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OD STALINA K CHRUŠČOVOVI

VŠE PRO STRANU
Jak již bylo mnohokrát zdůrazněno, akt degradace maršála Bulganina z ministerského předsedy na bankovního ředitele neměl sám o
sobě valný význam. Jenom byla odhozena poslední loutka do starého
haraburdí a ze zákulisí vystoupil loutkář, který tahal za drátky a o
jehož existenci stejně nikdo nepochyboval.
Bulganinův tichý vyhazov slouží jenom jako oficielní ozriámení, že
je mezivládí mezi dvěma absolutními vladaři u konce.
Jeden diktátor umřel a 5 let se pak v Kremlu bojovalo pod ko
rouhví kolektivního vedení o to, kdo bude jeho nástupcem. Od Žukovova pádu už každý věděl, že jím bude Nikita Chruščov.
Mohli bychom teď
dlouze srovnávat prost
ředky, jakými se oba
bolševičtí diktátoři stali
pány Kremlu. Mohli by
chom hádat, vyplatí-li
se v budoucnu Chruščovovi nekrvavé odstraňo
vání soupeřů. Obojí by
bylo zajímavé.
Ale bude snad užiteč
nější se podívat, co se
vlastně v době pětileté
ho mezivládí v sovět
ském světě stalo. Ta do
ba již byla značně poz
namenána vlivem Chruščova a z ní, lépe než
z čeho jiného, možno
odhadnout, co se dá ocL
nového vládce Kremlu
očekávat v příštích le
tech.
Staly- se v té době vě
ci neortodoxní, které
by byly za Stalinova pů-

sobení nemyslitelné. V
mnoha lidech na Zápa
dě tak byly vzbuzeny
naděje, že se komunis
mus mění k lepšímu a
že se zlepšují vyhlídky
na rozumnou a slušnou
dohodu.
Hybnou pášou těch
nadějí bylo tzv. ’’’tání”
uvnitř SSSR i v sateli
tech. Političtí: protivníci
byli posíláni na Sibiř,
ale nebyli už popravováni. Objevila se these
o rozličných cestách k
socialismu. Vedle zpro
fanovaných stalínistu
starého řádu se začali

vyskytovat ’’liberální revisionisté”, stoupenci no
vých, mírnějších cest.
V Sovětech

O tom, že se v pěti
letech po Stalinově smr
ti hodně změnilo, nemů
že být pochyb. Destalin i s a c e, Malenkovova
spotřebitelská linie, decentralisace průmyslu,
Chruščovova zemědělská
politika, zrušení trakto
rových stanic atd., to
všechno jsou změny za
Stalina nemyslitelné, kte
ré budou mít hluboký
a trvalý vliv na další vý-

voj v SSSR.
Změny uvnitř SSSR
tedy nechce nikdo popí
rat. Je však důležitě si
uvědomit, z jakých dů
vodů k nim došlo. Je
třeba si to uvědomit dří
ve, než někdo začne mě
nit svůj základní poměr
k Sovětskému svazu.
Pečlivé a objektivní
studium reforem posíednich pěti let nás dovede
k jedinému závěru:
všechny bez výjimky
směřovaly k posílení ko
munistického režimu a
k ničemu jinému.
Úplné vítězství, sekre
táře strany Chruščova
znamená také úplné ví
tězství komunistické stra
ny SSSR.
Vztah k satelitům
Také změna politiky
vůči satelitům nebyla
diktována ničím jiným
než zájmy strany. Všech
no, včetně ’’liberálního
(Pokračování na str. 2)

. Zesílený třídní boj v Československu

DVOJÍ cil komunistu
Týdenní buletin Československý zpravodaj (New York 31. března 1958)
přináší souhrn situace v Československu, který považujeme za nejlepší, ja, ký jsme dosud četli. Úvaha vychází z předpokla
du, že KSČ i KSS začnou na sjezdech, které se bu
dou konat v květnu, s řadou větších čistek, jimiž bu
dou postiženi především nepohodlní straníci. Čs.
zpravodaj považuje dnešní honičku na gardisty
za výlučně slovenský problém a píše:
’’Nelze dnes v zahra využívají výroku J. F.
ničí' zjistit, jaká je sku Dullese na tiskové kon
tečnost, neboť režimní ferenci, že připuštění
zpravodajství je nepřes ČSR na takovou konfe
né, mlhavé a záměrné renci by znamenalo, že
propagační. Avšak jedno ”by se- tím Českosloven
je jisté: že toto ’’odhale sko kladlo na úroveň
ní” je politickým tahem, západoevropských vel
jehož časování má ve ve mocí jako jsou Francie
řejností vzbudit ’’vlnu nebo Anglie”.
’’Režim”, poznamená
odporu” proti tomu, co
režim dnes nazývá ’’po vá k tomu pisatel v Čs.
zůstatky luďáctví”, ’’se zpravodaji, ’’tohoto so
paratismus” a ’’buržoas- větského návrhu, který
bohužel nebyl dost dů
ní nacionalismus”.
Ještě zajímavější po razně odmítnut všemi
střeh autora v Čs. zpra západními velmocemi,
vodaji je však z pole za využívá k drtivému psy
hraničně - politického. chologickému útoku na
Českoslovenští komunisté lid, poukazuje přitom na
dnes plnou parou vy velikou důležitost, která
užívají sovětského ná je komunistickému Čes
vrhu, aby se konference koslovensku Kremlem
na ’’nejvyšší úrovni” ú- připisována na meziná
častnilo také Českoslo rodně - politickém poli
jako sekundantu Mosk
vensko.
FEP
Čs. komunisté plně vy.

Na nejvyšší úrovni

Duchovní svět nezná rozdělení zeměpisných
hranic a stav touhy vůči věcem je překonává.
Svou vlast jsme v srdci přinesli s sebou do vy
hnanství a přinesli jsme ji s sebou svobodnou.
Žijeme s národem jeho cestu k očistě, která
není dílem jedné ani několika generací, a kte
rá uniká časovému ocenění, neboť shromažďu
je svoji sílu do utajeného skrytého srdce. V
nás, v jedincích, tak jako v mikrokosmu, půso
bí veliké síly vesmíru stejně ve vztahu k dnešku
jako k budoucnosti všeho lidstva.
Věra Stárková

