrtletí t. r.
bylo v olomouckém kraji
zraněno 215 osob při zemědělských pracích.
—• Ministerstvo
školství
navrhlo zrušení" členství
studentů v Revolučním
odborovém hnutí. Přikročí
se prý "k vhodnější formě organisování Výchovné
činnosti a života studentů
v kolejích".
— Na
Suchej Hore u
Kremnice bude vystaven
televisní vysílač Středné
Slovensko. Vysílání začne
roku 1959. Současně .se
buduje retranslační linka
z Banskej Bystrice s televisním vysílačem,. který
bude postaven 'u Košic.
Tento vysílač bude dán
do provozu v roce 1960.
— Na
pražské íradniici
odevzdal primátor Adolf
Svoboda fiád rudé hvězdy
45 účastníkům civilní války ve Španělsku— V Praze v Kaprově uli-

ŠPIONI, PROCESY, ROZSUDKY
— 14 nejmenovaných vedoucích provozoven n.
p. Ostravské pekárny zpronevěřilo margarin,
cukr, máslo a vejce. Škoda je přes půl milionu
korun. Čachrů se účastnili i skladníci, řidiči a
závozníci. Kradené zboží prodávali za sníženou
cenu 29 překupníkům, vesměs vedoucím n. pPramen.
— Státní bezpečnost zatkla A d o l f a Gemlera,
údajně člena americké špionážní služby.
— V plzeňské Škodovce prý působila skupina
vyzvědačů, řízená "anglickým špionem" Milanem Štruncem. Dále byli zatčeni: Karel Šajnher, vedoucí obchodu n. p. Elektra v Plzni,
ing. Rudolf Palaš, bývalý zaměstnanec Škodovky, Václav Červenka, bývalý majitel zasílatelské firmy v Plzni a Josef Rada, bývalý
plzeňský obchodník. Červenku označuje úřední
zpráva za "jednoho z plzeňských provokatérů
z roku 1953", Rada byl prý za války příslušníkem " V l a j k y " . Šajnher prý založil "mrtvou
schránku' na plzeňském hřbitově "přímo na
hrobě svého zemřelého bratra".
— Jako američtí špioni byli zatčeni úředníci
ministerstva zahraničního obchodu: ing. Mir.
Jurný, dr. Vlad. Tomek, Z b . • Vykydal, JarMach a další. Skupinu řjídil jakýsi špion Telecký.
— V Petřvaldě byli zatčeni "pisatelé výhružných dopisů" F. Juřica, J. Jaroš, E. Kanila a
K. Farník.
— Pro rozkrádání národního majetku byli v
Pardubicích odsouzeni zaměstnanci Mlékařských
a drůbežářských podniků a n. p. Pramen L.
Šubrtová na 7 let, J. Jeřábek na 5 let, F. Popek
na 4 roky, J. Tománek na 3 roky a H . H o f f m a n
na 3 roky.
— V Dolní Suché soudil "čestný soud horník ů " bulače z dolu Dukla: Tomáše Pytlíka, Gejzu Tuleje, Václava Dudycha a Jaromíra Necka.
Hornický soud předal jejich případy okresní
prokuratuře.
J. K./Č

ci č. 10 byla odhalena
pamětní deska Jaroslavu
Ježkovi. Slavnosti se účastnila Ježkova matka.
Slavnostní, proje.v měl dr,
V. Holzknecht.
— V Ostravě se poprvé
sešel nově zvolený národní výbor. Předsedou se
stal Josel Kotas, tajemníkem V. Macha* Předsedou O N V v Českých Budějovicích byl zvolen Jan
Vařil.
— Severočeské tukové závody zahájily výrobu 30.
000 kosmetických kolekcí
pro hosty filmového festivalu v Karlových Varech.
— Na pozvání Ú N V hlavního města Prahy přijela
do Prahy delegace města
Lipska. Vedl ji starosta
Erich Ullrich.
— Od 1. června bude znovu otevřena
populární
fcav^rna
Demjnka
ve
Škrétově ulici. Deminka
bude mít 172 míst.
— V Casablance byl zatčen čs. obchodní atašé v
Maroku František Vlček
pro špionáž.
—Národní podnik " U M A "
v Semtíně a Úpské papírny
v
Bohuplavicích
začaly s výrobou nové
nábytkové krytiny. Jsou
to omyvatelné, chemicky
odolné a nehořlavé desky,
nazvané "Umakart
D".
Bude jich možno použít
nejen na nábytek, ale i k
obkládání stěn železničních vagonů, autobusů a
laboratoří.
— Čs. státní banka dala
do oběhu nové příležitostné stříbrné mince, vydané na počest 250. výročí
založení pražské techniky. Desetikorunová mince
je jdjlem akademického
sochaře Fr. Davida.
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NA TŘÍDĚ O B R Á N C Ů MÍRU
Reportér pražského rozhlasu Miloslav Disman se rozplýval v superlativech nad barevnými efekty, jichž docilovaly vojenské jednotky, účastnící
•e vojenské přehlídky na letenské pláni. Třicet tisíc čs. vojáků pochodovalo
Třídou obránců míru, aby, jak pravil Miloslav Disman, "v ocelovém bratrském kruhu rudě-červeno-modro- bílého ocelového prstenu naší věrné československo-sovětské družby stáli na stráži společnému štěstí, abychom dali
mír rozkvétajícímu zítřku. Mír lidské, vpravdě lidské budoucnosti"Velitelem
přehlídky
byl tentokrát generál Ladislav Kolovratník, vojenské útvary přehlížel
ministr národní obrany
generál-plukovník Bohumír Lomský.

tové
války.
Přehlídku
vedla jednotka příslušníků vojenské akademie
Klementa Gottwalda " v e
vzorných dvacetiřadech,
s tasenými šavlemi" a
posluchači vojenské poFormule, kterou zdra- litické akademie společvil jednotlivé útvary, by- né s frekventanty vojenské technické akademie
la takováhle:
Antonína Zápotockého,
" N a z d a r , soudruzi!"
(stříbrné nárameníky).
" Z d a r , soudruhu miČerné, červeně a zlatě
nistře!"
lemované
nárameníky
"Blahopřeji ( j m é n o a
patří
žákům
tankového
číslo jednotky) k 12. výročí osvobození Česko- učiliště Klementa Gottslovenské republiky so- walda,. černé s modrým
rámem učilišti spojovacívětskou armádou".
mu.
Následuje dvojnásobné
Miloslav Disman nás
hurá,
"hromobití
lidských hlasů", jak se vy- ujistil, že "intendanti by
jádřil Miloslav Disman. tu svým hnědým vyloMinistr Lomský pravil žením rušili, a proto byve svém projevu, že čes- li na dnešek oblečeni jako ženisté" (černé nákoslovenští komunisté sirameníky se zlatým lece jsou pro mír, že však
mováním) .
"nemohou
a
nebudou
Příslušníci střeleckého
nečinně přihlížet vzrůstajícímu nebezpečí na pluku nosí červené náčeskoslovenských hrani- rameníky. Pluk ministerstva vnitra (zelené brigacích".
V čele průvodu byly dýrky, zelené nárameník y ) následoval.
neseny historické prapoLidové milice měly šery jednotek z druhé svě-

domodré
stejnokroje,
modré otevřené rubášky,
bílé košile s rudými kravatami a
tmavomodré,
barety.
Druhou polovinu přehlídky obstarala mechanisovaná divise. N a kamionech jedou výsadkáři v pestrých kamuflážových oblecích, s padáky
na zádech a se samopaly.
Z a nimi jednotlivé dělostřelecké jednotky. U
protitankových
děl
je
11 mužů obsluhy a dělovod. Děla nej těžší ráže
obsluhuje 12 mužů. Pak
se objevila novinka přehlídek. Čtyři trojice aut,
nezvyklá konstrukce na
vozech, málo členů obsluhy. Byly to raketomety čs. výroby, "mohutná,
drtivá, reaktivní zbraň".
Z á v ě r přehlídky tvořily jednotky ženistů (tři
obojživelná auta s plnou
posádkou o 16 mužích,
auta s beranidly, pojízdné pily s vlečnými
elektrocentrálami,
autojeřáby s výkonným stroj o v ý m zařízením) a tankový prapor.
vm

Zápotocký oslavuje vysoké školství
— V e Slovanském domě
v Praze • uspořádali "celostátní přehlídku nečokoládových cukrovinek".
V e Vladislavském sále pražského H r a d u konala se 27. května Oslava
Jejich jakost j e prý "podle názorů, odborníků" 250. výročí založení českého Vysokého učení technického. Jako delegace
nadprůměrná.
Komunistické strany Československa a vlády se zúčastnili této oslavy: pre— V bývalé Stíhichtově sident Zápotocký, předseda vlády Široký, první tajemník Ú V K S Č N o továrně v Ústí nad Labem začali s montáží ital- votný, první náměstek předsedy vlády Dolanský, náměstek předsedy vlády
ské automatické linky na Kopecký, předseda Národního shromáždění Fierlinger, ministr vnitra Bavýrobu jádrového mýdla. rák, ministr školství Kahuda a další.
Nové zařízení umožní denSlavnostní projev měl volání po zákazu pokusů jednou ze zemí tábora
ní výrobu 16 tun mýdla.
Zápotocký.
Historii praž- s atomovými zbraněmi socialismu, a tím i míru,
— V e věku 82 let zemřel
je zcela jasné a neměniv Praze bývalý rozhlaso- ské techniky vzal velmi naráží na neporozumětelné."
v ý dirigent Jan Janota. zkrátka - od hrdinné so- n í . . .

