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Neúspěch odzbroj ovacích jednání v Londýně
Chruščev byl nepochybnou hvězdou této
potulné společnosti. Bulganin hrál poctivě druhé
housle, zatím co další
Qdzbrojovací rozpravy mezi Amerikou, Sovětským svazem, Anglií, Fran<
členové delegace tvořili cií a Kanadou se asi blíží neúspěšnému konci- V době, kdy strach z raštařáž.
dioaktivního nebezpečí dosáhl vrcholu, se zdálo, že snad přece jenom dojde
Během sovětské návště- alespoň k nějaké částečné dohodě. V posledních dnech se tyto naděje
vy došlo k závažným po- téměř úplně rozplynuly.
litickým rozhovorům v
Ukázalo se, že se sta- pokusu by byl dal jePraze, jichž se podle rý postoj komunistů ni- jích laboratořím čas, aby
z p r á v komunistického jak zásadné nezměnil. se západnímu standartu
tisku s československé Šlo jim především o za- alespoň přiblížili, protostrany účastnili:
chování převahy svých že vědecký průzkum by
Rudoíf Barák, J. Dolan- konvenčních armád a o byl mezinárodní kontroský, Z - Fierlinger, V . získání takových podmí- le nepodléhal.
Kopecký, A . Novotný, V . nek," které by jim umožPosledním optimistou
Široký, A . Zápotocký, nily dohonit západní ná- je americký delegát StasL, Jankovcová, O. Šimů- skok v nukleární vědě. sen, jehož optimismus
nek, O. Černík, J. HendJejich návrh na tříle- se částečně přenesl i na
rych a B. Koehler.
té zastavení atomových presidenta Eisenhowera.

Z A D Ů V Ě R U JAKOST

Po vlně veder přišla v Československu počátkem
července vlna bouří, průtrží mračen a krupobití,
československý zpravodaj z 22. července cituje pasáž z Mladé fronty, která přinesla reuortáž z Tomašíkova. v bratislavském kraji:
"Ušii jsme pár set metrů. Zeleň kolem nás se
začala ztrácet A pa2t už prašnou cestu lemovaly
jen holé ořechy, bez jediného lístku, s ktrou «edrenbu. Kolem cesty pole, která ze tří kroků vypadala jako nízfté strniště, a čerstvá onuniště, ze
kterých nesměle vystrkovaly hlavičky zelené lístky.
Mrtvá země. Kroupy zabily všechno živé v polích,
rozbily tašky střech a sftla oken, zničily úrodu.
Takové krupobití nepamatují nejstarší na vsi."
Největší bouře zuřily, ve dnech 7. a 8. července.
Citát z Lidové demokracie: "Na Českobudějovicku
zapálil bies-k sedm zemědělských usedlostí, v kraji Hradec Králové vznikly tři požáry a další r
krajích Brno a Plzeň."
Ruku v ruce s kalamitami přírodními šly kalamity úřední, které postihly zvláště těžce domítáře. Vyhláškou ministerstva zemědělství rvyíuje
se u záhumenků (s výměrem do půl hektaru) dodávka vajec ze 100 kusů na 170 kusů, dodávky
mléka z 250 litrů ročně na 300 litrů.
Zemědělské noviny oznámily 4. července, že dodávkové povinnosti budou zvýšeny i u zemědělců
s výměrou od půl do 2 Ita a u zemědělců, kteří
vlastní 2 - 5 ha,
čsZ

Nevěřte věštbě nebožtíka!
Jsem hodný, lid si na mě zvyká.
Však žel, i hodný kat je kati
Vítězslav Nezval

Číslo 16.

Drazí a nám obzvláště milí...

katastrofa

že budu sám svým mečem sťat.

NEWSPAPER

Nikoli, necitujeme tu oslovení z listu středověkého monarchy k poddaným, z nichž bylo třeba
vypáčit nové dané a berně. Frázi, citovanou v nadpisu, si perfektně osvojili českoslovenští komunisté na projevech, kde vítali soudruhy ze Sovětského srazu. Hlavním průvodcem cizinců byl
tentokrát první tajemník Ústředního výboru KSČ Antonín Novotný, který se od Chruščeva a Bulganina nehnul od okamžilku, kdy sovětská delegace překročila československé "hranice v Čiernej
pri Čope.
Drazí a nám obzvláště milí hosté byli: N . S. Chruščev, N . A . Bulganin, N . S. Patoličev, O.
I, Ivaščenková, V . V . Grišin. Totiž ti, o nichž se zmiňoval československý tisk. V pozadí delegace stál host, o němž se komunisté nehodlali rozepisovat: šéf M V D generál Ivan Serov, so-"
větský Heydrich,
Sovětská delegace proNávštěva sovětské de- uvědomuje, ic i Krem- lo rozhodnuto o nějaké
čistce po vzoru bulharjela Československo kří- legace měla především lem. »«ojí a padá.
ském a rumunském, nic
žem krážem. Někdy mlu- vyzvednout zvláštní posDojde k čistce?
tomu během Chruščevovil Chruščev pětkrát den- tavení KSČ v t>loku koně v různých místech. munistických stran. ČesZápadní tisk obětoval va zájezdu nenasvědčokomunisté mnoho sloupců úvahám, valo. Jako českoslovenJak to vtipně komento- koslovenští
nejdůležitějším k jakým asi změnám ský komunista číslo,, jedval americký Time: hrál zůstali
Kremlu . v (dojde-li k nim vůbec) na vystupoval Antonín
úlohu diktátora, který spojencem
Evropě, zcela jednoduše dojde v ČSR po sovět- Novotný, muž, který v
sbírá volební hlasy.
proto, že si každý z nich ském turné. Jestliže by- (Pokr«¡¿ování na str. 3)
Politické porady

Letní

Jsem kat Jan Mydláí. Věštba říká,

Jejich důvěra se však nedá podepřít ničím pevným. Sovětské návrhy
byly sice plné propagačMaršál Žukov
ně výnosných slibů, ale
rozumné koncese se v . . kamarád ve zbrani...
nich nikdy nevyskytova- odstranění na vedlejší
ly.
kolej nebylo motivováno
Ani delegát Stassen, politickou nespolehlivosani president Eisenhower tí, ale Stalinovým strasnad nemohou být tak chem před popularitou
pošetilí, aby kladli ně- * r é h o nejúspěšnějšího
jaké naděj« t nedávně maršála.
Oita tni západní delezměny v Kremlu, které
gáti,
Selwyn Lloyd (Anvynesly nahoru starého
"kamaráda ve zbrani" glie), Juíes Moch (FranŽukova. Kdysi se sice z cie) a David Johnson
Washingtonu vynořil ná- (Kanada) stojí na ďniezor, že by se ze starého ko realističtějším stano"přátelství" Eisenhower- visku, než jejich americký kolega. Nepodložené
Žukov dalo něco .vytěžit,
sliby jim nestačí. Z a svoale takový názor úplně
ji důvěru žádají jakost,
přehlíží řadu závažných
t. j. konkrétní koncese,
skutečností.
Žukovovo
které jediné mohou dojednáni nikdy neukázalo,
káiat dobrou vůli Sovětže by nebyl spolehlivý ikého »v»ru.
-nkomunista- Jeho dočasné

NESMRTELNÉ

ILUSE

O tak zvaných reformních změnách uvnitř komunistického bloku už toho bylo hodně namluveno a ještě více napsáno, Většinou je však celý problém jenom
škrábnut na povrchu, a zjednodušen přílišným
generalisovánim.
Nestačí vypočítat, kolik Poláků mehlo vycestovat
do ciziny, nebo citovat, co bylo dovoleno říci troufalému novináři. Důležitější je vědět, kd« asi je základní význam všeho toho kvasu, kde je jeho začátek a, nejdůležitější, kde jsou jeho meze. Podcenit jeho význam je nerozumné, přecenit nebezpečné.
Začít od Adama znamená začít Stalinovou smrti.
One byla původkyní destalinisační řeči Nikity
Chruščeva'. Po ní přišla Poznaň a Gomulka, po nich
M a ď a r s k o a nakonec, dnes už proslulá, Maocetunova řeč.
Chružčev se na XX. sjezdu sovětských" bolševiků
začínal zakopávat do posic uvolněných Stalinovou
smrtí. Ve změněné situaci potřeboval alespoň částečnou podporu mas. Polští komunisté cítili ve vzduchu bouři. Maďarsko přesvědčilo nevěřící Tomáš»
a zasáhlo i Maocetuna, pro něhož šel před tírh. i
Chruščev příliš daleko.
Pasáž z Mabcetuxia: " . , . Používání
hrubých
method v ideologických otázkách je nejen-pošetilé,
ale i škodlivé . . , Správné myšlenky, zavřené do
skleníku bez imunisace proti nemoci, nevyhrají
nad špatnými. Sporné otázky mohou být proto dohodnuty jenom použitím method diskuse, kritiky a
uvažování..."
V komunistickém slovníku mají ovšem všechny tyhle věci pevně vymezené hraníce. I tak je TŠak
citovaný výňatek z Maocetuna povrchní sice, "»la
užitečná ilustrace Gomulkovy linie, k níž se Msocetun přidal. Oba jsou ochotni dovolit alespoň trochu volnější politické vydechnuti Chruščevův reformační elán se naproti tomu vyčerpává téměř výhradně hospodářským směrem.
Význam gomulkovštiny je jasný. Jugoslávie neznamenala nic jiného, než zub v moskevském monolitu. Maocetun a Gomulka znamenají určitou
vnitřní nejednotnost, štěpeni, které urychlí, proti
vůli svých bezděčných původců, konečný rozklaá
komunismu.
V jednom se totiž Maocetun- mýlí. Jeho myšlenka nevyhraje, protože by mohla přežít právě jenom ve skleníku. Zbavena jeho umělé - ochrany,
ZMadne pomalu, spálena mrazem, hodnotnějších
myšlenek, které se v diskusi, kritice a úvaze musí
na konec prosadit.
Komunističtí reformátoři pro nás tedy znamenají
vítané zrychlení na cestě k vytčenému cOi. Konkordát však s nimi uzavírat nemůžeme, aniž bychom
se dopouštěli hrubé a nedočkavé králitozrakosti.
Uvádět příklady uvolnění polského režimu »
srovnávat jeho přednosti se sovětskými nedostatky
je neškodné jenom tak dlouho, pokud si tím ve
své dychtivosti nezastíráme základní fakta.
Kdekoliv se vyskytli komunističtí reformátoři,
nikde nešlo o skutečnou oposici proti komunismu.
Nikde nebyla opuštěna diktatura proletariátu, nikde nebyla zlomena víra v základní "pravdy" komunismu. Šlo a jde jim o reformu method, jak to v
jejich očích vyžadují zájmy komunismu. Cíle nikdy nikde opuštěny nebyly.
Není proto dobře možné podporovat komunistický reformismus, aniž bychom podporovali komunismus. Není možné souhlasit s "reformátory" a nesouhlasit s jejich cíli.
Naivní nadšení delegací západních odborářů a
socialistů se dá vysvětlit neznalostí komunismu »
příbuzenskými pouty.
Jak však vysvětlit enthusiasmus mezi uprchlíky před komunismem? Dá se snad vysvětlit u toho, kdo popírá komunismus jenom proto., že dávi
přednost evoluci před revolucí. Je to snad pochopitelné u toho, kdo svým neslaným nemastným
postojem jednou dláždil komunismu cestu do Československa a nemá pořád ještě dost sebekritiky, aby
si to přiznal. Tihle lidé nevěří v možnost kompro-'
rrúsu s komunismem poprvé a vlastně jenom opakují starý omyl.
-kwPnblisheí by Fr. Táž», 8 Moorhfms« St.,
Rlohmond E. 1. Vic. - Printers: Suse»« A Co.,
8 Elizabeth St-, Nth- Ricluaond, Vlc,
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INTERVENCE

V

OMANU

JEJÍ VELIČENSTVO - NAFTA
• N a rozbouřeném povrchu Středního východu se ukázalo nové výbušné
místo - sultanát Oman. T o jméno nám samo o sobě mnoho neřekne.
Oman je samostatný stát při ústí Perského zálivu. N a ploše 80.000 čtverečních mil žije asi 550.000 obyvatel, většinou arabského původu.
N a první pohled se
nejedná o nic světoborného. Zmam Ghalib rebeluje proti vládnoucímu sultánovi a • pomocí
saudských z b r a n í se
zmocnil části země.
í
Komplikace

hává po "britské" naftě musejí našlapovat opatrně v jednání s původna Perském zálivu.
cem
revolty, jímž je
Omanský případ komSaudská
Arábie, spojeplikuje skutečnost, že se
s revoltou
"náhodou" nec hlavního britského
kryji také zájmy Saud- spojence, Ameriky.
ské
Arábie,
Egypta,
amerických olejářů (kdyby probritského sultána
nahradila
proamerická
Saudská Arábie) a přirozeně i komunistů, kteří nenechají kámen neobrácený, kde jde o nějaký nepokoj na Středním východě.