NEVYDAT!
Nepochybujeme, že všechny západní vlády, jež
byly požádány vládou československou o vydání
bývalých příslušníků Hlinkový gardy, tuto žádost
zdvořile zamítnou. Je lhostejné, jak bude toto za
mítnutí se strany Západu formulováno. Složité klič
ky mezinárodního práva a ještě choulostivější háčky
politické toto rozhodnutí ulehčí. Kterákoli západní
vláda může však zdůraznit, že v každém civilisovaném státě má i šibeničník právo svobodně se há
jit před řádným soudem. Kterákoli. západní vláda
by k tomu mohla' přidat štipku, že právě toto právo
je u lidových soudů v lidově-demokratických stá
tech upřeno dokonce i nejvyšším funkcionářům ko
munistických stran, začne-li funkci státního proku
rátora, soudce, obhájce i popravčího zastávat moc
nější kolega.
Kterákoli západní vláda by také mohla poukázat
na to, že o vydání válečných zločinců, jejichž , zlo
činy nebyly ještě prokázány, žádá vláda, jejíž před
ní členové se sami aktivně podíleli na válečných
zločinech. Stačilo by tu připomenout spolupráci
československých komunistů se sovětskou tajnou
policií, která zavlékala, věznila a vraždila českoslo
venské občany v míře, jíž se sice mohla rovnat
činnost Gestapa, ale těžko činnost Hlinkoyy gardy.
Gardisté totiž vždycky byli jen vlivná, hlučná a
škaredá menšina slovenského národa. Zločiny, jež
dnes vytahují komunisté na světlo, byly spáchány
(nepochybujeme, že spáchány byly) v pozdních fá
zích druhé světové války. Slovenští gardisté tehdy
dělali přesně totéž, co dělali slovenští komunisté,
jenže na druhé straně barikády. Hromadné hroby
na Slovensku jsou především ' trvalou obžalobou
německých a sovětských dobyvatelů.
Stavíme-li se proti vydání bývalých příslušníků
Hlinkový gardy, není to proto, že bychom chovali
sebemenší iluse o cílech a metodách této organisace. Není to ani proto, že bychom pochybovali
nebo nepochybovali o vině osob, o něž mají komu
nisté zájem. Jestliže jsme pak zavrhli fikci kolektiv
ní viny, musíme trvat na tom, že jednotlivý provi
nilec musí stát před řádným soudem, nikoli před
soudem luzy. Stavíme-li se proti vydání příslušní
ků Hlinkový gardy, stavíme se proti vydání kte
réhokoli člověka, který má být předhozen dravé
zvěři. Dnes jsou to gardisté, zítra to mohou být
vlajkaři, pozítří arisátoři, popozítří národní správci.
A pak třeba kdokoli jiný. Mnozí z nás Se provinili
zločinem vojenského zběhnutí. Všichni jsme vinni
zločiny proti míru. Každý z nás může být obžalo
ván ze zločinů, které nikdy nespáchal. V očích ko
munistů jsme všichni vinni. Nezáleží na tom, kdo
z nás má čisté svědomí a kdo ne. My jsme myšlen
ku kolektivní viny a kolektivní zodpovědnosti za
vrhli. Komunisté ne.
Komunistická propaganda se teď namáhá za
působit na slzní váčky západní veřejnosti drastic
kým líčením zavraždění příslušníků anglo-americké
vojenské mise v Banské Bystrici a vražd, spácha
ných na francouzských partyzánech oddílů kapi
tána de Lanouriena. Trvalo téměř deset let, než
vůbec komunistická strana veřejně připustila, že
západní spojenci byli hotovi slovenskému povstání
pomoci. Filmový záznam přistání anglo-americké
letecké mise na letišti Tri duby byl prostě -zaba
ven. Dodnes nikdo nepřipustil, že na zákrok sovět
ského velitelství byly odmítnuty letecké dodávky
zbraní československým oddílům, bojujícím na území Slovenska. Slovenské povstání mohlo být zá
sobeno z italských letišť americkým letectvem.
Americké letectvo mohlo dokonce zachránit život
i jakémusi Janu Švermovi, nedobrovolnému hrdi
novi povstání. Dovídáme se z nejpovolanějších úst
teprve nyní, že opravdu položil za svobodu Česko
slovenska život také někdo jiný, než hrdinný rudoarmějec. Způsob, jakým je to světu zvěstováno,
nelze označit ani za obyčejnou drzost. Je to necudnost k mrtvým.
jun
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Sověty zastavily pokusy s nukleární pumou

'SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
srdečné zve na
i
TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 3. května 1958
Někteří lidé, a je jich hodně, mají zvláštní povahu. Dejte jim poko které uzavíraly se Sově v Empire Ballroom, 386 Chapel St., PRAHRAN
Předprodej vstupenek a inf.: LA 4135 (Piek)
a budou se chovat pokojně, někdy dokonce rozumně. Ale spusťte na nč ty dohody. Přehled, kte
z přijímačů, novinových Stránek, kazatelen a přednáškových sálů ’’bu rý následuje, je skromně
lIIIIIHIIlllllllllllill!l!llllIIIIIligiIIllllíllJlllliIlillil!lÍ7lH
báka” o zničení světa a panika vypukne naplno.
TELEVISORY, RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY
neúplný.
a elektrotechnické přístroje a potřeby
Ne, že by možnost vyhlazení lidstva byla dnes něčím fantastickým.
SSSR uznal nezávis
za hotové neb na splátky dodá i opraví
Když na to přijde, lidstvo se ted
*
dovede .vyhodit do povětří jedna ra. lost Gruzie v r. 1920. V
dost, neboť jeho pokrok nezná mezí. Nukleární nebezpečí je bezprostřední r. 1921 ji napadl a anekRádio - Electrical,
a konkrétní. Jisté však je, že se mu nedá čelit panikařením.
toval.
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, Vic.
Sovětská propaganda o nukleárních Antikris
Ti, kteří ten tlak vyNezávislost Ukrajiny
(1.
stanice za st. Elsternwick) Telefon XM 2542
pracuje zpravidla daleko tech na Západě. K tomu .tvářejí, při tom ignorují byla Sověty zaručena v
Dříve závod, v Praze XII.
lépe' než západní a ato se připojily některé no skutečnost, že jsou ja r. 1920. V r. 1922 byla
mového strašáka dovede viny a zmatek byl ohrom derné zbraně jedinou Ukrajina anektována.
V témže roce přijaly
ke: svým účelům dokona ný. Lid . se chvěl a začal záštitou demokracií pro
Nezávislost baltských v listopadu 1939.
Sovětský svaz pode- Sověty v San Francisca
le využít. Minulý týden vyvádět.
ti komunistické expansi, států byla uznána Sovět
všechny závazky, spoje
jí vyšlo .zase další terno.
Všechna: ta panika se že jsou Sověty stopro ským svazem rovněž v psal v r. 1941 tzv. Seve
né s členstvím ve SN.
roatlantickou
chartu,
po

Chceme mír
zdá na první pohled centně zodpovědný za r. 1920. V r. 1926 byl
dle
níž
měl
respektovat
Otok na Nagyho Ma
situaci,
která
vyústila
.
v
podepsán pakt o neútoSovětský svaz dokon směšná. Ale součet vše
ďarsko v r. 1956 je je
’
’
práva
národů
”
a
podle
nukleární
zbrojení
a
že
čení s Litvou, v r. 1932
čil klidně velkou sérii ho toho rámusu se rov
níž se měl zdržet dal nom nejdrastičtějším
dohoda
sé
Sověty
není
s
Estonskem
a
Lotyšnukleárních pokusů, doz ná veřejnému tlaku, kte
možná prostě proto, že ■ skem. Všechny 3 země ších územních výbojů. příkladem mnoha póruvěděl se, co chtěl vědět, rému demokracie těžko
komunisté
: smlouvy a byly násilně připojeny Od. té doby anektoval šení těchto závazků.
a uhodil na strunu lid odolávají.
To je jenom malý zlo
dohody zásadně nedo k Sovětskému .svazu v r. části území Finska, Ně
ské ustrašenosti. Ústy
Ten veřejný tlak žá
mecka,
Polska,
ČSR,
Ru