250. výročí založeni pražské techniky

— Podle zprávy Czechoslovak Economic Bulletinu účastní se letos ČSR
27 veletrhů a výstav v
zahraničí. V říjnu bude
ČSR vystavovat v Tunisu, od října do ledna 1958
v Rio de Janeiru, v listopadu a prosinci v Bogotě
a v prosinci v Bangkoku.
— Ve Vrátkách bylo v
budově, kde před lety sídlilo vedení KSČ, otevřeno
"Múzeum revolučnej tlače".
— Čs. aerolinie dostaly ze
SSSR tři trysková dopravní letadla TU-1Q4. Budou
nasazena na .lince PrahaMoskva a na lince PrahaKahýra - Bejrút - Damašek. Na místních linkách
stále létají staré Iljušiny
12 a Dakoty.
J. K./FEP

větské armádyKonstatoval, že základem socialismu je věda
a že j e j í možnosti jsou
neohraničitelné.. "Rozbitím atomového jádra",
řekl, "stanula lidská společnost na prahu své nové epochy".
Zápotocký si pak neodpustil úťok na západní
mocnosti: "Jsou však dosud na světě síly, jimž
neleží na srdci osud lidstva, a které odmítajízaručit, že nikdy nepoužijí těchto nových vědeckých objevů proti lidstvu. Jen tak je možné,
že neustále mohutnějícf

Věříme však, žé lid
všech zemí světa pochopí,
jak osudné rozhodnutí
má v rukou lidstvo, a
zabrání hrozné katastrofě. Naše stanovisko, stanovisko země, která je

Prvotřídní

V závěru slavnosti udělil ministr školství dr. F.
Kahuda pražskému V y s o
kému učení technickému
Řád republiky. Řád přijal rektor techniky T .
Ježdík.
J. L .

domácí

kuchyně

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

•4-

HLAS
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 12 - 2 hod.
večeře od 5 do 8 hod:, pozdní večeře a lehká
občerstvení od 8 - 11 hod. večer.
Pořádáme též oslavy, večírky a svatby

TICHOMOŘSKÉ VZPOMÍNKY
Zpráva z cesty kolem světa
V prvních dnech cesty přes Tiché moře jsem si
•opsal ze seznamu cestujících česká jména a čísla
jejich kabin. Poznal jsem tak svobodného krajana
mého stáří, který žil pět let v e Vancouveru a; jede
do Melbourne, a českou rodinu, která byla rok v
ÜSA á vrací se do Austrálie.. Živitel rodiny prý "měl
" v ' Americe příjem, jaký nebude mít nikde jinde,
ale Státy prý jsou velmi špatná země pro výchovu
•dětí. Hoch i děvče, kteří nikdy nebyli v Československu, mluví krásnou češtinou, což jě jistě řídký
případ.
*
*
Havají jsem nebyl nijak zvlášť nadšen ani zkla^mán; odpovídala mým představám. Jen od Waikiki Beach jsem očekával daleko více. Není to špatná
pláž, ale nevyrovná se australským. Ve Spojených
státech i lidé, kteří nemají pro Austrálii dobrého
•slova a litují let tam prožitých, připouštějí, že jednu
•věc má Austrálie lepší než Amerika - písečné pláže,
Jaké nejsou nikde jinde na světě.
Před odjezdem ze San Francisca jsem dostal od
svého přítele adresu japonského majitele restaurace
v Honolulu, se kterým se náhodou seznámil, když
tudy projížděl několik týdnů přede. mnou. Po vykoupání na Waikiki Beach a nákupu různých upomínkových věcí jsem pana Yamaku navštívil. Několik lahví piva - a byli jsme dobří přátelé. Když
jsem mu upřímně pochválil různé speciality japonské kuchyně, byl tak potěšen, že mne posadil
do auta a ukázal mi město a okolí. Po návštěvě
míst jako Pearl Harbour jsme se pustili do důkladné prohlídky japonské čtvrti. Dostal jsem se, kam
se. normální turista nedostane. Můj nový přítel vě• děl, že za několik hodin opustím město a že neznám
jména ulic. Vzal mne tedy do tajného doupěte, kde
jsem poprvé v životě vykouřil dýmku opia. Pak mi
předvedl děvčata, která se starala o hosty.
*
*
Vzpomněl jsem si na Tahiti, kde jsem byl před
dvěma lety. Nyní, když jsem tak říkajíc "z rychlíku" .viděl Havaj, mohu srovnávat, co mají obě tyto
známé skupiny tichomořských ostrovů společného
á čím se liší. V první řadě Honolulu je moderní
americké tropické město. Papeete není moderní, není bílé a není to vlastně ani město. V Honolulu je
organisovaný, čilý život: člověk se bojí přejít ulici,
áby ho něco nepřejelo, a všude je plno turistů. Papeete, je nejospalejší město, jaké jsem kdy viděl.
Přes den vidíte jen několik aut a večer se toulá
několik bělochů od jedné špinavé hospody k druhé. Mají tam pláže, které se vyrovnají Waikiki, ale
nikdo se na nich nekoupe. Tahiti má špatné spojení se světem. Není tam ani jednoho hotelu pro
turisty amerického typu, a Francouzové se celkem
vůbec do ničeho na Tahiti nepletli. Nechali každého žít po svém, nesnažili se zvýšit "životní úroveň" a přesvědčit domorodce , o dobrodiní civilisace.
*
Příjezd na Tahiti i na Havaj byl podobný. Na
ebou místech přišly na loď ještě před přistáním
skupiny domorodých děvčat v sukních z trávy, věšely nám kolem krku květinové věnce a předváděly
•své taneční umění. -Pro Tahiti je však příjezd veliké
osobní lodi daleko větší událostí než pro Havaj.
Přišla nás tenkrát přivítat větší část obyvatelstva
Papeete, ačkoliv bylo 6 hodin ráno. Byli isme rozděleni do malých autobusů (do každého deset lidí),
se kterými jsme -projeli různé části ostrova. V každém autobuse byla dvojice domorodců. Hoch hrál
na kytaru a děvče zpívalo.
V Tahiti jsem málem zmeškal loď. Po organisované domorodé večeři .jsem se jal poznávat další
podrobnosti -domorodého života na vlastní pěst. Seznámil jsem se s domorodým děvčetem, později
: jsem tancoval v místním Moulin Rouge hula hula.
Když isěm se ráno náhodou probudil, měl jsem nejvyšší čas běžet na loď. Současně se mnou přijelo;k
lodi těstě před zvednutím můstku francouzské zamřížované auto, ve kterém byli tři namazaní spolucestující.
. _ •
L. B.
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Snášenlivost je věc docela jednoduchá á přece se na ní člověk s člověkem nedovede dohodnout.
Jsou věci složitější, často plynoucí z těch jednoduchých, na nichž se neshodnou ani lidé vyspělejší. A jsou věci vševědoucí vědy,-v nichž spolu nedokáží souhlasit ani nejeminentnější nositelé
Nobelových cen.
Účinky a kontrolovatelnost radioaktivního odpadu po každém výbuchu nukleární bomby patří
k takovým případům. Nositel Nobelovy ceny Američan Linus Pauling očekává, že přibližně 1000
lidí zemře na zhoubnou chudokrevnost jako důsledek britských nukleárních pokusů v Pacifiku.
Jiný nositel Nobelovy ceny, další Američan, dr. E. O- Lawrence považuje Paulingův názor za
nesmyslný a říká: "Britskými a americkými pokusy nebude zraněn nikdo."
Francouz Joliot Curie,
který má slavné jméno
a komunistické sklony,
souhlasí s Paulingem.
Dr. Albert Schweitzer,
jedna ze světlých postav
naší doby, se rovněž kloní k pesimismu. Bojí se
nebezpečí radioaktivního
odpadu, v němž hraje ponurou rolí záhadná lát-