Revolta začala ve středním Omanu a sultán požádal o pomoc Anglii, s
níž má přátelskou smlou.
vti.: Angličané jí sice nejsou vázáni k vojenské
pomoci, ale mají závazky ík sousedním šejkům
a na sever leží na PerProblém je o to ožeském, zálivu jejich pro- havější, že
Angličané
tektoráty Oatar, Bahrein
a Kuwait.
A tak britští "červenokabátníci" v khaki pochodují
zase
jednou
pouští:
Nad
hlavami
střílejí jejich trysková
letadla
do
hliněných
pěynůstek
vzbouřenců.
Veličenstvo, v jehož jméně pochodují, není v
Butkihghamském paláci,
ale hluboko v písku
arabské pouště- Intervence v Omanu má zajistit olejářské šejky anglickou {»«mocí a varovat každého, kdo posil-

Americká účast
Často opakovaná obvinění, že se za revoltou
skrývají intriky amerických olejárů nejsou pro
změnu pravděpodobná.
Jejich původ sahá do
roku 1952, kdy k něčemu podobnému za pomoci amerických olejářských
společností
ze

Saudské Arábie skutečně došlo. Mimo to se
Američané
několikrát
snažili přemluvit Brity
k odstoupení Buraimi
Ibn Saudovi.
Ž e Američané sledují
události v Omanu úzkostlivě, je nepopiratelné.
Každá vážnějšj roztržka mezi Anglií a Saudskou Arábií by ohrozila jejich plány, které mají udělat z Ibn Sauda
arabskou protiváhu plukovníka Nassera. Dokladem je náhlá Dullesova
návštěva Londýna, oficielně k odzbrojovacím
rozhovorům, kterou britský i francouzský tisk
spojuji úzce s událostmi v Omanu.

Drazí a nám obzvláště milí...

(Pokračováni se str. 1) rycha, kteří se těsně před na jugoslávské Dětřichy.
Nakomandovaní
příjezdem sovětské delegacy vyznamenali silnýa ochotníci
mi útoky na liberalisační
Trnem v oku mu bytouhy v Československu.
ly jugoslávské ríělnické
Proti osvobození
rady, které mají účast
Chruščev cítil, že je na vedení jednotlivých
potřeba autoritu strany závodů. Chruščev usoupodepřít- Učinil tak hned dil, že dělnické rady se
při příjezdu dnes už pro- mohou podílet na spráslaveným poukazem na vě dělnických věcí jen
osud maďarského povs- proto, že Jugoslávie přitání. Později přidal dal- jala americkou hospodářší silná slova, adresova- skou pomoc.
ná na hlavy nespokojenDrazí a nám obzvlášců ve straně i vně strany: tě milí hosté byli v Čes"Kam nás to táhnete? koslovensku p ř i ví t á n i
O jakém "osvobození" pracujícím lidem, nakoto žvaníte? Chtěli by mandovaným přímo z tonárodům našich zemí po- váren. A l e ne všichni ve
S K A N D Á L V CASABLANOE
věsit na krk kapitalisty špalírech byli nuceni se
Vydával se (František Vlček, čs. obchodní
a statkáře, jakou mohou účastnit.
přidělenec v Paříži - p. r.) za obchodního atadát svobodu? Svobodu
Zprávy očitých svědšé Československého vyslanectví v Paříži, ale
utnřít. . ."
ký se shodují v tom, že
jeho časté cesty do Paříže a do Prahy, jakož i
Při
jiném
projevu sovětskou delegaci vítanepatrné obchodní znalosti a velké mládí daChruščev
pochvaloval lo i hodně zvědavců.
ly tušiti, že se jedná o šéfa odbočky pražského
h o d n é československé Budiž daleko, abychom
Fridolíny a zle zaútočil soudili. A l e nebyl to
N K V D , jehož úkolem je najiti základnu pro
podvratnou činnost v Maroku. Podvratné činpěkný pohled.
vm
Kostin. j U l * - *ÁkwAy
nosti této truchlivé osoby se podařilo strhnouti
káva
do svého špinavého viru několik osob z kruhu
PO JIBTĚN1
MANHATTAN
COFTEE
čsl. menšiny v Maroku, které již po dlouhý
domů, bytů, podniků,
ESPRESSO L O U N G E
čas projevovaly své sympatie s bolševismem
Work. CompensetVoa,
aut povinné robení,
a restaurace
Vlček a jeho klika kolaborantů to ostatně byla,
ŽIVOTNI,
S Loncfeorp* Str.
úrazové a nemoeenaké
která se snažila rozbiti přátelství a bratrství čes.
D A N D E N O N G , Víc
odborní proved*
koslovenské menšiny v Maroku. A byl to Vlček
R. C. K U G L E R
Srdečně rve
a jeho klika, kdož se snažili torpedovati první
(Melb.) X I , Ú l !
Ant. Bulek
representační ples evropských uprchlíků v Casablance.
TELEVISÓRY, RADIA, LEDNIČKY, FRACKY
Sokolský oběžník I V . - 4, vydává nepravia elektrotechnické přístroje a potřeby
delně T . J. Sokol Casablanca.
za hotové neb na splátky dodá i opraví
nejlepší stalinské tradici
legálně povraždil Slánského a jeho kolegy ve
vládě. Novotný se však
držel víc v pozadí než
Chruščev. Čs. komunisté (aspoň na veřejnost)
stále ještě vyznávají fikci kolektivního vedení.
Některé zprávy západních novin předpovídaly
pád Kopeckého a Hend-

Naše rovy

J.
Přímí odběratelé HD mají uvedena na, ¡»podn
novinové pá*ky výši event. nedoplatků a předplat.
ného do SI. 12. 1957. Vyrovnejte lagkavě.

5. 8: 1957

PHILIP

Rádio - Ellectňcat,

119 G-rdenvale Rd„ G A R D E N V A L E , V k .
(1. stanice za st. Elstccawick) Telefon X M 2542
Dříve závod v P r a «

XII.

Z L O B Í V Á S
Potřebujete
Navitivte • dúvřrou
o p t i c k ý

OČI ?
brýle!
krajanský
z á v o d

OPTO

109 Swaunton St. /9. po»cb../,
Melbourae /proti Melbourae Towa Hall/
Mluvíme česky i siovemAy
Oievhmo denně 9 - 18, t aobotu I - 1* hod.
Telefon: Cmt.
l»lt

Angličané se pokoušejí o rychlé potlačení
revolty nasazením letectva a pozemních oddílů. Z a každou cenu se

POZOR!

snaží zabránit rmezinárodnění konfliktu. Ča»
ukáže, jestli je to v roce 1957 pořád ještě možné.
-a-

7. srpna otevíráme

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
323 Swanston St., Melbourae - City
(vedle restaurace černý)
Výgek všeho druhu masa - Kontinentální uzeniny,
jaternice, tlačenka atd. - Prodei konsery a jiných
delikatesnícii jídel - Prvodřídní studené mísy.
Přesvědčte se o Jakosti prodávaných výrobků.
Na shledanou
J. D A N K O
dříve "Slavia - Smallg-oods", Carlton

ZE DNE NA DEN
21.7. V Omanu vypukla
vzpoura proti sultánovi.
Velká Britanie" poslala'
sultánovi na pomoc leteckou jednotku.
— Podle nového filipínského zákona je na členství v komunistické straně trest smrti.
23.7. Spojené státy doporučily jihokorejské vládě, aby demobilisovala
část svých vojenských
sil.
24.7. Podle pekinského
rozhlasu se čínským ' komunistům podařilo potlačit revoluci v západní Číně. .
— V Londýně byl uveřejněn text dopisu maršála
Bulganina britskému min.
předsedovi Macmillanovi.
25. 7. V Panamě se konaly demonstrace proti presidentovi De La Guardia.
Deset příslušníků oposiční
strany bylo zatčeno a odsouzeno do vězení.
— Tuhejský bej Sidi Lamině byl svržen a Tunis
prohlášen republikou. Bývalý ministerský předseda Habib Bourguiba je
prvním presidentem.
26.7. V japonských povodních zahynulo podle
odhadů několik set lidí.
27. 7. Guatemalský president Carlos Castillo Armas byl zastřelen členem
osobní stráže.
28. 7. Podle odhadu bylo
v Maďarsku za 10 dní
čistky zatčeno 1500-5000
lidí.
— J. F. Dulles odletěl do
Londýna na odzbrojovaeí

konferenci.
— V Mexiku zahynulo
při zemětřeseních a povodních 66 lidí.
— Adehauer zamítl návrh
východoněmeckých
komunistů na sjednocení
Německa. V. Britanie,
Francie, USA a Západní
Německo prohlásily, že
jsou ochotny jednat" se
Sovětským svazem o německém sjednocení, jakmile bude naděje, že jednání někam povedou,
29. 7. Robert Anderson
se stal novým americkým
ministrem financí.
30.7. SSSR se zavázal
poskytnout
Afganistanu
finanční a materielní pomoc.
2.8. Americký ministr
národní obrany Wilson
oznámil, že USA stáhnou
do konce roku z Japonska 25.000 mužů pozemní armády. Zbytek - asi
15.000 - má být odsunut příští rok.
3. 8. Britské motorisované jednotky zasáhly do
bojů v Omanu.
—Západní mocnosti předložily na londýnské kon^
ferenci nový návrh na
vzdušnou kontrolu určitých oblastí. Sovětský delegát Zorin v odpovědi
prohlásil, že náyrh nezahrnuje některé oblasti,
na kterých jsou důležité
základny NATO.
— Maďarská delegace v
čele s předsedou vlády
Kádářem
přibyla
do
Moskvy-