mek
celkového součtu
držují.
1940.
svého ministra zahraničí dá zastavení nukleárních
munska, Číny a Japon sovětských věrolomností,
Přehlídka.:
věrolomností
V r. 1932 byla podeGromyka oznámil světu, pokusů západních demo
ska. Právo na sebeurče- nad jejichž číselným bo
že chce mír, a proto že kracií a dohodu se So
Při té příležitosti je psána sovětsko - finská ní upřel Polsku, Vých. hatstvím by zbledl zá
velkodušně a jednostran větským svazem o jader snad docela, vhodné u- smlouva o neútočení. Německu, ČSR, Mad’ar- vistí sám Adolf Hitler.
ně končí nůkleářní po-' ném odzbrojení.
kázat, jak dopadly státy, Útok na Finsko započal sku, Rumunsku, Bulhar
V jejich světle je těž
.kusy. Časováno to bylo
sku, Albánii a Mongol- ké předhazovat západ
■náramně - těsně před
ním demokraciím ne
sku.
-Zahájením amerických
V r. 1945 slíbil SSSR ochotu k uzavírání dal
pokusů v Tichomoří.
v Potsdamu respektovat ších dohod se státem, je
Reakce byla téměř oka
nezávislou a jednotnou hož neúcta k danému
ského
impéria,
změny
v
(
Pokračování
se
str.
1
)
ani v satelitech nejde o
mžitá. Ve Washingtonu
sovětské diplomacii a Koreu. Nedávná korej slovu byla tolikrát tak
to,
pomoci
lidem.
Jde
uvolnění
”
,
směřovalo
k
'si začali šlapat na jazyk.
všechen ten kvas, který ská historie je dostateč- nepochybně prokázána.
Dulles řekl jednu chví zajištění plynulejší inte jen o posí ení režimu.
započal Stalinovou smr
grace
a
větší
účelnosti.
Nová
diplomacie
li, že na to Amerika nic
tí, jsou věci, jež třeba
Revolty
v
Berlíně
(1953)
nedá a že se bude ve
Postalinská diplomacie brát v úvahu. Bylo by
sele zkoušet dál, druhou a v Poznani (1956) a Sovětů měla, souběžně s však nebezpečné, kdyDy
chvíli zase prohlašoval .maďarská revoluce ’’uvolněním” v SSSR a je Západ přestal vidět
Eisenhower, že se ’’bou (1956) tomu učinily na satelitech, i rovněž svou ve správné perspektivě.
chání” zastaví, jen co okamžik přítrž. Jenom ’’dobu tání”. Šroub byl Zjednodušit celý prob 30.3. Na -syrsko - izrael mocnosti zastavit pokusy
proběhnou nynější poku- však na okamžik, pro stalinsky přitažen teprve lém na otázku scalinistú ských hranicích došlo s jadernými zbraněmi.
tože hodiny se nedají s příchodem Sputníků,
opět k bitvě mezi Araby 2.4. Indonéské vládní
Sy’ a ’’hodných” (nebo ales
posunout
zpět a tak ja
Židy.
jednotky se vylodily na
Skuteční, narudlí i úkteří dali vládcům Krem poň rozumné dohodě a31.3.
Ministr zahranič Celebesu a obsadily měs
ko
v
samotném
SSSR,
i
plně rudí pacifisté zača
lu pocit síly, jemuž ne přístupných) komunistů ních věcí Gromyko ozná ta Palu a Donggala.
li pochodovat nahoru a satelitní reformy mají dovedli odolat.
by mohlo být sebevra mil na zasedání Nejvyš- — Velitel povstalců na
dolů Anglií a Amerikou. trvalý ráz a budou mít
Snad k nejzajímavější žedné. Lidé - ’’stalinis- šího sovětu, že SSSR za Kubě Fidel Castro začal
staví pokusy s jaderný slibovanou "qfensivu”
Faráři kdejaké církve trvalý vliv.
změně však došlo ve ti” - neudělali z marx mi
zbraněmi.
proti vládě presidenta
Ale
zase,
jako
v
SSSR,
začali hřímat s kazatelen
vztahu kej komunistic istického systému zvrá — Maršál Bulganin, kte Batisty.
kým stranám vně želez cen o s t. Komunismus rý byl zbaven místa so — Chruščov je na návště
né opony. Stalinovo Rus svým učením o všemoc- větského předsedy vlády, vě v Maďarsku.-..
jmenován ředitelem 7.4. Na Maltě se konaly
ko je považovalo jenom nósti strany však dělá z byl
sovětské státní banky. Ni- protibritské demonstrace.
za nástroj sovětských lidí, kteří se mu upíší, kita Chruščov představil
8. 4. Indonéská vláda na
plánů, který sám o so zvrácené ’’stalinisty”. I Nejvyššímu sovětu svou bídla Spojeným státům,
bě nemůže i mnoho docí z Gomulků je udělá, i novou vládu. Jeho první že v Americe nakoupí
MARIÁNSKÁ POESIE
mi náměstky jsou Miko- větší množství zbraní.
lit.
V ANGLICKÉ LITERATUŘE
z Titů a z každého, kdo jan a Kozlov.
USA kritisovala Indoné
Názor Chruščova a
Povstalci na Sumatře sii, protože objednala
Pod stejným titulem vyšla studie básníka jeho spolupracovníků se dnes proti stalinismu —
vyhodili do povětří letiš
Zdeňka. Rutara v časopise cyrilometodějské zdá být podstatně jiný. brojí, aniž, by byl ocho tě v Padangu a evakuo- zbraně v Československu.
9.4. President Eisenho
ten
uznat,
že
je
komu

Ligy v Kanadě. Práce nadějného básníka je Chruščov zřejmě neod
vali civilní obyvatelstvo. wer
prohlásil, že Spoje
nismus
věc
zásadně
špat

— V kanadských volbách né státy
o to hodnotnější, protože si vyžádala namáhavé mítá možnbst vnitřních
budou uvažovat
získala
jasnou
většinu
ná
a
vyvodil
z
toho
důs

práce a tím se rozlišuje od povrchního ’’básně revolucí v i západní Ev
c- zastavení zkoušení nuk
Diefenbakerova
konservaleárních zbraní, jestliže
ní” moderních bolestínů, které své osobní strá ropě, za předpokladu ledky.
tivní strana.
-kw- .—
dání činí pomalu středem všehomírá. Jazykové ovšem, že tam nebudou
Zástupci tří nápadních se jim podaří získat dos
tatek informací při le
mocností předali sovětské tošním
znalosti ukazují, že Zdeněk Rutar bude jednou americké armády, any
zkoušení v Ti
vládě
noty,
ve
kterých
v překladatelské činnosti jednou opravdovým intervenovaly.
chomoří.
se
navrhuje,
aby
se
kon

* Obchod koloniální *
mistrem. Přetiskujeme jeho překlad z díla W.
Souhlasit ■ nebo nesou lahůdkářství * milkbar cem dubna začalo v Mosk II. 4. Teroristický vůdce
Shakespeare.
vě jednat o konferenci Grivas hrozí novou ofenhlasit s. uskutečnitelností
MILLSWYN
sivou proti -Britům na
hlav velmocí.
LXVI.
takových Chruščovových
1.4. Podle vládní indo- Kypru.
DELICATESSEN
\Jsem znaven vším, že ždám si smrti klid
nadějí je jedna věc. Při
néské zprávy obsadila ar — Sovětský svaz předlo
89 Millswyn St.,
Jak žebrák, zrozený by v poušť jeň zřel,
jímat takové návrhy ja . STH. YARRA, VIC. máda Bangkinang na žil západním mocnostem
Sumatře a blíží sek návrh na přípravu kon
kík prázdné Nic se v krásném rouchu skvít...
ko ukázku ; dobré vůle
BM 4779
povstaleckým hlavni m ference hlav mocností.
_Jseax znaven vším, že bych už zemřel rád, Sovětů je věc úplně ji (z Telefon
Toorak Rd., neda městům Padangu a Bu- Vyslanci v Moskvě se
JeB kdWbych. nemusel svou lásku zanechat.” ná.
leko St. Kilda Rd.)
mají příští týden dohod
kit Tingi.
— Podle zpráv z Londý nout na datu přípravné
ZHtAVODAJ, vydává Sdružení Čsl. Exu. Dodávky do domu
Systém a lidé
ímmÚí v C&ňca^o. č- 2, únor 1958.
Manželé jšuranovi na a z Washingtonu ne konference zahraničních
Reformy uvnitř sověthodlají prozatím západní ministrů.