měř
vždycky
ignorují
fakta, plynoucí ze zásad
mocenské politiky. Žádný zodpovědný státník
svobodného světa však
tato fakta ignorovat nemůže.
Mluví-li se o nukleárním odzbrojení věcně,
tři základní návrhy se
opakují s monotonní vytrvalostí: 1- zničení všech
existujících zásob nukleárních bomb, 2. zastavení jejich výroby, 3. záN a tom konec konců kaz dalších pokusů.
není nic divného. Každý
Prvnímu stojí v cestě
si dvakrát rozmyslí, než neochota Sovětů, které
polkne pilulku, o níž mu se odmítají podrobit mejeden vědec říká, že je zinárodní inspekci. Kdyneškodná a druhý, že by však nakrásně souhlavede na hřbitov. Jenom, sily, je si těžko předstaže všechna ta provolání vit kontrolní systém tak
"zastavte, zničte, nevyrá- dokonalý, jenž .by vylubějte" věci spíše škodí, čoval každou věrolomnež prospívají. Zbyteč- nost. A kdyby i to se
ným generalisováním po- dalo překlenout, Sovětmáhají nevědomky pra- ský svaz by se tím dostal
vému původci svého stra- svou převahou lidského
chu, zřídka kdy obsahují materiálu a konvenčních
konkrétní návrhy a té- zbrani do výhodné po-

O d vyděšeného obyvatele tohoto světa se
pak při "vzorném souladu" vědců nedá čekat,
aby se v tom atomovém
rebúsu vyznal lépe než
jeho autoři. Výsledkem
je panika, v níž černě
oděné vdovy po mužích
ještě nezemřelých přepadávají ministry a poslank a S t r o n t i u m 9 0 , j e ž s e ce, a úroda prohlášení
usazuje v našich kostech od posledního methodisa dává vznik kostní ra- tického poslance po Pia
kovině.
XII. .

Jiný vynikající vědec,
Churchillův válečný poradce lord Cherwell, se
všem těm děsům bezstarostně směje. "Počet paprsků gama, které dostáváme z materiálů ve stěnách našich domů", říká, " j e padesátkrát větší než dávka, jíž jsme
vystaveni při nukleárních
pokusech. Kdyby měli
odpůrci nukleárních pokusů nějakou logiku, měli by nám říci, abychom
šli bydlet do stanů".

Lepšie
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možnosti,

sice. S hlediska západní
bezpečnosti je proto nukleární odzbrojení nemyslitelné bez současného
odzbrojení konvenčních
armád.
Druhý návrh je zase
nepřijatelný Sovětům.
Postavil by do dominující posice Spojené státy s
větší zásobou pravděpod o b n ě dokonalejších
nukleárních bomb.
Třetí návrh, zastavení
všech pokusů, je ještě
tak. nejuskutečnitelnější,
ale i on má své slabiny.
Jak ukázal britský příklad, mohl by narazit
na odpor těch národů
(na př. Číny, Německa,
Japonska atd.), které zatím
nemají
nukleární
zbraně vlastní výroby.
Je nemyslitelné, že by
takové n á r o d y
byly
ochotny svěřit do nekonečna rozhodující slovo
o svých osudech atomovým mocnostem dneška(Pokračování na sír. 6)

ale...

Vcelku neviem, či to tu vydržím. Študoval som ako povinné predmety zem, pretože tu existuje
americké ekonomické dějiny a vládne ustanovizne a stratil som spústu ilúzií. silná snaha a dobrá vola
Ten ostatok sa roztopil v maďarskom guláši. To posledně mi dalo ranu, z k nápravě. Porovnané s
ktorej som sa ešte nespamataL Bolo to tu hrozné. Zúčastnil som sa študent- minulým . desáťročím sa
ských demonštrácií., agitoval na 'koleji atď. avša;k celková lahostajnosť bola tu změnilo hodné k Iepdeprimujúca a záujem o vo'Iby váěšie. Hodné ťudí mi zamietlo podpísať šiemu a je preto pravděJisty, ktoré sme zasielali Spojeným národom zo žiadosťou zákroku. Žil som podobně, že budúcnosť
tieto dni v horučkovitom stave a ;keď padla Budapešť, bol som ceEcom zni-; uvidí ďalej sdokonalenú
čený. Zlost' však sa neobrátila na Rusov - od ktorých som nič naočakával - Ameriku na tých uvedeale na Američanov.
ných poliach, kde zaostáva ešte. To myslím i o
Ináč však sa musí u- za vami, je dobré známe sympatickejší ako jeho
poli kultúrnom. Stále sa
znať, že táto zem nám a nebudem sa o tom roz- australský kolega. Hoci je
rozširujúca výchova, ktomože poskytovat' lepšie širovať. Co je však zá- tak prísny v hospodártá robí koleje přístupné
možnosti ako Austrália, hadnejšie, je fakt, že prá- skom živote, prejavuje sa váčšiemu percentu občaaspoň váčšine z nás, Nevě tí, ktorí by mali tre- 1'udskejšie a priatel'skej- nov ako v ktosejkol'vek
viem ešte, či tiež do nej
inej zemi, spojená s novýpatřím. Bojím sa návratu. foárs nemocenské poiste- šie v súkromnom styku. mi - výrobkami audo-viKeby som sa mal aj mo- nie najpotrebnejšie, veria Priatel'ov ' si tu člověk suálnej kategorie při tom
mentánne lepšie v Au- húževnato vo vol'né pod- získá 1'ahšie ako v Au- pomóže hodné.
strálii, po nejakom čase nikáme i na tomto poli.strálii.
H. S„ USA.
by som ostal stát' a ostaAmerický vládny sysNapriek horeuvedeným
tok života by som musel tém je- tak komplikovaný
strávit' bez možnosti ďal- a zamotaný, že sa mi pri kritikám, verím v túto
šieho rozvinu. Na druhej študiu občas hlava zatoVysoce kvalitní švédské
straně
je
ekonomický čí. Neubraňujem sa otáz»OTRAVINY, TEXTILIE, VLNU, KUŘIVO ATP.
systém, sociálně zariade- ky, či je to skutočne dobnia a štruktúra vlády, do- ré. . Při tom však vládny
zašleme za Vás spolehlivě
konalejšie u vás. Zdá sa systém nezabraňuje tomu,
to snád paradoxně, ale že mocné záujmové (hlavkamkoliy do Evropy
tým, že Austrália nezná ně ekonomické) skupiny
tak extrémne v ý k y v y opanujú vedenie. Nižšie
SWEDISH PRESENT- PARCELS SERVICE
medzi blahobytom a bie- pracujúce triedy nie sú
dou, že tam nejsů krajné ako v Anglicku alebo . u
33. William Str., Melbourne
bohatí l'udia, vačšia . rov- vás v kongrese vóbec zanost', žije si tam člověk stúpené. Nemóžem si preT e l e f o n MB 3094
spokojnešie a kludnejšie. to pomócť a dívat sa na
Vyžádejte si náš ceník
Že je Amerika sociálně britský systém ako na doďaleko za Evropou a i konalejší a jednoduchší.
Priemerný Američan je
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Filmový festival v Melbourne 1957
Zatím co na desátém filmovém festivalu v Cannes byl če. státní film
zastoupen "Dobrým vojákem Švejkem" ( H D 11/VII), skládal se československý příspěvek k letošnímu (v pořadí šestému) filmovému festivalu
v Melbourne z Vávrova dekorativního a mírně revolučního "Jana Husa",
prvního dílu husitské trilogie, jejíž třetí díl, "Proti všem", byl nedávno
dokončen v barrandovských - ateliérech. Scénář k "Janu Husovi" napsali
Miloš Kratochvíl a Otakar Vávra, hudbu složil Jiří Srnka, u kamery byl
Václav Hanuš. V hlavních rolích hrají: Zdeněk Štěpánek (Jan H u s ) ,
Karel Hoeger (Václav I V . ) , Jan Pivec (Zikmund), Vlasta Matulová
(královna Ž o f i e ) . Tvrdilo se sice před zahájením festivalu, že československý film bude zastoupen ještě dalšími krátkými filmy, ale v oficielním
programu není o nich ani zmínky. Je však možné, že bude některý č*. film
promítán v dodatkovém termínu 22. června.