5. 8.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

D O M O V A

— Pařížská lední revue
zahájila svůj zájezd do
Československa v Bratislavě.
— Ředitel hlavní báňské
záchranné stanice v Radvanicích mg. Z. Matušek
odejel do Áfganistanu.
Bude tam poradcem v
otázkách uhelné těžby.
— V Československu opět
začínají organisovat brigády na hubení mandelinky bramborové, která se
zvlášť rozšířila v jižních
Čechách.
— Zlínský
komunistický
spisovatel Svatopluk Turek (T. Svatopluk) připravuje vydání knihy o
maďarské i"kon.trarevoluci".
— V Ječné ulici v Praze
bude odhalena pamětní
deska Boženy Němcové,
která tam psala "Babičku".
— Ze Západního Německa se vrátili uprchlíci J.
Štindl z Tábora a V. Červený z Chrochyic u Děčína.
— Do Československa přijela delegace japonských
obchodních společností k
jednání o navázání obchodních styků.
— V Ústavu jaderné f y siky u Prahy byly zahájeny první zkoušky zařízení pro provoz reaktoru.
— Na návštěvu Československa byl pozván ceylonský ministerský předseda Bandaranaíke.
— Ze Severního Vietnamu
byl odvolán dosavadní
velvyslanec V. Knap. Jeho nástupcem byl jmenován dr. Alexej Voltr.
— U Znojma dopadla čs. policie "agenta ame— V Praze se konala obchodní jednání mezi Česrické špionážní služby" Antonína Heriána.
Byl vybaven falešnými doklady na jméno Mi- koslovenskem a Iránem.
— Na studijní pobyt přilan Sedláček, chemikáliemi na zhotovení tajjela do Československa
nopisu a větší částkou peněz. Jeho úkolem
brazilská delegace, vedeprý bylo získat nové kontakty a fotografovat ná generálem Juarezem
de Nascimento.
vojenské objekty.
— Na návštěvu Českoslo— V Brně byla zatčena skupina zaměstnanců
venska odjela skupina 30
pekáren pro krádeže a zpronevěry: V . Ča- britských družstevníků.
Čs. výprava odjela na
dílek, M . Pustina, J. Jílek, F. Bebara, J.
návštěvu družstev anglicKuehn, F. Drápal a 8 dalších nejmenovaných
kých.
osob.
— Internista dr. Jindřich
— Pro neplnění dodávek a podvratnou agi- Karpíšek byl vyznamenán Medailí J. E. Půrky taci dostal 6 měsíců zemědělec J. Kazimír z
ně.
Rohanovců na Slovensku.
— V Praze maturovalo
— V České Lípě byl odsouzen k 7 letům ža2.000 žáků. Nikdo nepropadl, jenom 47 jich' půjde
láře skladník ''Chemy" Josef Váša. Rozprok opravným zkouškám.
dával lahve s tekutým plynem.
— V Hradci Králové by— V Praze byl zatčen bývalý účetní pražli vyřazeni první absoského magistrátu J. Kára.
loventi Vojenské lékařské akademie J. E. Pur— V Českých Budějovicích bude souzena skukyně.
pina občanů z Ledenic, která se zabývala pro— Nábor pro doly byl v
tistátní činností: za voleb v roce 1953 "vyčeských zemích splněn na
stupovala proti zřízení nového národního vý102.8 %, na Slovensku
boru". Její členové prý psali po zdech protina 83 %. Od počátku rokomunistická hesla. Jména zatčených: Karel ku bylo prý získáno 17.
Beneda, J. Mondspiegel, , F. Pexa a Š. Po- 000 horníků. Stále ještě
chybí 1.614 pracovníků.
korný.
— Na oslavu francouzské— Pro nedovolený prodej stavebního mate- ho národního svátků se
riálu byl zatčen O . Kynčl, pokrývač z Horní dostavili na francouzské
vyslanectví v Praze miBranné.
nistr zahraničí
Václav
— V Havlíčkových sadech v Praze byla zat- David, ministr stavebnicčena skupina "pásků" z Vinohrad a Vršo- tví O. Beran a ministr
kultury dr. F. Kahuda.
vic. Ohrožovali prý občanstvo a zničili zaří— 55. narozeniny oslavil
zení v ceně 70-000 Kčs. Všichni jsou ve věčlen Národního divadla v
ku od 15 - 19 let.
J. K./Č Praze Stanislav Neumann.
. . J- K./Č

— Na pozvání Antonína
Zápotockého
přijel do
Československa na oficielní návštěvu president
Severní Indočíny Bočimin s delegací politbyra
Komunistické strany Vietnamu.
— Z Československa odjel
do SSSR zvláštní vlak,
který veze 900 čs. delegátů na VI. světový festival mládeže a studentstva v Moskvě.
—V Mariánských Lázních
byl slavnostně otevřen
hotel "Esplanade". Má 76
pokojů a je jedním z nejlépe vybavených hotelů
v ČSR. Je určen jen pro
zahraniční turisty.
— Do Československa uprchl ze Západního Německa příslušník němec-,
ké celní služby Erwin
Roemisch a požádal o politický
asyl.
Roemisch
prý "nesouhlasil s politikou revanšismu a vyzbroj ování Západního Německa pod patronací Spojených států".
— Pražské Tylovo divadlo uvádí drama Američanky Lilian Hellmanové "Podzimní zahrada".
Režii má A . Radok, hrají: K. Hoeger, B. Záhorský, L. Dostálová. Hru
přeložil O. Omést.
V Linci požádala o
asyl skupina 7 uprchlíků
z Československa, vedená
elektrotechnikem, kterému se podařilo přestříhat
elektrické dráty na hra-

nicích.
— Delegace čs. státního
filmu, vedená dr. Emilem
Polákem, vyjednává s
americkou společností M.
P. E. A. o koupi těchto
filmů: "Marty", "Trapeze", "Roman Holiday",
"Picnic", "East of Eden"
a "20.000 Leagues Under
the Sea". Ohromný úspěch sklidil v Československu americký film nezávislé produkce "Malý
uprchlík".
— V Národním shromáždění byla ustavena skupinia čs. - francouzského
přátelství. Jejím předsedou j e dr. J. j3erák, ve
výboru: Z. Fierlinger, A.
Hodinová - Spurná, dr. D.
Polanský, A. Fiala, A.
Žiak.
— V Československu byla
na návštěvě belgická parlamentní delegace. Vedl
ji poslanec Huysmans.
— Režisér Vladimír Čech
zahájil natáčení
filmu
"Černý prapor",
jehož
děj se odehrává v cizinecké legii. Vedle českých
herců budou v něm hrát
i příslušníci jiných národností.
— V Drážďanech se konaly rozhovory čs. a východoněmecké
obchodní
delegace o výměně spotřebního zboží.
— V blízkosti obce Bohunice u Trnavy bude postavena první československá atomická elektrárna.

ŠPIONI, PROCESY, ROZSUDKY

•3 Kampaň proti "zbytkům buržoasie"

JED

MINULOSTI

"Ano, takoví jsou ti bývalí lidé, kteří i v továrnách, čerstvě krojovat»
z brusu novými montérkami, podněcují ke krádežím dělníky a vnášejí
i tam jed své minulosti — Patnáct minut, které jsou vyhrazeny těmto slovům, by zdaleka nestačilo ani na pouhý výčet jmen zlodějů, rekrutujícícli se z řad bývalé buržoasie. A to jsou jen jména z posledních dvotí
měsíců. Mají na svědomí zatajených a nakradených hodnot v ceně 10
milionů k o r u n . . . "
V Československu zahájili komunisté novou
kampaň proti škůdcům v
znárodněném průmyslu.
Tentokrát je zvlášť podtržen prvek třídního bo.
je. Komunistická propaganda tvrdí, že původci
krádeží ve znárodněných
podnicích jsou bývalí továrníci, kteří chtějí tímto způsobem
rozvrátit
hospodářský život Československa.

všem Hlasům svobodné
Evropy a Ameriky a
všem
jejich
ilegálním
rozvědkám u nás, nepodaží se ani rozkradačům
a spekulantům.
Všichni poctiví lidé u
nás s odporem se distancují od těchto živlů,
od příživníků, kteří dodnes nás svou činností
přesvědčují, že nemohou
zapomenout na své staré
zlaté časy a že neumějí
čestně a poctivě žít".

X I I , Emil Kačaba, bývalý obchodník Jan Pecha, bývalý majitel továrny
na
cukrovinky
Zdeněk Hodonícký, bývalý akcionář Živnobanky Karel Waldmann, bývalý majitel autodílny v
Bratislavě Viktor
Novotný, bývalý zlatník ze
Spišské N o v é Vsi Anton
Bělko, bývalý velkopekař Karel Kolmáš z Vrátím o va u Ostravy.

Politické kopýtko této
kampaně pro
"očistu"
národního hospodářství
je skryto ve stescích na
lidi, kteří "měšťáckými
triky chytají na lep důvěřivé lidi a vyvolávají
nedůvěru k našemu zřízení", kteří "se umějí
bezvadně chovat, jsou
samá poklona a perfektJejím druhým cíleni ní bonton . . . a za touto
je zdiskreditovat nebez- škraboškou lpí špína, jepečné
"zbytky
buržo- dovatost a nenávist. . •"
Citovali jsme z předasie", o nichž hovořili
členové Ú V
K S Č na nášky Jiřího Stáno v
červnovém zasedání úst- pražském rozhlase. V e
své relací vyjmenoval něředního výboru.
kolik zajištěných "bývaJe příznačné, že se' při
lých fabrikantů", jejichž
tom sveze i exil:
jména jsme ještě v H D
Staré zlaté časy
nepřinesli:
" T o , co se nepodaří- Zajištění "fabrikanti"

Dále byl zatčen obchodní zástupce z Rakouska Franz Czerwenka, který "prováděl pašeráctví ve velkém a měl
v ČSR zorganisovanou
síť překupníků", manželé Skopalovi z Prahy,
kteří si zařídili "ilegální"
továrnu na kravaty (které od nich kupovaly i
státní obchody) a zatajili za poslední dva roky obrat přes milion korun, a bývalý "bylinkový divotvorce" Targos
z Ostravy. Ten prý vydělával 3.000 Kčs denně a od měnové reformy
si koupil "několik domů,
dvě auta, zlata a šperků
za 300.000 Kčs a milion
korun na hotovosti".