PANIKA S ATOMEM

J- P H I L I P

Vše pro stranu

ZE DNE NA DEN

Naše rovy
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H LAS DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Na severním svahu
hřebene Stohu v Malé
Fatře ze zřítila sněhová
lavina, která strhla tři
lyžaře. Dva se podařilo
včas zachránit, třetí byl
vyhrabán mrtev. Horská
služba na území Sloven
ska vybízela lyžaře, aby
’’používali jen značkova
ných zimních cest a do
držovali všechny poky
ny horské služby a cha
tařů”.
— Od 1. dubna přestává
existovat ministerstvo
místního hospodářství.
Dosavadní působnost mi
nisterstva se přenáší na
krajské. národní výbory.
Vláda dále zrušila úst
řední správu pro byto
vou výstavbu na Sloven
sku. Převážná část geo
logických prací bude ří
zena ústředním geologic
kým úřadem.
— Ministr školství a kul
tury dr. Kahuda přijal
. členy opery a baletu z
Leningradu, -kteří hosto
vali v ČSR.
— Na hoře Kleť u Čes
kého Krumlova byla za
hájena stavba jihočeské
ho televisního vysílače.
V provozu bude prý v
první polovině příštího
roku.
— Obchod s potřebami
pro domácnost ve Stra
konicích zavedl pro své
zákazníky ’’půjčovní služ
bu”. Zákazníci sj tu mo
hou vypůjčit za určitý
poplatek elektrické vyssavače, šicí stroje, lešti-

če parket, dalekohledy,
jízdní kola a ; dvoukolo
vé vozíky.
— V Mariánských Láz
ních se konají oslavy 150.
výročí založení města, je
jichž vyvrcholením bude
mezinárodní lékařský a
hudební' festival. MNV
věnoval na úpravu měs
ta přes jeden a tři čvrti
miliónu korun.: Ubytova
cí kapacita se rozšiřuje
o 1.-800 lůžek.
— V pražské Galerii mla
dých byla otevřena výs
tava malíře Dalibora Po
korného a Václava Kymla.
— ’’Umělá ústa” byla vy
robena v .továrně na hu
dební .nástroje v Kras
licích. Jde o zkušební za
řízení pro měření decho
vých nástrojů. 'Konstruk
tér: Karel Děkan.
— V Děčíně zemřel ve
věku 85 let jeden z pos
ledních žáků J. V. Myslbeka sochař Bohumil Hla
váček.
— Ve Vladislavském sá
le pražského Hradu se
bude konat celostátní výs
tava archivních doku
mentů a korunovačních
klenotů.
— V rámci reorganisace
stavebnictví budou v čes
kých zemích vytvořeny v
rámci ministerstva sta
vebnictví čtyři speciali
sované podniky (2 pro
stavby vodní a 2 pro
stavby dopravní). Každý
kraj bude mít vlastní no
vý podnik ’’Vodohospo

PROCESY A ROZSUDKY
— Po šesti letech byli prý dopadeni pachatelé
vraždy na komunistické funkcionářce Anně Kva
šové z Chrástné u Kutné Hory. Byla to prý
politická vražda, spáchaná protistátní skupinou,
usvědčenou také z rozšiřování protistátních le
táků, přechovávání zbraní a organisování útěků
do Německa. Obžalovaní a tresty: Antonín
Landstofí z Litvínova smrt, J. Pták z Prahy XII.
smrt, J. Kubelka z Prahy I. smrt, A. Kubelková a J. Koupil z Prahy I. 25 let, M. Nová z
Prahy VII. 15 let, A. Beran z Prahy XV. 15
let, J. Ledašil 15 let, J. Horných 11 let, J. Še
divý 5 let a M. Hojer 4 roky.
— Na tři roky žaláře a k ztrátě hodnosti byl vOlomouci odsouzen generál Jaroslav Talášek.
který prý rozšiřoval zprávy Svobodné Evropy.
— Tamtéž byla souzena skupina rozkrádačů
masa, zaměstnaných v n. p. Masný průmysl.
Vedl ji bývalý vedoucí expedice Miroslav
Sauer, odsouzený na 4 a půl roku. Jeho společní,
ci dostali od 3-5 let.
— Pro falšování údajů ve státním plánu byli
odsouzeni v Jihlavě bývalý ředitel n. p. Jihlavan Josef Kyzlink a vrchní účetní A. Beneš.
Kyzlink byl odsouzen na 1 a půl roku, Beneš
na 8 měsíců podmínečně.
— Pro krádeže materiálu z hrudkoven v Ejpo
vicích byl odsouzen Milan Hájek. Dostal 5 mě
síců. Další dva obžalovaní byli odsouzeni na
4 měsíce.
— Pro ’’finanční machinace” byl v Olomouci
odsouzen bývalý spolumajitel oděvního závodu
v Prostějově František Zelený.
— Pro podezření ze špionáže bylo zatčeno 5
zaměstnanců ředitelství Ostravsko-karvínských
dolů. Mezi zatčenými jsou Antonín Zelenka
a Gottfried Frischauf.
J. K./Č

dářskou stavební obno
vu”. Od 1. dubna 1958
jsou zapojeny do pravo
moci ministerstva staveb
nictví také podniky' mi
nisterstva dopřa.vy.
— Ministerstvo zahranič
ního obchodu oznámilo,
že čs. exportní podniky
uzavřely na' lipském ve
letrhu obchody za 230
miliónů korun. Největší
zájem byl o stroje a au,
ta, bavlněné tkaniny, bo
ty, pivo, slad, filmové a
fotografické aparáty.
— Šéfredaktor odborář
ského časopisu ”čs. hor
ník” František Mucha
byl sesazen. Jehp nástup
cem se stal Bedřich Václavík.
— V závodech ČKD v
Blansku došlo k inciden
tům při schůzích Revo
lučního odborového hnu
tí. Závodní výbor ČSM
teď prohlásil,. že celou
věc inscenovaly proti
státní živly.
— V Praze byl podepsán
protokol o výměně zboží
mezi ČSR a Velkou Bri
tánií. ČSR vyveze do An
glie obráběcí stroje, ná
bytek, sklo, potravinář
ské . výrobky, doveze
stroje a strojní zařízení,
průmyslové suroviny, tex
tilní tkaniny.
—Spolehliví členové Sva
zu čs. mládeže jsou rek
rutováni do ’’pomocné
stráže” Veřejné bezpeč
nosti, aby pomáhali v
’’potírání páskovství”.
-’—V současné době pra
cuje ve stavebnictví na
Slovensku ÍO.OOĎ žen.
—Francouzská vláda pro
testovala v Praze proti
dodávkám čs. zbraní al
žírským povstalcům.
— Východoněmecké di
vadlo Bertholda Brechta
bude hrát na zájezdu v
Československu Brechtovy hry ’’Matka Kuráž”
a ’’Galileo”.
— V rámci Českosloven
ské akademie věd byla
zřízena Čs. společnost
pro psychologii. První
společnost tohoto druhu
byla založena i roku 1927
filosofem Fr. ¡Krejčím.
— Na letošní ¿imní dovo
lené -Ústřední rady odbo
rů se podílelo 90.000 děl
níků. Na letní zotavenou
jich prý letos pojede 160.
000.
— Divadlo Spejbla a Hur
vínka je na ¡zájezdu v
Bulharsku. Letos, navštíví
tyto země: Francii, Zá
padní Německo, Holand
sko, Belgii, švédsko a
Dánsko.
—Československo požáda
lo vládu jednoho západ
ního státu o vydání Če
cha X., kterého obvinilo
z dřívější zpronevěry té
měř 1 mil. Ksč .v znárod
něném textilním průmys
lu.
J. Ki/FEP/PNL

Pravou kontinentální
FRANCOVKU ’’ALFA”
vyr áb í
JOSEF VLACH
69 West Sť., Glenroy,
Víc.
Vyžádejte si nabídku.