Už jsme si zvykli na
to, že melbournské filmové festivaly jsou většinou
nikoli otázkou jakosti,
nýbrž toho, co je zrovna
po ruce. Letošní festival
není výjimkou z tohoto
pravidla.
Retrospektiva
V retrospektivních filmech je festival obvykle
bohatě zásoben ruskými
filmy. Kromě klasicky
naivní "Bouře nad Asií"
režiséra Pudovkina dodala Realist Film Association, kryptokomunistická
filmová organisace, ještě
výňatky z loutkového
"Nového Gullivera", Eisensteinova "Alexandra
Něvského", z "Kouzelného semínka" (Radočnikov) a z Gorkého dramatu "Na dně". Ameri-

NOVÁ

čané
jsou
zastoupeni
bláznivou komedií Harolda Lloyda "Bezpečnost
naposled" z roku 1923,
Němci
"Dobrodružstvími prince Achmeta", hodinovou stínohrou Lotte
Reinegerové z let 19231926.
Francouzskou filmovou
m i n u l o s t representuje
Dreyerův " U p í r " z roku
1931 a tři avantgardní
filmy z let 1924 - 1934.
Nejzajímavěji z nich vypadá "Meziaktí" René
Claira.
Přítomnost
Americká
produkce
dodala na festival polodokumentární snímek režiséra Lionela Rogosina
"Bowery", který jde cestou, vyšlapanou Rochemontovou
"Sirénou v

KARIÉRA

Eduard

Bass

Začínala se právě druhá polovina zápasu Admiry s
Meteorem, když se k tribuně AC Sparty hrnul pan
Kajetán Poj dál, správce benzinové pumpy v Hrdlořezích, následován paní Leontýnou Poj dálo vou, majitelkou prádelny tamže. Byl zrudlý a už od brány
se durdil.
"To kafe nemuselo bejt, povídám, kafe nemuselo
bejt. Dyž je fórmač ve tři hodiny, kafe se mohlo
nekonat. To přece musí i ženská nahlédnout, že
Hrdlořezy-Letná je pro tramvaj marathon. Taková
trať chce svý, a ne bábovku. Že já ti to po obědě
neodpískal! Pro mne je Admira jiný kafe než bábovka. Když nastoupí Admira na Spartě, jde veškeren požitek stranou . . . Měl jsem ti to po obědě
odpískat, to byla chyba. Koukni na tabuli, ženská,
už to stojí tři nula a já nevím pro koho. Doufám,
že to nemohl vepsat Meteor, to je přece valná hromada lakýrníků, a ne mančaft.
A kam to, pro rány Pilátovy, až polezem? Sedmnáctá řada! To už nás taky mohli posadit na Molochov pod anténu! S. dovolením, pánové, abych
nikomu neodřel Baťovo sváteční lakování. Slečinko,
vemte si tu černou sazi na klín, já bych jí moh
botou kupírovat čumáček. Dvaadvacet, třiadvacet,
áno, račte to utřít, mladej muži, náš návštěvník,
náš pán, ať si na tom nepomažem Neherovu karoserii. Tak, mamino, sedni, pěkný místo, zrovna nad
centrlajnou. Máš to i s brankama před sgbou jako
na míse a Meteor je už nakrojenej".
"Pro mne a za mne", odpovídá paní Poj dálo vá
důrazně, "může být Meteor třeba škrtnutej ze žebříčku. Mne sem netáhne žádnej Meteor, já se jdu
podívat na Pepíka a na to mám ještě celej poločas fór. Já se ti divím, jakej jsi táta. Kluk ti hraje poprvé v lize a ty se tváříš jako mlha. A jen
meleš o kafi a o bábovce. Co mám dělat? Mám
vyletět z kůže a posadit se vedle? Náhoďtpu jsem
toho názoru, že to bylo velmi dobré opatření, když
jsme se napřed nasvačíli. Teď aspoň nebude člověku nic chybět a může nepředpojatě fandit".
"Dyk já taky nic neříkám. A l e když náhodou

Eaton Falls" a r jistém
s m y s l u i Mannovým
"Martym", jehož zásluhou je to, že změnil zájem o osud malého člověka v módu. Italskou
filmovou tvorbu representuje režisér Fellini.
J e h o tragikomickou
"Cestu" jsme měli příležitost vidět loni na přehlídce italských filmůTentokrát jsou hrdiny
Felliniho filmu "Flinkové" z malého lázeňského města.
Nejzajímavější novinkou asi je francouzský
existencionalistický film
Yvesa Allegreta "Pyšní"
s Michele Morganovou a
Gérardem Philipem. Scénář je založen na Sartrově "Lásce vykupitelce".

lovečerní filmy: Jutkevičova "Othella", který je
beznadějný tyátr, Donského "Matku", založenou na Gorkého románu
a pokrokový rodokaps
režiséra Heifitse "Případ
Rumjancevův". Člověku
se dělá mdlo, když se
jen podívá na reklamní
obrázky z tohoto veledíIa.
Filmové outsidery Řecko, Bulharsko a Švédsko
představují "Dívka
v
černém", "Stalo se na ulici" a "Šílenství". Poslední titul sedí. "Spodní
proudy" japonské produkce oblévají večery
pod lampou se špatným
koncem.
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Shledáni za války
Edmund Blunden
Krutý je -čas, jenž odnáší v dál,
krutější, když navracíProč re Flandrech jsem spáti nezůstal,
kde leží všichni padlí vojáci?
Snad jsem se změnil já, snad změnila se ona.
A přece jsme se spolu věrně milovali.
I při polibcích teď nás dělí cizí clona,
a stíny války se mezi námi valí.
Těšili jsme se jen na chvilku ze shledání,
když válka nad naší radostí zakřičela:
"Láska je šílenství, vyhaslé plápolání,
milenkami šílenců jsou děla!"

filmy: britský o závějích, který natočil "Bowery",
polský o Gdaňsku, ame- vytvořil pro informační
rický o začátcích kine- službu Spojených náromatografie a dánský o dů půlhodinovou agitku
životě Hanse Cíiristiana "Ven" o osudu maďarKrátké snímky
ských uprchlíků v RaAndersena.
Pro nás nejzajímavější
kousku.
vm
T ý ž Lionel Rogosin,
bude asi hodinový polodokument polského režiséra Munka " M u ž i modOBLEKY * S V R C H N Í K Y * H U B E R T U S Y
rého kříže", který se ode
jen
prvotřídní
hrává v Tatrách, a maza bezkonkurenční ceny
ďarský
dokumentární

film o maďarském povstání "Maďarsko v plamenech". Je to montáž
žurnálů a soukromých
amatérských snímků, sestříhaná dr. Erdelym.
Z a j í m a v ý program bu-

EMIL K O Z D A L
EXCLUSIVE
108 High

TAILORING

Str., St. Kilda, Vic.

Telefon L A 7697

Rusové dodali tři ce- dou asi tvořit 4 krátké
hraje Admira fórmač, tak to chci jako starej admirák vidět. . ." " A že je Pepík v mistrovským mužstvu - to není n i c . . . ? " " "Já ti přece Pepíkovu slávu neberu.. Vodkojila jsi. křídlo, jaký neběhá na
celým kontinentě, to je jednou recht. T y jeho centry,
to jako dyby se anděl boží snášel s nebes před
brankou..."
" A co ten start na míč, táto? A co ty kličky v
poli?" . . . " A to klamání tělem: To je marný, to
je křidýlko, po něm by se i Uruguajci oblízli.. .
Koukej toho nebožáka Frantu Volencovýho, co hraje teď místo něho. Je to pravý křídlo a má vobě
nohy levý".
"Prosím tě, dyk je to švec . . . "
"Copak vo to, %'ona je ševcovská krev do outoku
dobrá, ale jenom kapkou. Tři ševci vedle sebe by
se utloukli. Eště tak spojky by mohly beji ševcovský, ale nikdy ne křídlo. To máš jako holiče, holič je dobrej v poli, na kličky a unikání, to jo, na
to von je, ale že by pak měl správnej centr, to mi
nikdo nenamluví. Jak přijde ta pravá chvíle, holič
to hodí do autu .•.. Pro pět ran do břevna, co ten
soudce píská ofsajt? Dyk to bylo dobíhaný!" " A
to zas byl ofsajt, to zas b y l . . . to je jednou daný!"
"No, já jenom, aby soudce nebyl na Admiru mrkev.
Voní se ti meteoráci nějak sebrali,... koukej toho
Záhoru, to je inteligentní kopáč, jeho táta má v
Holešovicích zahradnictví a kluk sází góly kedlubny.
Prej taky chodil do reálnýho gymnasia, ale ze sexty
přestoupil do Meteoru a má to dobrý".
"To já si taky myslím o našem Pepíkovi, že mu
to nemůže škodit, když tu maturitu neudělá. Štuďovanejch lidí je a je to, jako když bídu máchá v
nouzi - jen vidět to jejich prádlo! . . . "
"Prásk! Dyk jsem to povídal. To byla šupa! No,
tak si Meteor dal taky gól. No, tři jedna, to nic
není, to má Admira svý dva body jistý".
"Hlavní je, aby se Pepíka nechytly holky. Jsou
takový ženský, který mají spadeno na křídla. To
může být gólman nebo centrhalfbek fešák jako z
biografu, ale taková mrcha ne, vona by si s halfbekem nepřišla na svý. Povídala tuhle u nás jedna
dáma při prádle, že byla v Kobylisích taková důra,
která si vyhlídla pravý křídlo v michelským Unionu a tak ho za jarní sezónu utahala, že ho museli
dát do reservy. A ješte tam za ním lezla a nebyla
žádná pomoc proti ní, až ho kapitán zařadil na