D v o j í cíl

Celá kampaň má dvojí cíl: především odvést
pozornost veřejnosti od
toho, že se komunistické
straně nepodařilo infikovat dělnictvu "socialistickou morálku" a že se
zhroutila kontrola komunistických dozorců v závodech.

lo špionům, diversantům,

Václav Brož z Prahy

vm

Likvidační poplatky z velkých bytu

Bytové problémy v ČSR
Letos musí platit nájemníci tak zvaně nadměrných bytů nový měsíční
poplatek za plochu obytných místností, která převyšuje výměr, připadající na uživatele bytu, na příslušníky jeho domácnosti a ieho rodinu.
Novým
likvidačním
T y t o základní sazby dy,
jejicíiž
příslušenpoplatkům, které vybíra- se zvyšují do 30 čtvereč- ství (na př. koupelna)
jí národní výbory, pod- ních metrů vždy po 10 j e společná pro dvn neléhají obytné místnosti čtverečních metrech a bo více bytů. Dále i byvětší než 12 čtverečních od 30 č. m- vždy po 5 ty se vším příslušenstvím,
metrů pro každého přís- č. m. U bytu I . třídy o ale bez ústředního nebo
lušníka domácnosti.
2 Kčs, u bytu I I . třídy dálkového topení.
K tomu se připočítává o 1 Kčs a u bytu I I I .
V e I I I . třídě jsou by6 čtverečních metrů pod- třídy o 0.50 Kčs.
ty, jejichž příslušenství
lahové plochy, ale jen v
Protože by při malém nebo některá jeho část
tom případě, bydlí-li v počtu čtverečních metrů jsou společné pro dva
bytě alespoň ještě jeden šlo o velmi nízké částky, nebo více bytů, xdále jsou
člen rodiny.
bude se platit místní po- to byty s předsíní, kuByty byly oklasifikovány do tří tříd. U bytu I. třídy se bude platit
měsíčně za každý čtvereční metr 3 Kčs až d o . 10
čtverečních metrů. U bytu I I . třídy se platí 2
Kčs za každý čtvereční
metr a u bytu I I I . třídy
1.50 Kčs.

platek teprve za 4 č. m. chyní, vlastním klosetem
v I . třídě, za 6 č. m. v v bytě nebo garsoniéry
I I . třídě a za 8 č. m, ve s vlastním klosetem, avšak bez koupelny a ber
I I I . třídě.
D o první třídy se po- ústředního nebo dálkočítají byty se vším přís- vého topení.
Byty podléhají novým
lušenstvím a s ústředním
nebo dálkovým topením- místním poplatkům od
D o I I . třídy se počítají 1. července 1957.
Práce, 9. 6. 1957.
byty s vybavením I . tří-
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UPOZORNĚNÍ
H L A S D O M O V A SE P Ř E S T Ě H O V A L
do čísla 8, Moorhouse St.,
West Richmond, E. 1, Vic.
(asi 60 metrů od dřívějšího místa)
Telefon není směněn: JA 3S80

DOMOVA
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Jobu Korea mezi válkou a mírem

Z E M Ě N E R V O S N Í H O MÍRU
Koreji se dostávalo mnoha básnických epitet. Země jitřních vánků, země voňavého chladu, 4 * mov sněžných vrcholků. Dnes je Jižní Korea, která s pomocí Spojených národů odrazila komunistický vpád, prostě zemí nervosního míru. Po příměří v Panmunjonu vyložili si komunisté v Severní Koreji jeho podmínky tak, že mají dnes k disposici k okamžitému nasazení skoro milionovou
armádu, vyzbrojenou hlavně Rudou Čínou. V pohodlném dosahu korejsko-čínské hranice na ř»>
ce Jalu mají čínští komunisté pohotově další milion osvědčených "dobrovolníků".

Armáda Jižní Koreje kých Super-Sabrů F-100 asijském trhu.
bombardéru
typu
má 21 divisí v celkové sí- a
Značné roztrpčení v
le 750.000 mužů- K to- Martin B-57. Pozemní Jížní Koreji bylo způsomu lze přípočíst oddíly armáda Korejské repub- beno tím, že až do ne8. armády Spojených stá- liky bude vyzbrojena
dávná Amerika pomáhatů, jejíž jádro tvoří 2. a řiditelnými střelami, ni- la na nohy japonskému
Zpráva z cesty fcolem světa
24. divise s pomocnými koli však atomickým dě- spotřebnímu průmyslu z
jednotkami,
všeho všudy lostřelectvem.
V aucklandském přístavu na mne čekal můj přípeněz, které byly určeny
tel se svou novozélandskou manželkou a odvezli 80.000 mužů.
Americká vláda se o- k výstavbě válkou zničesi mne za město do svého nového domu. Cglý druhý
bává, že tím by byla ne- né K o r e j e . Praktičtí
Zbytečná formule
den jsem prožil na návštěvách, neboť jsem objížděl
mírně vzbuzena bojechti- Američané využili výrobsvé místní přátele, abych se dověděl, co se přihodilo
Nepoměr sil se během
za- : mé dlouhé nepřítomnosti. Jeden z mých přátel, času tak zhoršil v nepro- vost starého korejského ní kapacity Japonska k
presidenta
Rheea, kteČech, krátce před mým příjezdem vyhrál čtvrtinu
tomu, že Korea byla Záhlavní ceny v australské loterii. Bylo to přes de- spěch svobodného světa, rý se nikdy netajil tím,
sobována
spotřebním
že
byli
zástupci
Spojeset tisíc jen pro něho, takže jsme měli příležitost
že jeho životním snem je
zbožím z Japonska.
oslavovat.
ných národů nuceni zruPo několika dnech v Aucklandu jsem'si to na- šit jednu z formulí pod- sjednocení země za kažSféra prosperity
mířil přes Hamilton k Waitomo Caves, neboť jsem mínek příměří, jíž se za- dou cenu a jakýmikoli
prostředky.
si ..opět chtěl prohlédnout tyto zajímavé jeskyně.
Teprve nyní začíná ve
•Nejen, že patří k nejkrásnějším na světě, ale je- kazovalo dovážet jak do
.
Japonská
konkurence.
větší
míře výstavba průjich krása je ještě zvýšena tím, že stěny jsou po- Severní, tak Jižní Koremyslu v Koreji. Nikdo
kryty množstvím malých červů,, kteří ve tmě svě- je válečný materiál a
Hospodářská
situace
télkují. Je to úchvatný pohled.
zbraně. Každá smlouva Jižní Koreje není dobrá. oebyl pochopitelně hla*
*
t e h d y , Náklady na obranu po- sitějším kritikem této po-..- Na tři dny jsem se zastavil ve Wanganní, kde má cenu jen
so. mi také líbilo. Byl jsem překvapen galerií, která hodlají-li ji dodržovat hlcují velkou část stát- litiky než president Rhee
se honosí sbírkou obrazů, jakých je na světě málo. obě strany - a to komu- ních příjmů, korejský
Po zkušenostech s Ja- Pustil jsem se také po WangannívRiver, který zde nisté ochotni nebyli.
hwan má nepříznivý kurs ponci v minulosti by mu
ústí do moře. Je všeobecně uznáván za nejkrásnějdolaru to nikdo neměl mít za
V těchto dnech přiby- k americkému
šj řeku celého Nového Zélandu. Protéká divokou
horskou opuštěnou krajinou a má nesčíslný počet ly. na jihokorejská letiště (500:1), Japonsko je pří- zlé. Rhee se obává, že
prudkých ohybů. Stěny jsou strmé a hustě porostlé. první formace americ- liš dravou konkurencí na Japonsko začne nyní znoV ' minulém století to bylo bohaté naleziště zlata.
Já jsem vylovil místo zlata řadů pstruhů, kteří zde
Nasser, Ibn Saud, Bourguiba
dorůstají několikanásobné velikosti proti československým pstruhům, a kteří jen čekají na příležitost, dát se chytit. Je to ráj pro rybáře. Chytil jsem
zde dokonce dva pěkné kousky na prázdný háček, r
Na řece je již nyní několik menších přehrad, a vláda plánuje řadu nových, větších, neboť řeka je . Druhá světová válka hnula drasticky světem- V mnohém smyslu byly
•veliká a má prudký spád.
její následky škodlivé. Někde však přece jenom vyšly z její zkázy a
*
*
utrpení posíleny myšlenky, které by - nebýt lidské malichernosti - udělaly
" Potom jsem přesídlil do Tongariro National Parku
ve středu Severního ostrova a ubytoval se na týden ze světa lepší místo.
v Chateau. Je to prý nejlepší turistický hotel na . Jednou s nich bylá myšlenka sjednocování národů ve větší celky. NeNovém Zélandě a v krajině, kam Novozélanďané zůstala omezena na Evropu, kde byl utvořen Benelux, "Malá Evropa''
nejvíc jezdí na dovolenou.
a společný trh, Panevropské snahy našly svůj protějšek v panarabismu.
Největší atrakcí v této přírodní reservaci jsou
tři víceméně aktivní sopky - Tongariro, Ngauru- Oběma stranám stojí v cesté stejné překážky - rozdílnost vládních systémů,
hoe a Ruapehu. Jsou zde také horká zřídla, krásná přehnaný nacionalismus, politická zaslepenost a osobní ambice.
golfová hřiště a tenisové dvorce přímo v lese. CeV árabském světě vá- la "nová" Evropa Hitle- ho dělá bohatá zásoba
lá plocha, ze které byl utvořen národní park, byla
věnována novozélandské vládě maorským náčelní- ží snad nejvíce ta pos- rovou Evropou. Pro Nas- nafty a - u feudálního
lední.
sera jsou sjednocení Ara- vládce víc než přirozekem Te Heuhen Tukino z kmene Arawa.
*
»
N asser
bové Araby plukovníka ný - antikomunismusPřed třemi lety jsem měl pobyt v hotelu zpestD o určité míry je však
Nejhlasitějším apošto- Nassera.
řen pohledem n& Mt. Ngaurůhoe, která byla právě
Panarabismus
se
stal
Ibn
Saud stejně škodlilem
panarabismu
je
ečinná '-skoro po celý týden. Přímo z jídelny jsem
mohl pozorovat, jak z kráteru šlehají plameny a gyptský president Nas- v jeho rukou nebezpeč- vým zjevem jako presikusy rozžhavené horniny létají do- ohromné výše. ser. Kdyby byly jeho nou zbraní. Pro uskuteč- dent Nasser. Saudská
Nejkrásrtější pohled byl na sopku při večeři, kdy
nění svých plánů nevá- 'Arábie, jíž neomezeně
již bylo tma a její okolí bylo ozářeno do ruda. Při- pohnutky ideálnější, těžpomínalo to vánoční stromek, ověšený prskavkami. ko by se našla v arab- hal zrekrutovat tak ne- vládne, je jedním z posRoje jisker létaly na všechny strany a láva pomalu ském světě postava, která sourodé spojence jako ledních míst, kde. se dostékala po svahu. Chvílemi bylo slyšet temné duně- by se těšila většímu res- staré poradce svého ně- sud volně pěstuje otrocní. Seděli jsme u stolu a popíjeli - a krásné a strašmeckého předchůdce a tví. Malá skupina "synů
né divadlo, které pro nás připravila příroda, nám pektu. V a r a b s k ý c h
očích to byl Nasser, který Sovětský svaz. Jeho ne- vyvolených" vládne vešpřipadalo spíše jako promítání filmu.
Z hotelu je ke kráteru sotva čtyři míle. Několikrát odstranil starý zkorum- návistné štvaní proti Iz- kerým bohatstvím země,
jsem se byl podívat blíže, takže jsem mohl pozo- povaný režim Farukův, raeli ho sice udržuje v zatím co zbytek národa
rovat, jak se láva plazí do údolí. U kráteru byla zbavil Egypt "bílé nad- přízni arabských sou- žije v bídě.
rudá až bílá a tekla jako kaše. Později dostávala
kmenovců, ale zároveň
S Nasserem má tři
tmavší barvu, začala se drobit a tvrdnout a pohyb vlády" a porazil koloznemožňuje
hospodář- společné věci - nenávist
nialisty
v
boji
o
Suez.
Se zpomaloval. Stále ještě však byla tak horká, že
skou konsolidaci a klid- k Izraeli, despotismus a
jsme si od ní mohli zapalovat cigarety.
N a neštěstí se ukázalo,
ný rozvoj arabských ze- lásku k vlastní osobě.
Při jiné příležitosti v zimě, když byla opět sopka
činná, stékala láva na jedné straně svahu a my jsme že Nasserovi leží arabská mí.
Americká podpora se
o kousek dále lyžovali a ani jsme nepotřebovali jednota na srdci jenom
Ibn S a u d
snad dá vysvětlit požasvetry, jak nás zahříval oheň.
potud, pokud slouží jeL. B. ho osobním cílům. JeJiný typ arabského po- davky globální politiky,
ho panarabismus se po- tewtáta je americký chtá- t. j. zápasu s komunismem. A l e úzké spojení
MÁTE VYROVNÁNO PftEDPlATNÉ HD ? dobá Hitlerovu panevro- tiěnec Ibn Saud. Amepanství. Pro Hitlera by- rického spojence z ně- (Pokr»4ov4aí na str. « )
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Syngman Rhee
. . . chmurný prorok . . .
vu rozpřádat mezi asijskými národy
svůdné
theorie o nové "s£éře
společné prosperity".
Koreánci mají v imwhém osud, podobný jako vejce vejci osudu našeho národa. Jsou zrnem
mezi dvěma mlýnskými
kameny: Japonskem a
Čínou.
Čínský export
Rudá Čína pečuje y«lmi pilně o jiný druh exportu než Japonsko: r
prvních šesti měsících
tohoto roku dopadla jihokorejská policie 173
vyzvědačů, agitátorů a
organisátorů komunistického podzemí.
Jako hlas tolika malých národů před ní, hl&*
Jižní Koreje obyčejné
zůstává oslyšen. Mocní
tohoto světa si obyčejné
myslí, ze chmurná proroctví pramení z komplexu méněcennosti, jímž
trpí všechny malé ( a v
některých případech také velké) národy. Je
proto velmi pravděpodné, že varování presidenta Rheea a jeho kolegů
budou přijata chladně.
Syngman
Rhee
má
mnoho neřestí. Jednu
mu však svobodný svět
těžko odpustí: varoval-li
kdy, měl obyčejně pravdu.
K. R., Seul
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I N T E R V I E W S ČS. V Ě D C E M