Přechody hranice na východ a na západ

NEKLIDNÁ HRANICE
Nová věznice ve Vikmanově slouží jako náhražka za věznici karlovar
skou. Dostanou se do ní občas pozdní ’’kopečkáři”, kteří se snaží o ile
gální přechod z Československa do Západního Německa. Není jich mnoho.
V prosinci minulého roku (kdy je snad nejhorší doba pro přechod) se
podařilo jen pěti osobám dostat se přes hranice.
Skupinka vězňů z vikmanovské věznice vyprá
věla, že během měsíců
listopadu a října bylo z
věznice Bautzen ve Vý
chodním Německu od
transportováno asi 20.
čs. občanů, chycených
při pokusu o útěk z ČSR
přes východoněmecké území.
Ve vikmanovské věz
nici byli koncem měsíce
ledna t. r. (podle zprá
vy uprchlého vězně) ve
vyšetřovací vazbě pro
pokus o přechod hranic:
nositel Řádu práce, 48letý horník Oldřich Va
šíček ze Slavkova u Kar
lových Varů (Pracoval v
Horažďovicích s partou
hlubinářů). Zg hrani
ce utíkal s bývalým po
ručíkem čs. armády a
později horníkem v Já
chymově Pokprným.
Oba bylí chyceni při pře
chodu přes Nisu v blíz
kosti Zhořelce.
Na soud čekal ve Vik
manově také 17-letý kopečkář Hynek Kejk z
internátu pracovních zá
loh v Sokolově. Ten byl
chycen ještě s jedním
kamarádem v Halle. O

jejich přípravách k útě
ku prý vědělo přes dva
cet chovanců internátu.
Oba uprchlíci se vyhnu
li masovému útěku všech
osazenců jen tím, že utí
kali tajně a předčasně.

Z Plzeňska pocházel
ani ne 17-letý Karel
Hrách, bytem v Krasli
cích, který byl chycen v
okolí Českých Budějo
vic.
Proti uprchlíkům z
ČSR jsou po ruce jména
jednotlivců, kteří se vra
cejí tu a tam zpátky do
mů.
■ •
Poslední zprávy, jež
jsou k disposici, jmenují
dva případy:
Domů se vrátil 36-letý bývalý sólista Severo
českého divadla v Liber
ci Jaroslav Danihelka.
Původně zůstal v Ra
kousku, když byl se
svým souborem na zá
jezdu v cizině. Nedávno
prý dostal zprávu, že je
jeho žena zavřena. O
den později byl viděn,
jak jde na konsulát. Na
rozloučenou přátelům v
Rakousku nechal lístek:
. ..snad někdy doma na

shledanou...
František Šejnoha z
Karasína, okres Bystřice
nad Pernštejnem, se vrá
til domů, protože na Zá
padě. existenčně selhal.
Uprchl ze stavby pře
hrady na Lipně v jižních
Čechách, dostal slušné
místo v americké nemoc
nici. Byl vyhozen, pro
tože nepřišel po výplatě
tři dny do práce. Šej
noha platil za těžkého
pijáka.
Nakonec jeden vzorek
navrátilců a znovunavrátilců Zápotockého am
nestie: Miroslav Ziarko
sedí dnes ve věznici v
Karlsruhe jako agent čs.
ministerstva vnitra. Ziar
ko byl za války přísluš
níkem německé armády.
Dostal se do anglického
zajetí a pracoval po vál
ce v Anglii v nemocnici.
Oženil se tam. Pak opustil svoji ženu, vrátil
se do Německa, kde
vystupoval v táboře'Valka pod jménem Grant.
Na amnestii odjel do
ČSR, odkud byl jako
agent vyslán do Němec-'
ka.
]. K.

Cizinecká Praha se mění

Z Alcronu do Ambassadoru
Podle zpráv turistů, kteří projíždějí Prahou, stává se tradiční pražský
hotel pro turisty s tvrdými valutami čím dál tím méně populární. Hotel
Alcron sice dodnes ubytovává cizí diplomaty a vůdce delegací, ale jádro
návštěvníků ze Západu se zvolna přestěhovává do hotelu Ambassador,
který je nyní pod správou Čedoku.
Hotel Ambassador dnes tvoří se svým Embassy-harem, Budapesťbarem
-denním barem, francouzskou restaurací a noční kavárnou jediný pohos
tinský a zábavní komplex v Praze.
Ředitelem se stal ja mezinárodními atrakce jí na den hodnotu 60-70
kýsi pan Večerka, který mi, působícími na oko, Kčs. Ušetří-li návštěvník
má výborné styky u Če ale obecenstva, ubývalo. něco na jídle, může si
doku. Úpravy a adapta Cizinci nepřicházeli a za zbytek koupit cigare
ce v Ambassadoru stá domácí publikum se šlo ty nebo upomínkové
předměty, nikoli alko
ly statisíce. Opravovalo bavit jinam.
Ambassador nebyl ani hol.
se vnitřní zařízení, klad
Národní , podnik Če
ly se nové koberce, opra před reorganisací nijak
vovalo se i jeviště (opo levný. Vstup stál 20 Kčs, dok vede v Praze hote
na sama prý stála 100. Nejlacinější ’’sedmička” ly Paříž (středisko spor
’’Ludmily” (nebo fran tovců), Esplanade, Ale
000 Kčs).
Kabaretní sál Amha- couzského Beujoulais) rón, Flora (dělnické de
ssadoru, Alhambra, byla stojí 29 Kčs. Sklenička legace z asijských stá
mezi Pražany velmi po obyčejného koňaku ne tů).
Turisté si velmi stěžu
pulární, protože tam bo ginu stojí 8 Kčs, stop
konferoval J. Šterci a ka francouzského Hen- jí na pražský superhotel
Internacional (v Podbazpívali Setleři. Program nessy-koňaku 29 Kčs.
Cizí návštěvníci však bě), který prý šidí na
nešetřil časovými vtipy
nemohou mnoho utra jídle i na obsluze. Dnes
a satirami.
V rámci reorganisace tit. Pražané pijí víc. prý bydlí v hotelu Am
Ambassadoru byl pro Návštěvník, který cestu bassador asi 80 proceiít
gram změněn. Domácí je Čedokem, dostane všech návštěvníků ze Zá
__
‘ ‘ tp
kabaret byl nahrazen cestovní bony, které ma- padu.