levou spojku, Teprve .pak ho nechala, leyá spojka
holt nebyla její fébl. A takový coury . . . "
"Šmarjá, matko, koukej na tabuli, co to tam vyvěsili - čtyři nula. Že vono to bylo vobráceně? No
jo, už jo, vona Admira síří vod začátku. Já se tro§tuju, a voni srabaři hrají půlu nula tři! . . . "
"Táto, 'to je* všechno vedlejší, hlavní bude Pepíka včas oženit. Já fur£ myslím na tu Mášu Provazníkovou z házené SK Hrdlořezy. Její táta je
v konsumu skladníkem, slušná rodina, prádlo mají
s monogramy, vona Provaznice sloužila u nějakýho direktora, jestli byl v bance nebo'v divadle, já
nevím . . "
"Ale co je to platný, když ti admiráci nejsou s
to udržet míč, to jsou dnes hotoví žebráci, jakpak'
já se mám s tímhle skórem postavit k pumpě . . .
Beci jako by nebyli, to není kopaná, to je íunus ..
teď to křídlo, už ho tam veze, já to necljci vidět,
co jsem povídal, pět nula . . . "
"Brankář pozdě výběh, takhle se to nedalo chytit. Ale co jsem chtěla říct: vona ta Máňa na něho
bere, von se jí Pepík líbí už dávno, a teď, když
hraje v lize, bude do něho blázen.. . Vona chodí
někam do kanceláře, Pepík by byl úředník a pravý
křídlo, byt by měli u starejch zadarmo, já ti povídám, to. je partie - tuhle vysokou nohu měl soudce
pískat, no to je dost, že si vzpomněl. A vono to je
ve velkým čtverci, to bude šestej g ó l . . . no jo,
to není brankář, to je kůl v plotě . . . "
"Že už to soudce neodpíská! Tohle vůbec nemělo
začít! Ale já to vejborům povím! To je samej předseda a místopředseda a nakonec postaví do centrhalfbeku knihkupeckýho příručího. Pobíhá na hřišti,
jako by hledal předminulej rodokaps! . .. Vodjákživa jsem říkal: do centrhalfbeku patří zámečník,
zámečník vydrží všecko. No, konečně odpískáno!
Tohle mi byl zápas, jako se sejrem. Jedenáct srágorů a říká si to Admira!"
" I mlč už, copak jsme sem šli kvůli Admiře?
Copak je Pepík jenom na papíře? Počkej, už hlásí
mančaft! . . .
Slyšels,
Pojdál!
Jak
to
zaznělo! . . . Všichni si říkali^ to je to nový zázračný
křídlo — a tady už vybíhají, koukej ho, koukej
ho . . . Ježíši, táto, vidíš ho, puč mi kap-... kapesník, kou . .. koukej, náš Pe . . náš Pepíček stojí
zrovna vedle Bicana!"
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Objednejte . dánské potraviiíové

balíky

P L U M R O S E
přímo u zástupce:

O

P

109 Swanston

/Pokračování/
Jaroslav Hašek byl tehdy právě vyloučen z Českoslovanské obchodní akademie pro neplacení školného a ze zoufalství se vrhl na špisovaíelství, z
čehož jest viděti, že jest to muž velice odvážný,
což snažil se dokázati i později jako vojín československé armády na Rusi.
Nejdříve začal psát své cestovatelské zkušenosti
z Karpat a Transylvanských Alp, kam, jak se mi
hned první večer svěřil, hodlal se za čas podívat,
aby se přesvědčil, zdali píše pravdu. Také v té
době spisoval nějaké básničky společně s panem
Ladislavem Hájkem-Domažlickým, a vydal je v knize pod názvem "Májové výkřiky", chtěje pomocí
rýmů a nestejně dlouhých řádek rozbořiti stávající
pořádek společenský a zavésti všeobecné sbratření
pražského obyvatelstva na podkladě revolučním.
Předmluvu k té knížce měl jim napsati tehdy
'mladý, ale přesto již zapomenutý básník J. J. Frabša
(vlastním jménem František S. Frabša, později oficiální poslíček Strany mírného pokroku v mezích
zákona - pozn. J. L.). Předmluvu jeho však ze své
knihy vypustili.
Hašek
novinářem
Mach potom líčí Haškovu smutně proslulou novinářskou dráhu a dává při tom k dobru několik
dosud málo známých pikántností. Slyšte:
Hašek, který byl mladý muž svěžích kulatých
lící a nevinných očí, dostal se brzy po našem seznámení do redakce kteréhosi sociálně demokratického listu, kde však to dlouho nevydržel ani on
ani čtenáři téhož listu, takže zanedlouho přestoupil
do redakce "Světa zvířat", časopisu to věnovanému
pěstování různých živočichů, v první řadě psů .a
papoušků. Změnu tu přišel mi Hašek ( v knižním
podání vzpomínky ho Mach jmenuje "Lašek" pozn. J. L . ) osobně oznámiti se slovy: "Polepšil
jsem si. Dal jsem se od sociálních demokratů ke
zvířatům".
Příčiny, proč Jaroslav Hašek vystoupil z redakce
socialistického listu, byly různé a jedna z nich byla
dosti závažná. V době jeho působení. vypukl oheň
v uzenářském závodě Václava Breburdy v Palackého třídě na Královských Vinohradech, a můj
přítel, ponoukán nezřízenou a nemístnou zpravodajskou svědomitostí a přesností, napsal ve zprávě
o požáru mimo jiné: "Piliny v uzenkách ,oáně Breburdových hořely intensivním plamenem".
Pan Breburda, dosti již poškozený ohněm, považoval to za další poškozování své živnosti, a žádal,
aby redakce listu odvolala urážlivé nařčení uzenek,
což také Hašek učinil v příštím čísle, kde uveřejnil
opravu tohoto znění: " K e zprávě o požáru v uzenářském krámě páně Breburdově dovolujeme si
učiniti malou opravu v tom smyslu, že piliny v
uzenkách páně Breburdových nehořely intensivním
plamenem".

— Za předsednictví dr. J.
Hřebíka zasedal v N.
Yorku výbor . Ústředí čs.
sokolstva v zahraničí."
— V Lincoln v USA zemřel ř. k. biskup L. B.
Kučera.
— Jiří Horák z USA se
účastnil zasedání Mezinárodní unie sociálně demokratických studentů v
Holandsku. Je jediným
členem výboru ze zemí
za Železnou oponou.
— V Augsburg - Hochzollu v Západním Německu
byly položeny základy ke
třetí "Evropské vesnici
pro uprchlíky" v rámci
akce belgického, domini-

kána Pireho. První je v
Cáchách, druhá je v Bregěnzu. Čtvrtá má být
vybudována v Biella v
severní Itálii.
— V Paříži vyšla v nakladatelství Plon kniha Jana Pistoria o postupné
likvidaci
francouzského
kulturního vlivu v ČSR.
— Dr. š. Osuský přednášel v "Klubu spojenců" v
Londýně na námět "Evropa jaká je dnes".
— Rafael Kubelík řídil v
Dánsku čtyři koncerty
kodaňské filharmonie.
Varhanní sólo zahrál prof.
B. Janáček.
-T- Na "Jarním hudebním

Ve "Světě zvířat", do jehož redakce Hašek potom
přestoupil, vyvíjel podivuhodnou činnost. Pomlouval
zvířata, o nichž musil psáti, s neobyčejnou odhodlaností, dobře věda, že němá tvář se nemůže hájiti, vymýšlel si na každého živočicha neslýchané
vlastnosti v abecedním pořádku, a vůbec špinil psy,
koně, drůbež, papoušky a králíky všemi možnými
výmysly, které mu napadly.
On to byl, jenž- objevil telefonující jezevčíky, a
vypěstoval rostliny, tancující čtverylku, on to byl,
jenž návštěvníkům ukazoval vycpanou slepici, podotýkaje: "Dalo nám to mnoho práce, než jsme tu
třetí nohu přilepili", on to byl, jenž. lapil v křivoklátských lesích dva. živé vlkodlaky, které však
zapomněl jednoho večera nakrmit, takže z hladu
navzájem se sežrali a zbyly z nich jen dva ohony,
jež choval pak v pevné železné kleci. A on to také
byl, jenž první ze všech pěstitelů zvířat pojal myšlenku spářit vepře se stonožkou, doufaje, že výsledkem této kombinace budou prasátka se sto šunkami.