Nedávno jsme měli
jak to doopravdy na

příležitost dozvědět se podrobně a z první ruky,
československých vysokých školách vypadá. Informátorem byl mladý vědecký pracovník z Bratislavy, který uprchl loni na
podzim. Protože jeho svědectví je velmi obsáhlé, vynasnažím *e je podat
• koalice a bez komentářů.
Podle informátorova prohlášení je asi 85 % mládeže proti nynějšímu
komunistickému režimu. Poměr k marxistické ideologii je jednoznačně odmítavý. Mnoho mladých lidí však věří, že vývoj spěje k socialismu a k nutnosti definitivně rozřešit sociální otázku. Vliv křesťanských tradic je značný. Církev má na mládež silný vliv, patrně díky tomu, že je symbolem
odporu. V e značné míře však dnešní mladý intelektuál souhlasí s komunistickou kritikou kapitalismu, ačkoli komunistické řešení radikálně zamítá. Mládež by se smířila s dočasnými hospodářskými potížemi a nevýhodami, ale nikdy se nesmíří se ztrátou svobodyN a university jsou studenti přidělováni. Jen
asi třetina má to štěstí,
že se dostane na fakultu,
ria niž chtěli jít.

měnivá, že to je hlavní
příčina, proč naprostá,
většina) vysokoškoláků,
jsou vyslovení antimilitaristé.

Studijní hierarchie

Výsledky studia

V e studijní hierarchii
je dnes nejvýše medicína
a přírodovědecké fakulty. N a druhém místě stojí řilosofie a přifařené
umělecké školy.
Nižší jsou pedagogická
a právnická fakulta (na
které studuje nej větší
procento straníků). Způsob přednášení se podobá studiu gym&asíjrúmu: 36 - 40 hodin přednášek týdně, schůze pracovních skupin, manifestace, to vše zabírá tolik času, že na hlubší studium není ani pomyšlení.

Z university si student odnáší podprůměrné
odborné
vzdělání,
výbornou znalost marxismu a nedostatečné jazykové znalosti. T o se
mstí při další práci,
kde často jedinoti vědeckou pomůckou jsou
ruské knihy, prostě proto, že jinak než rusky
si student nic přečíst
neumí.

Hlavním předmětem
na čs. vysokých školách
je dnes branná výchova (8 hodin týdně).
Informátor suše pozná-

Vysokoškoláci, kteří
jsou členy komunistické
Kdyby došlo k revoluci... strany nebo kteří s ní
Informátor dokládá sympatisují, se dělí na
několik případů výtvar- tři skupiny.
ných a hudebních kritiTrojí soudruzi
ků, kteří sice hlásají socialistický realismus, ale
V prvé jsou takoví,
chodí pilně do kostela. jejichž existenční zájem
Jsou prý v ČSR básníci, vyžaduje spolupráci s
kteří píší to, oč strana režimem. V
soukromí
žádá, ale v soukromí jsou k politice lhostejní
mluví jinak. Jsou však i a často režim kritisují.
takoví, kteří raději nepíNejsiinější
skupinou
ší vůbec.
jsou vyložení karieristé.

Kdyby došlo k revoluci, mládež by byla
v prvních řadách. Před
staršími generacemi má
tu výhodu, že už nemá
o životě žádné iluse a
posuzuje situaci střízliPostoj k režimu je závěji než starší lidé.
kladní
otázkou,
která
Pgí dny celý rok
posílá na universitní katedry " n e b o
láme
Studentský život je
vaz. Čs. student se vy- velmi skromný. Mnoho
hýbá otevřenému kon- studentů dostává stipenfliktu se stranou- Při- dia (obyčejně 150 • 200
jímá sice všechna místa, Kčs). V mense zaplatí
která mu režim nabízí, za oběd a večeři 5.40
ale obyčejně se odmítá Kčs, strava na celý den
zaprodat.
stojí 7 Kčs.

VELKOVÝROBA SMUTKU
-Jeden z mých přátel s oblibou běduje, že kdyby
ei prý koupil trpaslíka, že by mu určitě vyrostl.
Toto tvrzení mne nechává zcela chladným, ^hlavně
proto, že nevěřím na trpaslíky (ani na Sríěhurky),
ale taky proto, že bezpečně vím, že mu nevyrostl
trpaslík, nýbrž prosperující podnik s japonskou bižuterií. Věřit na.trpaslíky v dospělém věku je nevědecké, pesimistické a nerentabilní. Věřit na japonskou bižuterii, vyráběnou Čechy v Austrálii,
je naopak docela v pořádku a přináší to i peníze.
Můj přítel strašně rád zpívá. Velmi rád ho poslouchám. Kdykoli si vzpomenu, že hraje též na
foukací harmoniku, jsem mu za zpěv hluboce vděčen. Někdy i za rady do života, jež mi uděluje,
kdykoli chce zamluvit, že skončil o cihlu výš. Nedávno mi poradil, že nejlepší výroba je ta, kde se
z ničeho-vyrábí něco. Ušetří se prý značné procento
materiálu. Docela mne to zaujalo, dokonce natolik,
ie jsem se ho zapomněl zeptat, proč vyrábí draze
levnou bižuterii, když podle této theorie nejlepší
btranží je továrna na absiolutno.
Ale to o té výrobě mi nešlo z hlavy. Výroba j e
základ blahobytu. Když jsem si představil, že jako
výrobce něčeho bych dokonce mohl zaplatit dluhy,. zdálo se mi, že mne opouští smysl pro realitu
a že se stávám nebezpečným romantikem. Přátelské rady a pokyny se však spojily a obrazem zpívajícího přítele ve svůdný návod k použití.
• . On totiž zpívá samé takové smutné. S doktorátem. Dokonce ještě, před tím, než zaplaví australský trh pravé japonské jablonecké zboží. Lidi jsou
od přírody rádi smutní. Není nad to, občas 9Í zatruchlit, pokud k tomu není důvodu.
Až se vrátím domů, budu vyrábět smutek, smutek nekonečný a smutek aedogírrtý, smutek iemf

Byt v iternátč stojí 2535 Kčs měsíčně. S byty
je to ovšem mizerné. V
Bratislavě bydlí studenti nejrůznějžím způsobem: v chatách, ve švédských domcích, ve vesnicích poblíž města. Nájemné za soukromý pokoj není velké (80 - 120
Kčs), ale je problém
sehnat na zimu topení.

Kam odešly jste?
Vlastimil školeudy
Dech našich dávných milenek *e tnítí
s výdechy květin. Cítíme ho jttnaě
z vůně, jíž večer omámí tě zemí.
Ach, usta ponurá i usměvavá,
koho teď asi líbáte,
s kým usíná ta hlava kadeřavá
a prsy v blůzce upjaté?
Kdo nyní hladí vás,
když hořknou v polích natě,
vy dívčí záda, opálená zlatě?
Zvoní vám v prstech nad konvicí
stříbrné jehlice?
Kam odešly jste, nožky vzrušující»
do jaké ulice?
Kráčíte jetelem, dusáte hlínu,
stojíte u stroje vedle svých synů,
anebo ztrácíte svůj šťastný vinohrad«
vy, které měl jsem rád,
když voda zurčela v lopatkách mlýna'?

Jsou mezi nimi i ti, kteří se přidali ke straně z
Ó ženy, s nimiž loukou šli jsme kdfsi,
idealismu. Trpké zkušekdo vám dnes píseň zpívá?
nosti z nich udělaly cyPoprašek hebce lehá na obrysy
niky, jimž je KSČ vítaa smazává je tam více, tu málo,
ným schodištěm v honbě
takže i vlna, náhle krutě živá,
za postavením. Někteří
v přílivu splývá s tím, co se j«n *áilo.
z nich měli máslo na
hlavě a potřebovali alifci. Tato kategorie je
svázána s K S Č na život
a na smrt.
jsou nositeli rozkladu ru. Mezi mladšími kom«»
nisty lze často rozpoznat
uvnitř
stranyKritičtí komunisté jsou
nejrůzněji!
úchylkáře •
Přemýšlejí
o
titoismu
ve třetí skupině. Šli do
anarchisty.
a
demokracii
a
o
zavedestrany z idealismu, vystřízlivěli, ale nemohou ní vnitrostranické demoB. G., Pařtt
se odhodlat odejít. Ti kracie po polském vzo-

jako černá káva, modrý jako modravé dálky, bílý jako losos, když táhne peřejí, smutek ve všech
fermežích a ve všech kvalitách. Budu se jmenovat
Jiří Moldán. Až budu slavný, bude se mým výrobkům říkat s obdivem moldánky.
Říkám vám tohle všechno napřed, abyste mne
neprozradili, až budu teskně lkát nad ztracenými
obzory, dechem sedmi moří a dalekými, širokými
prostorami. Nic nového pod sluncem, to připouštím,
ale fazónku to bude mít novou:
Tam, kde teče Murrumbidgee,
severák tam děsně fičí,
hola hola hou,
hola hola hola hou.
Severák tam děsně fičí,
v pozadí se Fidži tyčí,
hola hola hou,
hola hola hola hou.
Namítniete-li, že dělám z Australie kolonii Sibiře, že tu severák niikdy nefíčí a Fidži se netyčí, mohu vás pouze ujistit, že na tom nezáleží. Zamýšlím
dokonce kromě zeměpisných slaďáků vyrábět Šansony a všesvětovou erotikou:
Marion, tvůj úsměv třpytící
se zubí na mě v sklenici
jak rubíny, jak ametysty od dentisty . . .
Nebo:
Má krásná, zlatovlasá Házel,
vy jste můj nejkrásríější mazel...
Dál to ještě nemám. Ale musím pKznat, že mi
jde nejlépe australská thematika, protože to 5«
takové panenské pole. Měl bych tu jednu trampskou:
Pro squaw svojí zradil partu
dřevorubec od Hobartu . . .
} pak tekwou vèeobecncru:
Na pohoř! SícDocnelkrvé