Všechny licencované práce instalatérské
Zavádění a opravy vodovodů, horké vody, ply
novodů, střech, žlabů, okapových rour, kanalisace

JAN VLACH, instalatér
69 West St., G L E N R O Y, W. 9, Vic.
Na požádání Vás navštívím a sdělím rozpočet

VE JMÉNU JMEN

NEZAMĚSTNANOST
V AMERICE A JINDE

Proč se nebude opakovat krize roku 1929

Ačkoliv ještě nevyprchalo vzrušení prvních sovětských a amerických
družic, ačkoliv se připravuje nová konference. ”na vrcholku”, hlavním
předmětem pozornosti se ve Spojených státech a jinde stává nezaměst
nanost. Tisk a veřejnost sledují Se zájmem čtvrtletní i týdenní statis
tická data, která připravují různé americké agentury. Mluví se o pří
činách a o možných nápravách, ale hlavní - a nejdůležitější . otázka je,
co přinese nejbližší budoucnost. Budě současná deprese podobná před
cházejícím poválečným depresím, nebo se rozvine v krizi, jaká otřásla
světem v roce 1929?

plánovány nebyly, jako
např. prodloužení pod
pory v nezaměstnanosti
o 13 týdnů (dosavadní’
průměr: 20 týdnů). Ta
ké se očekává snížení
daní jako prostředek k
zvýšení kupní síly.
. Stát ovšem není jedi
ným činitelem, který má
vliv na usměrpění hos
podářské situace. Návrat
k normálním poměrům
závisí do značné míry
na tom, jakou mají dů
věru v budoucnost spot
řebitelé a výrobci. Zvý
šení čisté mzdy nepři
měje dělníka, aby ku
poval více, jestliže se
domnívá, že se brzy ocit
ne na dlažbě nebo že
ceny klesnou. Snížení
daní také nepřiměje pod
nikatele, aby opět zvý
šil výrobu a zaměstnal
nové lidi, jestliže se
domnívá, že své výrobky
neprodá. Lidská psycho
logie má svůj vliv na
hospodářské poměry.
Jestliže není možno ni
kdy spolehlivě předpo
vědět bezprostřední hos
podářský vývoj, není to
jen proto, že je hospo
dářský systém velmi slo
žitý; je to hlavně proto,
že lidský myšlenkový
proces je nevyzpytatel
ný.
-ec-

Přední britský filosof Bertrand Russel má nepří
jemný zvyk. Čas od. času ho něco popadne, načež
obdaří svět nápadem, nad nímž obyčejný smrtel
ník zakroutí nedůvěřivě hlavou.
Podle posledních od zajišťuje podporu v ne pravděpodobně přímý
..Jeden takový nápad právě spatřil světlo světa.
Tentokrát se mu pro něj podařilo získat i spisova hadů je ve Spojených zaměstnanosti a které podíl státu na národním
tele J. ■ B. Priestleyho, s nímž teď vede hnutí, kte státech přes 5 mil. neza kryje asi 43 milióny hospodářství. Zatím co
ré pohnulo osrdím Velké Británie, žlučí Spojených městnaných, což je více pracujících. Podpora se
federální rozpočet v r.
států a -zahřálo příjemně studené -srdce Kremlu.
Hnutí Bertranda Russella á J.. B. Priestleyho čer než 7% 7, celkového poč vyplácí po určitou dobu 1929 byl asi 3% hrubé
pá sílu ze strachu z nukleárních pum a není vlast tu 70 miliónů Američa podle předchozích příj ho národního důchodu,
ně ničím jiným než novým druhem neutralismu. nů schopných pracovat. mů a podle doby posled tento podíl je dnes asi
Nejen že hájí jednostranné zastavení výroby a zni Nezaměstnanost zvláště ního zaměstnání. Toto 18 %. Ruku v ruce s tím
čení nynějších zásob . jaderných bomb v Angín,
ale. žádá také, aby Británie vystoupila ze západní silně postihla některé opatření má následek, to zvýšeným podílem na
aliance a vykázala Američany ze základen na brit oblasti a některá prů že dělník, který je bez národním hospodářství
ském území.
myslová odvětví. 50% zaměstnání, ztrácí jen jde i větší znalost hos-.
Có tím chce dosáhnout? Britští partyzáni míru amerických nezaměstna část své kupní síly a ne podářských ’’zákonů” a
se’domnívají, že je to jediná cesta k odbrojení, a
že by tak AngUe vytvořila precedent, jejž by ostat ných bylo propuštěno z zhoršuje situaci omezo vědomí zodpovědnosti za
hospodářskou stabilitu.
ní jaderné mocnosti radostně následovaly.. Svět by výroby automobilů, le váním spotřeby.
tak byl zachráněn před jadernou záhubou.
tadel a pod. - z průmys
Po zkušenostech z r. Ta tam je doba, kdy se
' Zatím se, pokud je mi známo, našlo nepatrně lů, kter©, zaměstnávají 1929 byl také, zákonem státníci - a národohospo
málo lidí, kteří by tyto naděje nazvali dětinskými. normálně 23 % pracují
omezen úvěr na burs o v- dáři - domnívali, že de
Je to asi proto, že za nimi stojí velká jména filo
ních transakcích. Je pro ficit ve státním rozpočtu
sofa Russella a spisovatele Priestleyho. Někteří E- cích.
ďé jsou totiž ochotni spolknout ve jménu velkých
Poměrně vysoká neza to nepravděpodobné, že je hřích proti zásadám
jmen téměř všechno.
městnanost je také v Zá by sé ^opakovala bursov- zdravého hospodaření.
Minulost i přítomnost nás však učí,, jak nebezpeč
nými : se mohou stát slavná jména, začnou-Ii se za padním Německu (7.4 ní panika, způsobená Státní pokladna se stále
bývat něčím, co není z jejich oboru. Velký voják %) a v Belgii (9%), V spekulanty, kteří' neměli víc a více stává nástro
Eisenhower se projevil jenom jako průměrný, ne- Kanadě (8.8%) a v Ja dost peněžních prostřed jem, kterým je možno
li podprůměrný president; Největší vědec naší do ponsku. Ve Velké Bri ků. Také bankovní sys regulovat hladinu za
by Einstein ukázal mnohokrát neuvěřitelnou poli tánii a v i Austrálii, kde
tém . je reorganizován, městnanosti.
tickou naivitu. Zakladatel dnes již mrtvého existense
také
o
nezaměstnanos