T

Haškův obchod mezitím vzkvétal, pokud lze o
psir.ci takového -výrazu užiti, a objednávky se začínaly množit. Jednoho krásného dne dokonce přišla
z Uher objednávka od Fr. Kockv, ředitele cirkusu
"Fr. Kočka a vdova", jenž požadoval co nejrychleji
zaslání dvou odrostlejších hyen pro svou menažeríi. Hašek neměl zrovna odrostlé hyeny v zásobě,
ale objednal je- proti hotovému zaplacení předem u
světoznámé firmy Hagenbeckovy v Hamburku. Hyeny byly - zaslány obratem ve dvou bednách.

STRONTIUM

— Čs. pěvecký sbor "Hlahol" v Clevelandu předvedl
česky
"Prodanou
nevěstu".
—Sportovní redaktor RFE
Josef Maleček se oženil.
— J. Zanger napsal v
americkém m ě s í č n í k u

"Sport", že považuje J.
Drobného za finančně nejúspěšnějšího amatéra. Odhaduje se prý, že má
Drobný na bankovním
úctě £ 26.000.
— Manželé Jaroslav a Božena Nových, kteří vypluli 17. srpna 1956 na sed•mjtunové jachtě "Tulák"
z Hamburku, přistáli v
květnu v Brisbane. Urazili 13.000 námořních mílí. Hodlají se usadit v
Austrálii.
— V Sydney se konala
svatba sl. Vlasty Bartošové, dcery ředitele firmy
Baťa Indián S. A. z Indie, s p. Bedřichem Vohralíkem. Zúčastnilo se
přes 100 hostů.
•Č/H/JL/HD

90

(Pokračování se str. 4)
proto můžeme nejvýSe
sepnout ruce a přenechat konečné rozuzlení
problému západním státníkům u zeleného stolu
v Londýně, kde právě
probíhají
odzbrojovací
rozhovory.
Ukvapená panika vytváří tlak veřejného mínění, " který
nezasáhne
původce atomových dostihů v Kremlu, ale značně
znesnadňuje posici demokracií , v jejich snaze
po nalezení bezpečného
východiska. Síla takového tlaku by je mohla donutit k nepředloženým
ústupkům, jež by jednou
mohly skončit pro svobodný svět katastrofálně.
-kw-

Provádíme
veškeré
práce
optické
přesné, rychle a za levné ceny
6. poschodí
49 Elizabeth St.,
(roh Flinders Lané)
Melbourne - City
Telefon M B 4207

Optical Service

Přijímáme objednávky také poštou

Prvotřídní pánský a dámský
KREJČOVSKÝ

( Pokračování příště )
festivalu" v Ottawě vystoupil mladý č§. dirigent
J. J. Mráček.
—'SvazI svobodjiých čs.
odborů se sídlem v N.
Yorku zaslal odborovým
organisacím ve svobodném světě memorandum
a průvodní dopis s protestem proti očekávané
kandidatuře Evžena Erbana do správního výbore
Mezinárodní
organisace
práce ( I L O ) . ,

poschodí)

M E L B O U R N E (proti Melbourne Town H a l l )
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 lékařského předpisu - telegraficky z Londýna.

V důsledku nejistoty
vědců musíme radioaktivní nebezpečí sterility,
zhoubné chudokrevnosti
a kostní rakoviny při nejmenším připustit jako
možné. Nenajde se asi
nikdo, kdo by takové
hrozbě lidstvu nechtěl
zabránit. Jak již však řečeno, panika a změť nedomyšlených
resolucí
M ů j o b c h o d se p s y
slouží
jenom
původci
Přes všechny pomluvy, které si Hašek o němé dnešního tragického statváři vymýšlel, naučil se ji mít tak rád, že jí zůstal
věrný, i když byl vyobcován ze "Světa zvířat". vu světa - Sovětskému
svazu.
Slovo má stále Josef Mach:
Ani vydavatel "Světa zvířat", honosící se případApelovat na lidskost
ným jménem Fuchs, ani odběratelé listu neměli
valného smyslu pro tuto činnost Haškovu, jenž to a slušnost je hezká věc.
konečně postřehl, prohlásil, že upírá panu Fuchsovi A l e všichni jistě cítíme,
vzdělání, rozloučil se se "Světem zvířat" a rozhodl že náš pokrok v lidskosti
se založiti si na základě nabytých zkušeností sa- a slušnosti zatím neodpomostatný obchod se psy a jinými zvířaty, po případě též nekalou konkurencí přivésti obchod pana vídá pokroku ve válečné
technice.
Chtě
nechtě
Fuchse na mizinu.
Plán svůj si dobře promyslil a vtělil záhy ve
skutek. Závod "Svět zvířat" nalézal se na' Klamovce nad Smíchovem. Hašek svůj konkurenční obchod
se psy založil právě pod Klamovkou ve Švédské
ulici na Smíchově. Získal dobrého agenta v osobě
jakéhosi Leopolda Čížka, který pro Haškův psinec
nakupoval vzácnější druhy psů po Praze a okolí.
Leopold Čížek si svého úkolu hleděl s neobyčejnou
horlivostí, kupoval velmi lacino - až jednoho krásného dne byl zatčen a musil se zodpovídati před
soudem pro drobné krádeže psů.

O
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JOSEF

ZÁVOD

NECHVÁTAL

466-468, Bridge Rd.,' Richmond, Víc.
Telefon JB 3841
Nejnovější evropské a americké styly
MONTGOMERAKY S VLNĚNOU VLOŽKOU
Velký výběr

pánského prádla

TELEVISOítY, RADIA, LEDNICKY, PKACKY
a elektrotechnické přístroje a potřeby
za hotové neb na splátky dodá. i opraví
J.

P H I L I P

Rádio - Electrical,

119 G^rdenvale Rd., G A R D E N V A L E , Vic.
(1. stanice za st. Elsternwick) T e l e f o n X M 2542
Dříve závod v Praze
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Dopisy redakci:

HLAS

DOMOVA
KOPANÁ V SYDNEY

ŽÁDETTE VŠUDE U

— Uznávám právo a vliv kritiky a také právo obhajoby té trošky práce o níž se prý mluvilo na
valné schůzi sdružení. Kdo tam nebyl ještě s p.
B. N. (viz. HD 11/VII. p. r.), bylo početné členstvo. Sdružení velmi rádo poskytne každému příležitost předvést, jak nejlépe pracovat pro zpohodlněný exil a hlavně jak uspokojit kořistníky z
výjhod australské "zaostalosti", která jim nijak nebrání, aby také zaostávali v nezištné práci ve prospěch naší exilové rodiny. O tu se staráme takřka
macešsky, protože jsme zlenivěli, národně zvlažněli a obklopeni "nedostatky" této země, už jen vyčkáváme, až se to změní. Někteří již ani po změně
netouží - daří se jim, jako nikdy předtím . . . Tohle je přímo S.O.S. čtenářům tohoto listu: potřebujeme vaši stálou pomoc, ve spolcích i mimo ně!
Potřebujeme následovat příkladu Australanů: když
se utopil holandský táta tuctu dětí, vybrali pro
rodinu ve dvou týdnech 15.000 £ . . . Pan B. N. má
nejlepší příležitost ukázat nové cesty a odhodlání
k spolupráci. K tomu ani nemusí chodit na spolkové schůze. Postačí, když začne vyplňovat šeky dvojmístnými ciframi. Sdružení mu rádo sdělí, komu
je poslat.
J. B., Carlton

ZVÝŠENA ČINNOST ČS. ORGANISACÍ V SYDNEY
— Čs. národní sdružení v Sydney vydalo 1. číslo
svého "Zpravodaje", 6 stránkového, vkusně upraveného oběžníku, kterým chce pravidelně měsíčně
informovat své členy i ostatní krajany. V úvodu
se píše: "Nepotřebujeme nic jiného než ještě větší
vzájemné porozumnění, zdravou spolupráci a .pevnou
jednotu ve všech záležitostech, které jsou společné
nám všem. Dokážeme-li to, vytvoříme z naší národní skupiny vzornou jednotku, která bude mít
úctu všech ostatních a bude dobrým příkladem
celému našemu exilu".
Adresa Sdružení: Box 202, P. O. Broadway, NSW.
— Podobně i sydneyský Sokol začal vydávat svůj
"Věstník". Dovídáme se z něho především, že má
být v Sydney zahájeno pravidelné sokolské cvičení
a zvýšena i ostatní činnost jednoty. Adresa jednatele: Dr. F. Kříž, 336 Moore Park Rd., Paddington,
NSW.