dostál jsem ti, děvče, v s l o v ě . . .
a jednu skutečně pěkniou:
Lásku svou a vůbec duši
zanechal jsem v dáli v buši. . .
Mnoho si také slibuji od pokladů australského
folkloru:
Srdce mé je touhou choré,
když v tmách zazní koroboré . . .
Já vím, že ono se to správně vyslovuje jinak,
ale když se to u nás bude zpívat lidově, tak to
právě půjde krásně do rýmu. Následuje Tango Bumerang, Mumba Runťba a Ram Džangl Kalypso.
Nejkrásriější na téhle výrobě je, že mohu stoprocentně zaručit, že mé výrobky jsou nejméaS
tak pravé, jako zboží 'mých amerických kolegů.
Mezi námi: je vědecky prokázáno, že Daleký zApad vůbec neexistuje. Uvažujte logicky: prchali
jsme na Západ. Kam isme se dostali? Do Auitralie. Kde leží Austrálie? Na jihovýchod od Dálného Východu. Kde leží Amerika? Přímo na východ
od Dálného východu. Daleký západ neexistuje, no.
bdť tam leží Nejdálnžjší východ.
Takže my jsme při vší psotě Dalekému západu
pořád blíž než Američani. Mám dobré zprávy: R*mona šla dávno k filmu, Žlutá růže z Texasu se
stala královnou vepřových hodů, v Černých horách Dakoty jsou opravdu vršky. Do K entučky vůbec nejezděte, je tam moc analfabetů.
Není venkoncem pravděpodobnější, že na přiklad v pohoří McDonnellově opravdu nějaký zlatokop dostál v slově, že se dřevorubec od Hobarta
oženil, o falešném chrupu ani nemluvě. Hlavní je,
že lidé jsou rádi «nutní, tak nač je připravovat
o radost? Uvidíte, že zaslzím i já, až se z pražského radiožurnálu vyline slavný kovbojský slow:
Podkova v prach 1>esísně cvaká,
daleko je Wagga - Wagga....
.
_ . _ '. .
ym
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Objednejte dánské potravinové balíky
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109 Swanston Str. (9. poschodí)

/Vékn£**ěmLj

vznikla jako "hec" v lůně stolní společnosti Haškových kumpánů. Na veřejnost pronikla roku 1911,
kdy byla rozpuštěna v dubnu říšská rada a vypsány
nové volby. Tehdy se Hašek naoko docela oficiálně
ucházel o mandát voličů z desátého pražského volebního okresu. Haškova strana agitovala podle
všech pravidel, ale sám pamětník kampaně František Langer přiznává ve svých dosud netiátěnýeh
pamětech: "Tedy to hlavní, přihlášení Haška za
kandidáta, jsme neudělali." Je ale docela možné, že
šestnáct vinohradských občanů pro Haška hlasovalo, jak tvrdí Mach. Není už možné, aby jich bylo
38, jak prohlašuje sám Hašek ve svých "Dějinách".
Haškovo jméno se mohlo totiž vyskytnout jen na
volebních lístcích, které byly úředně zařazeny mezi "hlasy roztříštěné a neplatné". A těch prvních
bylo v příslušném okrese 18, těch druhých 17. Dohromady tedy mohl mít Hašek - a to ještě v ideálním případě - všeho všudy 35 hlasů.

• Malíř Rubín vydržel to až do Chorvatska, kde živil sebe i Haška tím, že kreslil portréty venkovanů
za 30 krejcarů kus. V jedné vesnici byli by ho však
málem lynčovali, když v rodině bohatého sedláka
portrétoval malé nemluvně a na čtvrtku papíru v y kreslil jeho velkou hlavičku. Sedlák s tím nebyl
spokojen a zuřil, že nebude zlodějskou cenu 30 krejcarů platit, poněvadž jeho dítě na obrázku nemá
:ani nohy. Celá vesnice byla pobouřena ,a Rubín se
spasil tím, že narychlo k té velké dětské hlavičce
docela dole, kde při okraji papíru zbýval kousíček
místa, přikreslil nepoměrně malinké nožíčky. Sedlák se upokojil, ale Rubín se vzdal dalšího cestování a vrátil se do Prahy.
Hašek na své výpravě osaměl a po několik měsíců nikdo o něm v Praze neslyšel. Jednoho listopadového večera však vstoupil Hašek znenadání do
Ale to nic. Jestliže Strana mírného pokroku, v
bytu své tety, u níž bydlíval, a první jeho slova mezích zákona nehrála žádnou důležitou úlohu v
byla: "Tak co je s těma játrama? Jsou už hotová?" české politice, pak ji určitě hrála v kruzích pražské
Večer pak seděl již "U zlatého litru", kde vyprá- bohémy a hlavně v životě Jaroslava Haška, který
věl svá dobrodružství. Zažil jich nemálo, než se také napsal, jak jsme se už zmínili, její dějiny.
dostal do Sofie, kde mu Václav Klimeí, vévoda Tato kniha je stále v rukopise a my známe jen
macedonský, dal ihned flintu a vedl ho do bitvy kapitoly, které vyšly před válkou v Rudém právu
na hóře Garvan proti Turkům. Hašek říkal, že jich a ve Směru, a z nichž některé vydalo loni naklazastřélil asi patnáct. Byla by z toho celá kniha, datelství Mladá fronta knižně.
kdybychom chtěli vypsati, jak se dostal z BulharStrana se organisuje
ska Tdo Ruska, jak byl zatčen pro podezření, že je , "Každá strana politická má množství organisačěpehoun r a k o u s k é h o
generálního
štá- ních místností, nikoliv snad v soukromých bytech,
bu, jak byl vězněn v Lublině, jak se brzy poté nýbrž po hospodách," zjišťuje Hašek v jedné z prvoženil a stal se otcem malého hošíka, o kterém při- ních kapitol svých "Dějin".
nesl zprávu k "Litru" asi těmito slovy: "Narodil
,"Čím více alkoholu v hlavě, tím lépe se daří pose mi syn 35 cm dlouhý, na celém těle jemnými litice. V dobách, kdy se naše strana zakládala, jest
chloupky porostlý, a jméno jsem mu dal Richard důležito vzhledem k politickým poměrům oné epoL v í Srdce".
. .
chy poznamenat, že státopr^vníci a radikálové choA brzy poté zakládal již politickou stranu mír- dili do tří hostinců pražských, kde se čepovalo piného pokroku v mezích zákona s turistickou a dra- ' vo .práčské. Pro CÍEÍ řeči by to byla nepřeložitelná
matickou sekcí, kandidoval za poslance do říšské slovní hříčka: "radikál" a "práč".
rady, dostal 16 hlasů v druhém volebnírn okresu
A jaké pivo zvolila si strana mírného pokroku v
ha Vinohradech, a při tom organisoval domovníky, mezích zákona k účelům politickým? Velkopopovicjimž sliboval, že v případě svého zvolení se zasadí ké, smíchovské a plzeňské. Později s rozmachem
o to, aby domovníci byli zařazeni do třídy státních strany pili jsme i jiná piva, ale vždy jakosti první.
úředníků a byli oprávněni dostáváti c. k. pensi.
Vína pila naše strana dalmatská, italská, španělská,
Tím končí svědectví Josefa Macha a my budeme iemná rakouská a tu a tam víno uherské. Z likérů
teď sledovat osudy strany mírného pokroku v me- a kořalek se pila: slivovice, rum a kontušovka. Dozích zákona podle análů, které o ní zanechal sám hromady tvořily začáteční písmena na SRK, což znamenalo: Svornost, Rovnost, Kamarádství, čemuž
její tvůrce Jaroslav Hašek.
jsme říkali: "Dáme si jeden srk". A naše střediska
Strana mírného pokroku v mezích zákona
Nebudeme zjišťovat, zdali tato strana vůbec kdy byla: " U zlatého litru", v ulici Mánesově v restauexistovala jako. řádně vedená a koncesovaná poli- raci " U svíčky", v "Slovanské kavárně".
tická organisace. Spokojíme se konstatováním, že
(Pokračování příště)

KRÁTCE Z EXILU

— Gen. Lev Prchala se
účastnil ve
Stuttgartu
sjezdu odsunutých Němdem. stran střední a vý- ců. Za slovenské separachodní Evropy.
tisty se účastnili dr. F.
— Dnem 1. 7. skončil čin- Ďurčanský a dr. C. Ponost pracovní sbor výkon- korný.
ného výboru Rady svobodného Československa. — IX. sletu Americké ob"Československé noviny" ce sokolské se účastnilo
přestanou vycházet.
2.500 cvičenců. Hlavní
starosta
— Čs. národní rada ame- projevy' měli
rická zahájila sbírku na A OS Prchal a senátor
restauraci pomníku, po- Hruška. Na slet přijelo
staveného před 15 lety v též 200 kanadských Sokolů.
Lidicích u Chicaga.
— Opat A. L. Ondrák oz- — V Chicagu se konal
námil, že Svatá stolice tradiční "Československý
dala souhlas k pořádáni den", pořádaný oblastním
II. unionistického kong- výborem Národní rady
resu, který se bude ko- Americké.
nat v Lisle u Chicaga ve
dnech 29. 8. - 1. 9. t. r. — V rámci reorganisace
radia Svobodné Evropy
— Na pařížském Salonu
byli J. Firt a dr. Jan
nezávislých,
vystavovali
letos čs. uprchlíci Hana Stránský pověření novýHladíková, Ant. Machou- mi funkcemi.

— Na valné hromadě Čs.
pomocného výboru v Paříži byl znovu zvolen
francouzský správní výbor
(předseda
F. C.
Roux) a čs. výkonný výbor (předseda E. Řehák).
— Bývalý ča. vyslanec ve
Vatikáně dr. F. Schwarzenberg byl vyznamenán
Radou pro
zahraniční
styky v Chicagu za své
přednášky z oboru zahraniční politiky.
—V
Masaryktownu u
Toronta v Kanadě se konal "Československý den",
jehož se účastnila většina kanadských a amerických spolků. Na Husově oslavě promluvil dr.
J. Papánek.
— Bývalý -poslanec V.
Holub promluvil ve Vídní na zasedání Unie soc. rek a Jan Vlach.

J, K./Č/HD

M E L B O U R N E (proti Melbourne Town H a l l )
Naše balíky obsahují nejkvalitněji! 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.