takže je těžko si před
cionalismu J. P. Sartre prokázal komunismu služ
Americká vláda se roz
by, jichž dnes, asi Utuje, ale které: se dají těžko ti mluví, problém zdale stavit zhroucení bank.
hodla uspíšit některé vý
odčinit. To jsou jenom tři případy z tisíce. Bert ka nedosahuje americ
rand Russell a J. P. Priestley patří do toho tisíce. kých rozměrů, a Francie
daje, které byly pláno
Russell jde dál než Priestley. V rozhovoru s
vány
na pozdější dobu,
Nejdůležitější
rozdíl
americkým novinářem Álsopem řekl, že je pro ja nezaměstnanost praktic
oproti
r.
1929
je
však
a
schválila
nové, které
derné odzbrojení Západu i za cenu dočasné sovět ky nezná.
ské dominace, jež je mu prý milejší než úplné
Příštích několik mě
Začínají procesy s bývalými příslušníky Hlinkový gardy
vyhlazení lidstva.
.
síců pravděpodobně uká
Nebezpečí a hrůzy atomové války nebude jistě
nikdo podceňovat- a myšlenka jaderného řešení zá že, jestli se situace bude
padního sporu s komunismem se dnes musí jevit nadále zhoršovat, či jestli
Velké místo v obžalobě bývalých slovenských gardistů je vyhrazeno ně
káždému normálnímu člověku jako holé šílenství. nezaměstnanost dosáhla kolika episodám, při nichž přišli o život jednotliví příslušníci spojeneckých
To snad není třeba zdůrazňovat.
vrcholku. Dnes už je armád. Je to na základě této části obžaloby, že českoslovenští komunisté
Ale kdyby dnes svobodný svět přijal názory B.
možno
říci, že je situace dnes žádají vydání jednotlivých gardistů, kteří po válce uprchli ze Slo
Russella, nestál by za falešný šesták a plně by si
venska a kteří dnes žijí ve svobodném světě. Zdá se, že Komunistická stra
zasloužil osud, který pro něj- ten velký britský fi vážnější než za obou po na Slovenska zorganisovala celostátní kampaň ’’pracujících’’ pro vydání vá
losof bona fide připravil.
válečných depresí (1948- lečných zločinců.
Navzdory tomu - RusseUovo myšlení není bez 49, 1953-54). Není však, - DočeiE jsme -■ se .aspoň, li před krajským soudem
Žilinalogiky. Opírá se o strach a strach je často výsled
že ’’’pracovníci asbesto - členové pohotovostních
po
9
měsících
zdaleka
Před
senátem
krajské
kem rozumného uvažování. Je přece docela rozum
cementových z á v o d ů. v
né se zeptat, co má ze svobody radioaktivní mrtvo tak vážná, jako byla v Nitře ....... žádají. přísné oddílů Hlinkový gardy ho soudu v Žilině se ko
la-. Stejným logickým strachem však’ vládnou dik r. 1930. A je řada dů potrestání a. vydání vá Zauška,- Krajčí, Listnec- nalo obnovovací řízení
tátoři národům, protože lidé si ’ většinou položí tu vodů, které naznačují, lečných zločinců, kteří se ker, Tóth. a -farář z Kru- proti skupině 17 gardistů.
Mezi obžalovanými jsou:
též otázku dříve, než vytáhnou na hrad.
zdržují mimo území re piny ' Sliatan. Účastnili Jozef Babirák, Rudolf
se
prý
zavraždění
asi
300
--’Naštěstí pro svět není rozum jedinou lidskou že tak vážná nebude.
publiky”.
osob blízko Kremničky. Kalivoda, Erich Fiala,
vlastností. Čest a hrdost, věrnost zásadám slušnosti
Krize nebude
■ V - jednotlivých městech Zavražděni prý byli hlav Alexandr Andreides, Jo
a láska k dobrým věcem, mezi něž patří , svoboda,
na Slovensku pak začala
Milko, Robert Ondrajsou vlastnosti, které dělají z lidí lidi. Jsou tó vlast
Po zkušenostech z kri-. koncem března obnovo ně civilisté, ale též 40 za zef
šiak. Adreides byl prý
nosti na rozumu nezávislé.
jatých
příslušníků
pov

ze roku 1929 bylo ve vací řízení proti hlinkovvelitelem a ’’ideovým
Bertrand Russell je starý člověk, který se asi
stání.
vůdcem” gardistů v Ban
nebojí tolik o vlastní kůži jako o lidrtvo, které má Spojených státech (mů cům, odsouzeným již dří
ské Bystrici.
Fovážská Bystrica
v. atomovém věku na strach nárok. Jenomže. lék, žeme se omezit na Spo ve podle retribučních.
Při výslechu v Žilině
který on a Priestley předpisují, by přivedl svět blí jené státy jako zdaleka dekretů.
Při obnovovacím řízení se přiznal Rudolf Potrok
že naplnění toho strachu než co jiného.
Banská
Bystrica
nejdůležitější oblast) . za
v Povážskě Bystrici vy k vraždě tří cikánů a
Ani Nikita Chruščov není takový blázen, aby uvá vedeno pojištění, které
povídal obžalovaný Ján osmiletého chlapce. Dal
V
Banské
Bystrici
stáženě vyvolal světový konflikt, který nemůže’ skon
, Valient o tom, jak došlo ší obžalovaní Rojko a
čit jinak,, než atomovým ničením. Atomová válka
i k zavraždění 10 členů Ján Čudek prý byli us
se může’ ’’přihodit” jenom nedopatřením, nekontro
anglo-amerieké mise, kte vědčeni z vražd a ohrno
lovatelným vzplanutím malé lokální, války. Čím sil
rá byla zajata postupují vání mrtvol. Gardista
nější a odhodlanější jsou démókržcié, tím • menší
I
cími Němci v okolí Ban Ján Knapek byl prý po
je pravděpodobnost takového vzplanutí.
ské Bystrice. Ve vápen válce lidovým soudem
Prvotřídní
závod
’
Nevhodný pacifismus Russella a Priestleyho na
ce u Nemecké byli prý v osvobozen, ačkoli dnes
rušuje západní sílu a povzbuzuje Sověty k dobrod
lednu 1945 postříleni přiznává zavražděni 34
ružstvím, která. by,, si jinak. třikrát rozmyslely., ,.
američtí létej a 4 fran osob. S ním bude souzen,
couzští partyzáni. Gardis- další gardista Vendelín
. RusseUovo myšlení je příznakem doby; Je pří-. / York
ta Rudolf Potrok se přiz Koleno.
znakem únavy z nekonečného .napětí, příznakem ne
nal, že zabil ručním gra Ve všech případech se
trpělivosti ’s néutěšeňóu světovou situácí. ’Je ” pHznanátem dalšího Francou obžalovaní doz-náva j i.
kém- psýchóšý-,-ha ’ ňiž‘ : komunisté dlouho - čekali, h
ze, který se pokoušel u- Půjdou teď znovu před
Dlouholetá praxe v Praze a Bratiílavě
jejíž udržení teď budou ze všech ’ sil podporovat.
prchnout.
. -kw-!
lidové soudy.
J. K.

Zásah státu

OBNOVOVACÍ ŘÍZENÍ PROTI GARD1STÚM

VÝHODNĚ PLATEBNÍ PODMÍNKY
krejčovský

YORK TAILORING

House, IV. A. posch. 294 Lt. Collins St.
Melbourne City
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Skupiny moderních malířů a výtvarníků v ČSR

Otázky soudobého malířství
Během posledních dvou let byli jsme několikrát svědky odbojných
činů československých výtvarníků, kteří se odvážili vystoupit z řady
a ukázat veřejnosti výsledky své práce, založené ná principech moderní
’západní tvorby. Řadu důkazů přináší velmi zajímavá publikace Radia
Svobodné Evropy, nazvaná ’’Otázky soudobého malířství”. Tato studie
přináší mnoho zajímavých poznatků. Dokazuje především, žé pod úřed
ně schválenou linii socialistického realismu žije dále a po svém tradice
moderní malířské tvorby, hlásící se k odkazu Picassovu, Matissovu,
Fillovu, Zrzavého, Kremličky a Tichého. Kulturní obleva, zvlášť ci
telná v roce 1957, přinesla dokonce utvoření ideových výtvarných sku
pin, stojících, jak zjišťuje citovaná studie, ’’stranou všech oficiálních
uměleckých svazů.”
Komunistická strana
Československa nemohla
nechat- bez povšimnutí
takové bludařství. Na
adresu spisovatelů, bás
níků i výtvarníků byla
namířena výstraha Jiřího
Hendrycha: ’’Jsou je
dinci nebo i skupinky,
kteří se nepoučili, že ne
lze mluvit k lidu a roz
cházet se v řadě základ
ních otázek se stranou.
jejich nesprávnými
názory se strana smiřo
vat nebude a nemůže”.