NA LÉČENÍ ČS. KATOLICKÉHO SPRÁVCE V
MELBOURNE
přispěli:
převod z HD 10/VII. £ 10/1/6, Z . Zollnerová, Richmond £ 2, A. Talacko, Elsternwick £ 1, X. N.
York £ 4/10/-, X. Fawkner 10/- s, O. P., Vic. £
10, J. Tancibudek £ 3/3/-, X. Brisbane £ 2/2/-,
celkem £ 33/6/6. - V tomto obnose není zahrnuta
částka, vybraná místními farníky, ani příspěvky,
došlé přímo duchovní správě. - Sbírku ukončíme
20.6:1957.
HD

SALÁTY:

* VLAŠSKÝ *
RYBÍ • RUSKÝ
* BRAMBOROVÝ*

— Chování některých čs. olympioniků po návratu
z Melboume si zasloužila pozornost. Ve svém článku
(HD .1 l/VII., p. r.) však zahalujete slova až přílii
do ohleduplných frází. Udělali byste službu těm poctivým z nich, kdybyste plně jmenovali členy čs.
výpravy, kteří zde vylákali peníze nebo věci s tím,
že je předají příbuzným a doma pak na všechno
"zapomněli". Nebrali žádné ohledy ani na nás, ani
na naše příbuzné, proč tedy máme mít ohledy k
nim? . . . . Jsem jedním z postižených . .. Dal jsem
mu dvě látky na šaty a 25 £ za to, že z toho předá
mým známým jednu látku a protihodnotu 15 £ v
korunách (sám mi nabídl 80 Kčs za libru). Dosud
nepředal nic. .. Proč taky ohledy k Fikotové, když
už je venku. Ta sice nic nezpronevěřila, pokud vím,
ale za to mluvila v Praze, Č. Budějovicích a snad
i jinde tak nehorázně o nás a o našem životě zde,
že vylekala hodně příbuzných. Zase: brala ohled
jen na sebe, chtěla se zřejmě zalíbit režimu, aby
jí povolil odjezd z ČSR. Co jí záleželo na ostatních?
Nevím rovněž nic o tom, že by se aspoň dodatečně
za své řečnění omluvila.
Karel Kraus, Melboume

JE TOMU TAK? (Pokrač.)

LAHŮDKÁŘŮ

NAŠE

DOZVUKY OLYMPIÁDY

Pozn. HD: Jiný čtenář sdělil, že dostal dopis od své
matky z Č. Budějovic, v němž žádá, aby jí syn napsal pravdu o tom, co v Austrálii skutečně dělá.
A ť jí prý nic neskrývá. Byla na přednášce Olgy
Fikotové a ví, že v Austrálii děláme všichni nejen
práci těžkou ale i životu nebezpečnou - v dolech,
v kamenolomech, s třaskavinami a pod. - jen takovou, kterou nechtějí dělat Australani. - Pokud
víme, stýkala se O. Fikotová v Melbourne kromě
členů čs. výpravy a svého nynějšího manžela jen
se zaměstnanci čs. konsulátu v Melboume a později
v Sydney. Proto asi ty "informace".

-7-

- ZAVINÁČE RUSKÉ RYBIČKY
ANČOVIČKY atd.

PRO ELEGANCI A KVALITU

J. C Á P - krejči
116 Darlinghurst RD., K I N G S GROSS,

NSW.

Zimní látky jsou v Austrálii již nyní po sezóně,
p r o t o j s o u n e j l e v n ě j i í.
Pošlete svým drahým domů kvalitní látku
ještě před zimou v Evropě
Napište si o ceny a vzorky
Prohlédněte si naše specielní vzory

JAROVITA TEXTILES
121 B, Her Majesty's Arcade (2. poschodí)
Sydney,

NSW.

Kontinentální prošívané deky, peřiny, polštáře,
povlaky, též sypky a damašek (160 cm je 63")

S. K. Praha - Auburn 1:2 (1:1)
Praha podala matnou hru a ani nově získaný brankář australského olympijského mužstva Ron Lord
ji nezachránil od zasloužené porážky. Kryi sice několik vyložených branek, ale na rozhodující branc«
měl sám lví podíl. Dobře hráli jen Polívka, Tóttla
a Butkovič. Jedinou branku vstřelil Geddes.
S. K. Praha - Gladesville-Ryde 6:3 (4:1)
.Zápas začal náporem Gladesville, který se ujal
v 15. minutě vedení. Zbytek poločasu patřil Praze,
která vstřelila 4 branky (Butkovič 2, Geddes 2).
Ve druhém poločase Praha odpočívala (den nato
hrála těžký zápas s Hakoah) a Gladesville snížil
na 4:3. V posledních 15 minutách však se opět Praha rozjela naplno a brankami Geddese a Schwarze
dovršila vítězství.
S. K. Praha - Hakoah 1:0 (1:0)
V posledním zápase druhého kola podala Prah«
svůj nejlepší výkon letošní sezóny. Mužstvo tentokráte nemělo slabin. Lord v brance zachránil 3
vyložené branky. "Obrana z nouze" Polívka - Billy
hraje lépe než obránci z minulé sezóny. Záloha v
čele s nestárnoucím Tóulou ie páteří mužstva, a
útok, dirigovaný Schwarzem z levé spojky je průbojný a dovede "vypálit". - Na zápas se sešlo 5650
diváků, což je v NSW (s. výjimkou zápasů zahraničních mužstev) rekord.
Tabulka na konci prvního kola: 1. Bankstown 17,
2. Canterbury-Marrickville 15, 3. Auburn, 14, 4.
Hakoah 13, 5. Praha 13.
Asociace
Sparta Praha - Leichardt 1:5 (0:4), Sparta - Granville 0:6 (0:3). Sparta je se dvěma body na posledním místě tabulky.
-ar
CANBERRA
Nováček první divise S. C. Bohemians si vede
velmi úspěšně, a je po prvém kole v čele tabulky.
Dosavadní výsledky: Bohemians - Holanaia 3:4, Dnepro 13:3, - Olympic 1:0, - Naples 1:0, - Balkan
(loňský mistr) 2:0, Canberra United 4:3.
Z P R Á V Y S. K. S L A V I A M E L B O U R N E
Siavia - Juventus 2:1 (2:0)
Vítězství na hřišti Juventusu bylo celkem nečekané, ale těžko říci, že by byla Slavia uspokojila.
Juventus hrál většinu zápasu o 10 hráčích, ale přesto měl více ze hry. Nedovedl však svou převahu vyjádřit číselně a měl smůlu (3 nastřelené tyče). Slavii sna;d omlouvá, že musela zkoušet novou sestavu
a že jí kluzký terén nesvědčil. Branky: Bell (který
hrál v záloze) a Glennie (z penalty).
Slavia - Brighton 0:1 (0:0)
Slavia zklamala své příznivce, když si na vlasním
hřišti nedovedla uhájit druhé místo prc;ti předposlednímu mužstvu tabulky. V prvním poločase
proti větru- měla Slavia převahu, ale nedostala se ke
střílení. Asi v polovině druhého poločasu se Brighton ujal vedení z ojedinělého útoku a Slavii se do
konce nepodařilo vyrovnat, ačkoliv doslova obléhala soupeřovu branku.

K dostání pouze u firmy

R O S E

Vždy čerstvé prvotřídní
_

38 Washington Str„ BEXLEY, Sydney, N S W .
(Stanice

Rockdale)

Telefon L W 1220

KONTINENTÁLNÍ
LÉKÁRNA
13, Darlinghurst Rd.,
Kings Cross, NSW.

FA 3476

Otevřeno denně /i v neděli/ do 8 hod. večer.
Všechny evropské léky
Balíčky s léky do Evropy nejlacměji!

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event, i balíček sami odešleme.

OVOCE

Z E L E N I N A

JOSEF GOTTESMAN
138, Ormond Rd., Ehvcod, Vic.
V jižních předměstích Melboume
(Sth. Melboume, Albert Pk., Míddle Pk., St.
' Kilda, Elwood, Elstemwick, Brighton)
vyřizuji telefonické objednávky
dodávkou

do

domu

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

Zebezpečení Vaší rodiny jest povinností!
Ž I V O T N Í

A

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 Coílíns Str., Melbourne, C. 1. MB 4015 nebo X L 2421

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

PŘEDPLATNÉ

?

-8-

HLAS

DOMOVA

10. 6. 1957
PŘÁTELÉ

Řídí

Kare!

Janovský,

JUDr. Vlad. Kalouse z Příbrami (Sydney?), Lambería Racka, řídící učitel hledá žáka Císaře'z Tlustovous, R. Koplíka, Vratislava Loučká (1951 v Anglii)1,
Františka Kveše (nar.. 1929), Josefa Šedu z.Brna,
Mir. Panze z Místku, J. Šafránka s rodinou (J.
Aírika?), Cyrila Slámu ze- Želešic, Vlaď. Česáka
a Martu Plávkovú ze Žiliny.