Muži

v

(Pokračování se str. 4)
s feudálním despotou
Saudova druhu nemůže
mít dlouhodobě příznivý vliv na vztahy Západu s arabským světem.
Bourguiba
Světlým zjevem mezi arabskými vůdci je
první tuniský president
Habib Bourguiba, který
právě vyhodil "tuniského Sauda", beje Sidi
Lamině, z jeho vyleštěného paláce.
J e h o nejužitečnější
vlastností je nechuť ke
všem extrémům. V jeho očích patří fašismus
a komunismus do téhož
pytle. Stejně hluchý je

politice
vůči moslimskému fanatismu.
Mezi tuniským a egyptským presidentem nemůže být vetší rozdíl. Je
to rozdíl mezi člověkem,
který slouží ideálu, a
člověkem, který udělal z
ideálu
nástroj
vlastní
ctižádosti.
Bourguiba je důkazem toho, že je možno
dojít k cíli slušnými
prostředky. Je těžké se
ubránit myšlence, kolik
asi Bourguibů musilo ustoupit nezodpovědným
fanatikům jako důsledek
neohrabané politiky starých koloniálních pánů.
-n-

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

Optical Service

S. K. S L A V I A

PORT

Přijímáme objednávky také poštou

MELBOURNE

pořádá v neděli dne 11. srpna 1957

V E P Ř O V É

H O D Y

jaké zde ještě nebyly.
Budou to závody jedlíků, vzhledem k tomu, že si budete moci sami.
vzíti tolik, kolik sníteZAČÁTEK
PROGRAM:

v 10. hodin dopoledne, - konec v 5. hod. odpoledne.
ovar - polévka - vepřová, knedlík, zelí - sulc jaternice - jelítka . černá káva.
MÍSTO D&JE:
JUNCTION HOTEL, 1. High Street, St. Kilda.
ÚČINKUJÍ:
čeští řeznici a kuchaři.
N A HARMONIKUhraje F. Hruška, na klavír J. Bouzek.
VSTUPNÉ:
jednotné, a ť si vezmete za celý den jitrničku nebo
pět porcí ode váeho - ať přijdete v 10. hod. nebo
ve tři čtvrtá na pět - za osobu £ 1/-/-, děti do
14 let 10 shill.

1

'

PŘIHLÁŠKY:

tel. L A 6602. Počet míst je omezen na 200 míst.

PIVO A L I K É R Y ZA NORMÁLNÍ BAROVÉ CENY.
AŤ ŽIJI VEPŘOVÉ HODY SLAVIE!

5. 8.

HLAS

1957

Dopisy redakci:

ŽÁDEJTE

DOMOVA

VŠUDE

U

*

— "Nadšení" našich lidí v československu při
Chruščevově návštěvě se nám může zdát odtud
nepochopitelné. Jak to, ale podle obrázků v novinách a podle žurnálů v kinEch vítalo Nikitu
tolik lidí? Propagačně to může působit, ale jen
na ty, kteří sami nežili nikdy v situaci, jaká je
tam nyní, nebo kteří zapomněli na dobu nedávno
miriulou . . . Chci-li být upřimný, musím přiznat,
že jsem se zúčastnil za války po zastřelení Heydri-.
cha projevu loyality na Václavském náměstí a že
jsem držel 24. února komunisty nařízenou stávku.
V obou případech se mnou byli všichni z naší kanceláře: všichni neradi a všichni jsme měli strach,
i když jsme si to tehdy otevřeně nepřipouštěli a
hledali různá vysvětlení a omluvy. Celá továrna
tehdy pochodovala na projevy společně a příští
den byly v novinách obrázky z projevů, jako "doklad" jejich spontánností. Čili - nic nového pod
sluncem.
^

••

Ing. B. K., Bondi

PRÁCE V SEVERNÍM TERITORIU
— Praeovr.í možnosti nejsou nyní v Severním Teritoriu velké. V Darwinu je právě dost uchazečů
o práci, kteří sem přijeli z jihu. Jediná prosperující firma je "Rum Jungle" a ta má zaměstnanců
dóst (o případně uvolněné - místo je vždy uchazečů
mnoho). Některé okolní doly zastavily práci a nebo
pracují omezeně (Adelaide River, Brochs Creek,
Hercules, Hatches Creek). Něco práce je snad v
Tennant Creeku. V Alice Springs a okolí nic. Vyhlídky na práci v Rum Jungle a jinde mají zámečníci, strojr.íci a pod. nikoliv pomocní dělníci. Cestovat za prací do Severního Teritoria dnes proto
líedoporučuji. Lorii byla situace jiná - avšak to
sem z našich nikdo nechtěl.

KOPANÁ

LAHŮDKÁŘŮ

NAŠE
NIC NOVÉHO POD SLUNCEM

-7-

SALÁTY:

VLAŠSKÝ

*

R T B ! * B t S K Ý
* bramboro v * *
- ZAVINÁČE
RUSK*

-

RYBIČKY

- ANČOVIČKY atd.

Z AMERIKY T A K I T A K
— Jsem zde v Americe velice spokojen a myslím,
že je tomu tak u většiny krajanů, kteří sem přišli
z Austrálie.
A. W., St. Francissco (dř. Perth, Australia)
— Myslím, že byste měli varovat starší lidi - jako
čtyřicátníky atd. - před odjezdem do USA. Mohli
by být zklamáni.
Dr. J. Č., Russell (dř. Melbourne)

Nádhernou dovolenou xtrávhe
na australské Rivieře . na "Zlatém pobřeží"
v QateniUndu
•

SURf RIDERS PRIVATE HOTEl
Main Beach,

Southport,

QLd.

Telefon: Southport 988 a 1239
Vlastní velký bazén se sladkmi Tod*«.
Sprchy a toilety u každého pokoje
;Koatin. i australská kuchyně
*
Kabaret
Seaoita po celý rok
*
Mírné eray
Pláte česky R«b rioTMuky

SYDNEY

Po několika slabších výkonech S. K. Praia proti druhému mužstvu tabulky zahrála dobře a rrltěžila zaslouženou brankou Schwarze. Lord ve rvém
prvním zápase po zranění zachytal bez chyby a dodal obraně jistotu. Hiron v záloze byl nej lepším na
hřišti. Útok tradičně promarnil řadu brankových
posic a byl nejslabší řadou Prahy. Po 16. kole je
Praha na čtvrtém místě.
-ar
Z P R Á V Y S. K. S L A V I A M E L B O U R N E
Slavia - JUST 1:5 (1:2)

Kontinentální prošívané deky, peřiny, polštáře,
povlaky, též «ypky a damaíek (160 cm je 63")
K doetánl potu« «

ftrtnj

R O S E
38 Washington Str., BBXLEY, Sydney, N S W .
(Stanice

Rockdale)

Telefon L W 12X0

V zápase proti vedoucímu mužstvu tabulky Slavia
sice prohrála vysokým brankovým poměrem, ale
výsledek zdaleka neodpovídal průběhu hiy. V poli
byla obě mužstva celkem vyrovnaná a Slavia měla
asi 30 minut ve druhé půli převahu, ale štěstí - a
chvílemi rozhodčí - bylo na straně soupeřově. Několik krásných příležitostí skončilo ranou do břernai či vedle. Když pak Slavia dostala třetí a čtvrtou
branku, ztratila chuť do hry a porážka byla zpečetěna. Jedinou branku Slavie dal v prvním poločase
Bell.
Čtyři kola před koncem mistrovství je Slavia na
třetím místě se 16 body. Prozatím je prakticky rozhodnuto o vítězi a o sestupujících, ale na ostatních
místech tabulky .je situace velmi vyrovnaná: 2 body dělí druhé mužstvo od osmého.
Pořadí: JUST 22 bodů, Moreland, Slavia, Qeelong 16, Juventus, Hakoah 15, Wilhemina a Polonia
14, Brighton 11, Box Hill 3.
Slavia - Sunshine City 1:3 (1:3)
Těch několik příznivců, kteří se vypravili za
Slavií do Sunshine, si na své nepřišlo. Slavia' opét
podala neslaný nemastný výkon, na jaký jsme »1
zvykli v zápasech proti slabým soupeřům, a celkem
zaslouženě prohrála, i když všechny branky soupeře byly víceméně vlastní.. Většina mužstva hrála bez zájmu a příliš měkce na důraznou hru soupeřovu. Porážkou byla Slavia vyřazena z Dockerty
Cupu.

B. H., Batchelor, N. T.
SPORTOVNÍ REFERÁT Z CANBERRY
— Nemyslete, že se tu hraje nějaká čutaná. Naši
hoši mají všechno nejlepší: brazilské kopačky či argentinské, sám nevím - lukulské hody co neděli, pojišťovny a i naše nervy. Stojí to však za
námahu. Hoši na hřišti se snaží (podle financí ovšem) vyhrát pohár. V první polovině mistrovství
Canberry mimo porážky od Holandie (zásluhou
soudce) vyhráli všechny zápasy. V druhé polovině
mistrovství jsme udrželi vedení porážkou Holandie 4:1 (zásluhou chlapců), Dniepra 4:0, Napoli
6:0. Máme v jedenáctce úplné internacionály: kalu (Pavlicu), který umí oklamat i sám sebe a
kterému v tom vesele pomáhá "Starý" - Sapoušek. Oba tvoří nerozlučně pravou stranu útoku.
Střed drží "Bombař" Helmut a navazuje na Hayese,
který se proslavil věčným offsidem, a konečně levé křídlo, Pospíšil, zvaný "Bican", pro překvapující střely na bránu. Jedenáctku vede L. Dohnal,
který všem vládne rukou železnou. Obrana udrží
snad všechno mimo útok soupeře. Jako klub jsme
se včlenili úplně mezi všechny ostatní, neboť se
již taky umíme hádat. Chce-li se někdo stát členem, ať pošle příští výplatu. Sportu zdar!
Josef Lenc, sekretář, S. C. Bohemians, Canberra

V

S.K. Praha - Auburn 1:0 (0:0)

8 W B 8 TRAETOD WATCHMAKERS
Ebner: 19 Y o r k Str.
Němec: 15 Hunter Str.
Wynyard Stn-, Sydney
Sydney
Tel. BX 7343
Tel. BL 3970
Zprostředkuje»« n Vá« w U w f hodinek přím«
ze Švýcar E» pflioviéni « e a « . VyttťUjte «i oenlk.

KONTINENTÁLNÍ
LÉKÁRNA
' 13, Darlinghurst Rd.,
• Kings Croes, NSW.
FA 3476
Otevřeno denně /i v neděli/ do 8 hod. večer.
Všechny evropské léky
Balíčky s léky do Evropy nejlacměji!

Prvotřfdai

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

loniei

knihysi

Československo - Lotyško 0:1
Ve svém prvním zápase ve "Světovém poháru"
bylo Československo vyřazeno, ačkoliv mělo daleko
více ze hry, než soupeř. Jediná branka Lotyšců padla
po nedorozumění v obraně, a útok pak nemohl překonat Barotajse v brance Lotyšců.

Vždy čerstvé prvotřídní
-

OVOCE

A

Z E L E N I N A

JOSEF GOTTESMAN
138, Ormond Rd., Eíwood, Vic.
Telefon LT 7510
V jižních předměstích Melbourne
(Sth. Melbourne, Albert Pk., Middle Pk„
Kilda, Elwood, Eisternwick, Brighton)
vyřizuji telefonické objednávky
dodávkou

do

St

domu

Čs. restaurace v Richmondu
258, Church St., Rkrhmond, Víc.
PO SOK!
V t í e ř e podávám* rf—liž,
Obědy v sobotu s v nudili

R O L E T Y
*
tupujte přím*

R O L E T Y
od v ý r o b a «

A. B. C.
V E N E T I A N
H O L A N D

&

MELBOURNE
REPERTORY COMPANY
uvede od 19. do 24. srpna v Arrow Theatre (proti nádraží Middle Park)
divadelní hru Tennessee
Williamse
"The
Rose
Tattoo".
V hlavni roli ("Serafina") vystoupí
Zdena
F a n t l o v á . Předprodej
vstupenek: Myer Emp. a
Brush.