Mnichov

Č S R - W A L E S 2:0

(1:0)

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

26. května sehrálo čs. národní mužstvo odvetné utkání 6. evropské kvalifikační skupiny, ve kterém oplatili Walesu porážku ž Cardiffu- Čs. mužstvo mělo po celý zápas velkou převahu. N e j lepsím hráčem na hřišti byl brankář1 Walesu Kelsey, který zachránil své mužstvo od velké porážky.
' -" ~ "•••
Čs. mužstvo nastoupilo v sestavě: Stacho-Hertl, Novák-Pluskal, Hledík, Masopust-Gajdoš, M o ravčík, Borovička, Molnár, Kraus. Branky vstřelili: v 21. minutě Daniels vlastní, v 74. minutě
Kraus. V čs. mužstvu byli nadprůměrní Borovička, Novák, Pluskal, Hledík a Gajdoš. Utkání řídil. Švýcar Wyssling, přihlíželo 45,000 diváků na strahovském stadionu. Tabulku 6. -skupiny verde -Východní Německo, které týden předtím porazilo doma Wales 2:1. ČSR je na druhém místě.

ČSR

-

JUGOSLAVIE

1:0

Malý

zkratce - -

— Švéd Davidson vyhrál tenisové mistrovství Francie. Ve finale porazil Američana Flama hladce 6:3,
6:4, 6:4. Z československých účastníků si vedla
dohře Pužejová, která se dostala až do semifinále,
kďe vypadla s vítězkou turnaje Angličankou Bloomerovou.
— Američan Bowden zaběhl ve Stocktonu v Kalifornii míli v krásném čase 3:58,7 min..
— Rohovnický mistr světa v těžké váze Floyd Patterson bude- obhajovat svůj titul 29. července. Jeho soupeřem bude jiný americký černoch Jackson.
— Júngwirth zaběhl v Bratislavě nový č$. rekord
ha 800 m časem 1:47,5 min. (Letos nejlepší evropský výkon.)
— Praha porazila v košíkové Budapešť 88:83.
— Předsednictvo Ústředního výboru ČSTV zastavilo po ukončení závodu Praha-Berlín-Varšava činnost cyklistům Kovandovi, Kubrovi a Veselému.
— Druhé mužstvo ČSR prohrálo v Lublani s dru"hou jugoslávskou garniturou 0:1.
Nádhernou dovolenou ztrávíte
na australské Rivieře - na "Zlatém pobřeží"
v Queenslandu v

SURf RIDERS PRIVATE HOTEL
Main Beach,

Southport,

Qld.

Telefon: Southport 988 a 1239
Vlastní velký bazén se sladkou vodou.
Sprchy a toilety u každého pokoje
Kontin. i australská kuchyně
*
Kabaret
Sezona po celý rok
*
Mírné ceny
Pište česky neb slovensky

ZLOBÍ

VÁS

Potřebujete

P R O N A J M U v Malvern
velký samost. pokoj, evnt.
těž garáž.
Volejte UY 6666.

(0:0)

POKOJ S CELÍM PBÍS-

LUŠ. svob. pronajmeme:
23 Starúland Ave., Malvern, Vic. Tel. LF 7593,
po prac. době L A 2399.
3 ČL. RODINA hledá nezaříz. nebo zaříz. byt v
Melboume (event, bungallow). Nab. na zn. "Byt
Melboume" do HD.

Orthodoxie a Nesmrtelný
člověk). Vydala Křesťanská akademie v MelbourV Á L K A BOHŮ A DÉMOne. Stran 72, çena neudáNŮ. Výbor ze spisů G. K.
Chestertons (Heretikové, na.

Juniorský zápas v Bayreuthu

ČSR-Záp. Německo 1:1 (0:0)

Před 16.000 diváky nastoupili čs. junioři v této
sestavě: Hasoň ( R H Bratislava) - Kofent (Klad- Kontin. jídla - zákusky
Káva
no), Mráz ( R H Bratislava) - Kos (Pardubice),
Popluhar ( R H Brno), Kvašňák, (Pardubice) - MANHATTAN COFFEE
Kánassy, Obert (oba R H Bratislava). Kadraba ESPRESSO LOUNGE
(Sparta), Zikán (Pardubice). M a j e r ( R H Brno).
a restaurace
Hasoň kryl několik nebezpečných ran, obránci
2 Longhorne str.
podali spolehlivý výkon, v záloze byl nejlepší Kos,
DANDENONG, V í c
v útoku vynikl Majer, střelec jediné branky (ve Srdečně zve
2. minutě druhého poločasu). Střelecky zklamali
Ant. Bůžek
Kadraba a Zikán. Trenérem juniorů je Čambal.

ČS. NABODNI SDRUŽENÍ VE VIKTORU
spolu s Českou besedou

POZOR!
V

K

A

T

H

RÁDIO -

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

POZOR!

A

R

I

N

Ě

O

P

Ě

T

POZOR!
Č E S K É

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

pořádá
v sobotu 15. června 1957

C a f e

SPOLEČENSKÝ VEČER
v Ukrajinském národním
domě (býv. kostel), 250
Dorcas Str., Štti. Melboume. Spojení z City
elektr. č. 9 a 10, zast. 19.
Hraje Tomanova kapela.

K a t h a r i n a

naproti L u n a P a r k u , S T . K I L D A, V I C
Telefon L A 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. ,

HLAS

DOMOVA

vychází. čtrnáctidenně

OČI ?

Řídí

brýle!

redakční

kruh

Adresa: Hlas domova.

z á v o d

OPTO

4. Erin St.,. Bichmond- E, 1, Vic.
Telefon JA 3380. (jeii mimo prac. dobu)
riMT

CltSS

SPECIAL

L09 Swanston St. /9. posch./,
Melboume /proti Melboume Town Hall/
Mluvíme česky i slovensky
Otevřeno denně 9 - 18, v sobotu 9 - 1 3 hod,
Telefon: Cent. 1819

Z.- L. Sónderštřornfjord:
Potvrz. pokrac. řep. ^s 20.
5; Díky. - Ing. P. G., Deer
Park: '"Proč a zač" trochu nejasné. 'Potíž--s překladem. - •' J." M. Wellington: Díky za adr. a zpr.
Přejeme příjemný pobyt.
- J. K. Vídeň X I X : Díky
za výstř. - V. S. Elsternwick a další: Někteří byli s ref. velmi spokojeni,
jiní si stěžovali, že tím
začínáme psát "po vzoru,
nejnaivnějších ' krajanských listů" a opět j i n í
žert pochopili. - B. Š.
Bondi: Díky za News
Service.
HD

EEDAKCI DOŠLO :

Navštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý

Listárna

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/tučnou 1/6.

V rámci Mezinárodního poháru sehrálo čs. mužstvo 18- května zápas s Jugoslávií, ve kterém
Zvítězilo těsně ale zaslouženě po dobrém výkonu celého mužstva.
Jedinou branku zápasu vstřelil ve 12. minutě poločasu střední útočník Borovička z přihrávky
Gajdoše. Čs. mužstvo mělo lepší kombinační akce a hřálo důrazněji než Jugoslávci. Nejlépe zahrál kapitán mužstva Novák v obraně, Pluskal v záloze a Borovička v útoku. Hráno v Bratis
lavě před 60.000 diváků.
ČSR: Stacho-Hertl, Novák-Pluskal, Hledík, Masopust-Gajdoš, Moravčík, Borovička, Molnár, Pešek. Jugoslávie: Beara-Spajič, Crnkovič-Šantek (Mitič), Krstič, Boškov-Lipošínovič, Milutinovic,
VukaS, Kostič (Veselinovič), Zebec. Pískal Řek Diamantopolus.
Tabulku Mezinárodního poháru vede Maďarsko s 12 body, následováno ČSR s 10, Rakousko
s 8, Jugoslávií se 7, Itálií s 3 a Švýcarskem s 2 body. ČSR musí ještě sehrát tyto zápasy: s Rakouskem ve Vídni, s Itálií doma a venku, se Švýcarskem doma.

--Ve

HLEDAJÍ:

SlrtTfi AN*

» » E S T» MUIHIC

CONTINENTAL

SHIRTS

Předplatné: na rok s 37/-, na i roku
s 19/-, na 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/&.

5* BOUKKE STREET
MELBOURNE. C.1

Monteemeráky

s vlHě*««

Tl»žk©n

na

ri*

Odebírají všichni Vaši přátelé
"HLAS
D O M O V A " ?