SOKOL SYDNEY
pravidelně cvičí každé
úterý - od 7 hodin žactvo,
od 8 hodin dorost a členstvo - v Community Hall,
Mountains Str. (za Grace Bros.)- Zatím dochází
50 cvičenců. Výbor Sokola věří, že v Sydney
žije víc Sokolů a že je
uvidí brzy ve cvičení.
M. Z.

BLINDS
C A N V A S

513 H i g h S t r . , P ř i h r á n ,
Ta 1 « f • n L A 1568
P l í t « neb vol«jte tedey
Žádejte Zdenka Síchu

Vic

PRO E L E G A N C I A

J.

KVALITU

ČÁP-krejčí

116 Darlinghont Bd., KXNG8 6 B O S f , NSW.

HLAS
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Josefa Líznera z Mnichovic, býv. mjr. děl. Šiadelku, Frant. Mdkulu (1950 Anglie), Miloslava Valentu, Romana Rumuna, akad. malířku Čemovickou, B. Suchého z Jablonce n. N. a Čestmíra Zdráhala ( U S A ? ) .
Židi

Karel

Janovský,

MELANCHOLICKÉ

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

Mnichov

ZÁZNAMY

Středoevropský pohár byl založen vedoucími fotbalovými pracovníky Československa, Rakouska,
Jugoslávie a Maďarska v roce 1927. V roce 1929 se připojila i rumunská a italská mužstva.
Letbšní výsledky československých klubu v této soutěži jsou víc než hubené. O b a čs- kluby
byly vyřazeny v prvním kole v neslavných zápasech.
. Zbývají . vzpomínky. Největšího úspěchu dosáhla v této soutěži A C Sparta, která vyhrála Středoevropským pohár dvakrát: ročník 1927 a 1935. V roce 1927 zvítězila Sparta v prvním kole
nad. Admiťou Vídeň, v druhém vyřadila maďarskou Hungarii a ve finále se střetla s vídeňským
Rapidem. Sparta vyhrála pohár vysokým vítězstvím v prvním zápase ha domácí půdě.
V roce 1935 musela Sparta zahrát naplno až
v ~ semifinále proti turínskému Juventusu: doma
sice vyhrála 2:0, ale v Turinu podlehla 1:3. N a
neutrální půdě v Basileji vyhrála Sparta přesvědčivě 5:1 '(Braine 2, Z a j í č e k 2, Fascinek). V e fináté" prohráli Sparťané v Budapešti s Ferencvaroszem 1:2, ale na Strahově vyhráli hlavně zásluhou .Klenovce a Braineho 3:0. A C Sparta byla
v e finále Středoevropského poháru ještě dvakrát
( v roce 193*0 s Rapidem 0:2 a 3 : 2 ) , ( v roce 1936
s Austrií V í d e ň 0:0 a 0 : 1 ) .
"SK Slavia se účastnila všech 13 předválečných
ročníků, ale teprve v roce 1938 se stala poprvé
vítězem. V prvním kole vyřadila Slavia B Š K Beograd v obou zápasech, v druhém kole deklasova-

- - Ve zkratce - — Rohovnický mistr světa v těžké váze. Patterson
obhájil svůj titul, když porazil svého sloupeře Jacksojxa v desátém kole t. k. o.
— Skobla zvítězil na Mezinárodních hrách mládeže
v Moskvě ve vrhu koulí výkonem 17,20 m. Zátopek byl pátý v běhu na 10 km, který vyhrál Rus
Bolotnikov (29:14,6 min.), před Australanem L a w rencem. Rusové Štěpánov a Kaiíkarov skočili do
výšky 2,13 m.
-^Mistrovství světa žen v házený o 7 hráčkách byloí uspořádáno v Bělehradě. Čs. representantky porázily ve finálě Maďarsko 7:1 (3:1. Konečné pořadí: 1. ČSR, 2. Maďarsko, 3. Jugoslávie, 4. Západní
Německo, 5. bánsko, 6. Rakousko, 7. Polsko, 8.
Švédsko, 9. Rumunsko.
—;V jihoamerickém městě Asuncion došlo k fotbalové sensaci, když národní mužstvo Paraguay
deklasovalo mužstvo dvojnásobného mistra světa
Uruguay 5:0 a zajistilo si tím účast v dalších kolech • mistrovství světa. (Další jistí účastníci závěrečných bojů: Anglie, Brazilie, poslední mistr
sKjěta Západní Německo a pořádající stát Švédsko.
-4 Sovětské fotbalové mužstvo porazilo Bulharsko
v^Sofii 4:0.
— Ý mezistátním rohovnickém utkání v Brně zvítězilo Československo nad Západním Německem 12:8.
— Úspěchy polských atletů: v Krakově porazili ČSR
121:91 bodům, v Budapešti zvítězili rovněž rozdílem 30 bodů, ve Stuttgardu nad Západním Německem 117:103 bodům.

la milánskou Ambrosianu 9:0 ( v Miláně 1:3),
ve finále se utkala s Ferencvaroszem. V Praze
hrála Slavia pouze nerozhodně ( 2 : 2 ) , ale v Budapešti zvítězila 2:0 brankami Šimůnka a Vytlačila.
K r o m ě Sparty a Slavie zasáhlo do Středoevropského poháru dalších 6 čs. mužstev: Kladno,
Židenice, Viktoria Ž i ž k o v , Prostějov, Viktoria
Plzeň a Teplitzer F. K .

L i st á r n a

Malý

J. T.. Eastwood: Požádali jsme o prověření v
Něm. - J. H. Brunswick:
Díky za.reportáž. Ponech.
k event. pozdějšímu uveř. - L . R. U S A : Díky
za lístek z Hatfieldu. K . ,N. Peakhurst: Dopis
zaslán do M. Kathleen. F. G. Sydney: Díky za
zprávu. - K . Z. Toronto:
Díky za výstř. a adresy.
- M. J. Darlirighurst: Informace o českém organisátoru "Rock'n
Roli"
závodů je správná. Změnil si jméno. HD

Středoevropský pohár získala dvakrát tato mužTlak vieho druhu
stva: Sparta, Bologna, Ujpest, Ferencvarosz a
E M I L
S V O B O D A
Austria. Jednou získali pohár: Slavia, Vienna, Rapid- V obnovené soutěži Středoevropského pohá30 R e g e n t
Str.
ru zvítězil v roce 1955 Voeroes L o b o g o a v miNORTH
RICHMOND
nulém roce Vasas Budapešť.
Objednávky též
prostřednictvím HD
ské rekordy. V běhu na 1.500 m dosáhl Jungwirth
času 3c40,9, Veselsíký zaběhl 110 m překážek za
CHOROBT
14,4 min., Štefkovič skočil o tyči 4,30 m a BedřišKOJNÍ A VLASŮ
ka Muellerová zaběhla 800 m za 2:09,3.
— V e finále evropského pásma Davis Cupu se utkaléčí se úspěSnou methojí Italové s Belgičany. V semifinále zvítězila Beldou Cu-Ex-Ma na mogie ( v Brusielu) nad Anglií 3:2 a Itálie ( v Miláně)
derní kožní klinice
nad Švédskem 4:1.
N A T I O N A L
— 44. ročník Tour de France vyhrál 23-letý FranSKIN INSTITUTE
couz Anquentil před Belgičanem Jahšsensem a
Švýcarem Christianem. Čtvrtý skončil Francouz Fo165 C o i l i n a
H,
restier, pátý Španěl Loreno a šestý letošní vítěz
MELBOURNB
závodu Giro ď Italia Ital Nencini. V celkové kla(vedle kina Metro),
sifikaci družstev zvítězilo mužstvo Francie před
Telefos MF 1*78
Itálií, Belgií a Holandskem.
Porady
idaraa
Zkoušené »ietrovatelky
Cfeiema - Dčfeké ekzema - Akne - Kožní
táněty - Záněty košníeh
• T E L E V I S O R Y *
ílai - Lupy - Padání
Radia
f
Ledničky
*
Pračky
vlasů - Alopecíe • Psala sis • Křečové vředy
Radiogramy
—
Ostatní el. spotřebiče
DalSÍ kožní kliniky:
ADELAIDEf
37 Kíngr WUlíam St.,
tel. L A 4270.
NEWCASTLEs
268 Swanston St., - Melbourae - City, FB 2064
69 Hunter St„ t. B 3734
337 Bartdy St., Footscray
MW 2835
BRISBANE:
165 Nicholson St, Footscray
1 { W 177Í
ZSZ Qaeen St., FA 1445
844 Sydney Rd., Brumwiek
TW 0642
TOOWOOMOBA:
424 Toorak Rd., T e a n k
BJ 3460
78. Russell S i . t. 7008.

HEALING'S PTY. LTD.

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádka 1/-.
tačaea 1/6.
PRODÁ SE V E L M I V Ý HODNĚ zařízení obchodu:
2 stěny hladké, prvotř.
lešť. překližka, další 2
stěny rovněž lešť. překl.
s modem, poličkami zá
sklem, dále moderní pult,
předek a vršek skleněný.
Nové stálo £ 400. Prodá se pouze za cenu materiálu. K prohlídce kdykoliv na adr.: Jenčfe,
801 Burwood
Rd., E.
Hawthorn, Víc., W B 3803.
V Ý Z V A : 23. 7. nám došla
z Melbourne Postál N o t «
na £ 1 ber udání odesilatele. Prosíme, aby sa
dodatečně přihlásil. HD.
DODÁME ZÁJEMCŮM
starší čísla Hlasu domova. Kompletní ročníky
po s 16/-, (1.60 ?) . HD.
PRODÁM VANU A PLYN O V Ý SPORÁK. Zachovalé v Melbourne. Adresa v HD.

Cea&á kuchyni
CAFE KATHARINA

naproti Luna Parka
ST. K I L D A , VIC.
L A 8596
Kontin. 1 austr. Jídla
podáváme denně od 8.
•i. odp. do 1. hod. noční,
v sobotu a v neděli Ji*
od 12 hod. poledni do
1. hod. noční.

RÁDIO•

TAXI TRUCKS
J. Šuran . tel. B Y 3522
Toorak Station
Stěhování, balíky,
kontrakty, prodírání i
zvěrolékař. ambulaac«.
lihodis«vá aiužb*

— P ř i mezistátním lehkoatletickém utkání v Krakově bylo vytvořeno 5 polských a 4 čéskoslovehHLAS
vychází
VTMM

Řídí

kvalitní iréAeké

DOMOVA
čtrnáctidenní

redakční

kruh

POTRAVINY, T E X T I L U . VLNU, KTTtlYO A T P .

Adresa: HUu domova,

ttfletn« ta Vis «polehlivè

8 Moorhouse S t , Ricfaabond, X. 1, Vit.

kamkoliv da Evropy

SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE
33. WîUkm Str., Melbourne
Telefon

MB

S004

Vrtádejto M HAŠ MMAC

rresT H M m u *«• MM«

bsmmS

» P I C H L COMTIKCHTÀL »tttBTS

Telefon JA 3380 (jen mimo prse. d o b » )
Předplatné: na rok * 37/-, ne i roka
i 19/-, m T tíael c 10/:, jedoctlivi i 1/t.

M

» M I M g STREIT
REtSOURMC. e.t

Odebírajívšicbnivašipřátelé
" H L A S
DOMOVA"?