”V našem posuzováni
současné situace na ideo
logicko - kulturní frontě
se vyvinula tendence
stavět do ostrého pro
tikladu kulturní orgány
jednotlivých; uměleckých
tvůrčích svazů proti vy
sloveně stranickému tis
ku. Na jednu stranu sta
víme Tvorbu, Rudé prá
vo, Pravdu, Předvoj a
případně N,ovou . mysl,
na druhou stranu Lite
rární noviny. Kulturu 57,
Hosta do domu atd. To
to rozdělení celou situaci
O poměru sil výtvar příliš zjednodušuje, a
né kritiky říká studie: platí snad jen. ve čtyřech

S

Kritické frgnty

Provádíme veškeré práce optické
přesné, rychle a za levné ceny
6. poschodí

49 Elizabeth St.,
(roh Flinders Lané)

Melbourne - City

nvi v H R PA Teieí°n mb 4207
A Přijímáme objed-

Optical Service návky také p»«tou
MONOLOG VENKOVSKÉHO
DOKTORA
Edvard Valenta
Vy řeknete, hrůza. Ale denní chleba u nás, ve
levážený. Jako je forota lidí, kteří dnes, kradou
od rána do večera, tak jako dýchají, ačkoliv se jim
ještě předloni nesnilo o tom, že by mohli vzít špend
lík, tak se stejně klidně kladou naznak ctihodné
matky, které taky nenapadlo, že by. někdy mohly
klesnout ž lásky, natož bez ní, ba dcikonce toužit
po tom, aby takto klesaly co nejčastěji a co nej
výnosněji. To všecko, to se rozumí, ojpakuju. jsou
příběhy nevkusné a otřelé, které, jak si v duchu
jistě říkáte, vykládám v docela vědomém předpo
kladu, že hlavní lidské bolesti se točí kolem špatně
saturovaného pudu obživného a pohlavního, což je
konečně pravda.
Začnu jinou. Přišel ke mně onehdy náš městský
tajemník, je to nějaký Hrouzek, jistě Vás před ním
varovali, přišel se svým synkem, má. tři, nej starší
teď pracuje v Praze, u nás je nemožný, protože,
jak asi víte, dostal pod sekeru celou rodinu drogisty
Havlíka, našeho prvního radního, který byl tedy
tak trochu nadřízeným jeho ■ otce -- to byl ovšem
hřích ne synův, jak dá rozum, ale přímo otcův,
to je u nás všem jasné. Ten člověk je mocnější než
celé obecní zastupitelstvo dohromady, všichni jsou
před ním hezky přikrčeni.
Hrouzek má na . svědomí plno mládenců, kteří
přišli o život v Německu při náletech, dal je tam
poslat, ačkoliv bylo docela ,v jeho -moci ztopit to
nějak v lejstrech, v tom by mu--šel jistě na Tuku
Ryšánek i Víky, co sedí před jeho konceláři, snad

případech: Výtvarná
práce versus stranický
tisk, brněnský Host do
domu versus . stranický
tisk, na Slovensku Kultúrný život i versus Prav
da. Typický je boj ost
ravského deníku KSČ
Nová Svoboda proti kul
turní revui Ostravska
červený květ.
Spolupracovníci Lite
rárních novin (Praha)
zastávají jednak stano
visko Rudého práva či
Tvorby (Mrkvička, Bra
bec) , nebo stanovisko
výtvarných či umělec
kých svazů (Veselý, Pi
lař) .”
Známa je existence
nejméně dvou nekonformních malířských
skupin: jedtia z nich se
jmenuje Trasa 54, dru
há Máj 57.

Výstava Jana Kotíka

■Loni byla uměleckou
sensací výstava 42-letého
.malíře Jana Kotíka, pří
vržence abstraktní mal
by.
Kritik Luděk Novák

v Kotíkových obrazech
poznal ’’první pokus vy
rovnat se s posledními
etapami moderního umě
ní s abstraktivismem, je
muž se zřejmě (Kotík p. r.) přibližuje, i když
v něm doznívají zbytky
kubistického konstrukti
vismu, jež jsou derivá
tem umění Picassova”.
Hlas Jana Rybáka z
Rudého práva ovšem
výstavu šmahem odsou
dil, protože ”lpí na dog
matech abstraktní a formalistické malby, kterpu
dnes křísí mladí Poláci
a která je dnes na Zá
padě hotovou epidemií
subjektivistické schvál
nosti, bezvýchodnosti a
zmatku. Jsme proti abstraktivismu proto, že de
graduje umění na bez
obsažnou hru tvarů . ..”

”Bez apriorního zaujetí’’

Výtvarná práce se Ko
tíka zastala. Udělala
však chybu, že se vyjád
řila takto: ’’Posuzujemeli dnes Ko.tíkovu výsta
vu bez apriorního zauje
tí ... ” Nestranicky, ji
nak řečeno. ’’Výtvarná
práce shledala Kotíkovy
obrazy
. . etudami v
základních barvách a ne
ní v nich nic, co by by
lo odsouzeníhodného s
hlediska ideového”.
Skupina Máj 57 vys
tavovala své obrazy v
Obecním domě. Nazva
la? svoji výstavu ’’Mla
dým uměním” a dr. Fr.

no by pro ně dosáhl aspoň odkladu, ale ne, to on
naopak čmuchá i v noci po spisech, jestli Ryšánek
někoho neuklidil a poslouží přímo v Praze sezna
mem lidí, kteří by tu mohli být postrádáni - ti jdou,
a hned za týden se k nám stěhují dělníci nebo
úředníci odjinud, lidé nasazení do naší kastrolárny třebas z Moravy, čiré bláznovství.
Prostě přišel. Synek, deset let, je jako papír, bě
loučký, a prý často uprostřed dne usne, i při hře
na honěnou) no, mám bratrance v Praze, profesor
Sehnoutka, internista, asi ho znáte, to je můj brat
ranec, ten tó dotáhl dále než já, poslal jsem je za
ním. Přijedou zpátky, přinášejí mi obálku s diag
nosou, . čtu čtu zrovna to, co jsem si hned myslil,
leukomie, rievíte-li, tedy krevní nemoc, zhoubné
množení bílých krvinek, šlus amen marja, to zna
mená konec.
Jak jsem z toho lístku zdvihl hlavu a hledím na
tajemníka, který čekal, co řeknu, projela mnou zlo
myslná radost, poslal jsem chlapce za dveře ~a ří
kám hezky' zostra a zřetelně: Zemře za několik
neděl. Ale taky to může být zítra. A aby to nevy
padalo, že jsem to řekl snad příliš tvrdě a skoro
s radostí, dodal jsem, vida, jak se zapotácel a zbledl:
Jsme přece oba mužští, vám jako statečnému člo
věku mohu říct pravdu do očí, že ano, když tolik
statečných synů svých rodičů umírá dnes na poli
cti a slávy. Něco koktal, dokonce poděkoval. A ješ
tě dlouho jsem se tiše radoval, zhovadilost od dok
tora, který má přistupovat ,k léčení revmatických
kolen zbožné ženy, která si chorobu vyklečela při
modlitbách, na studených kostelních kachlích, stej
ně jako k frejířce, která zamořila svou nakaženou
krásou forotu nešťastných lidí a zničila spoustu
manželství, i
Máte-li. zájem, mohu vám někdy vykládat o děv
čatech, která se dala ne pro kuře nebo pro osmin-

Opony samoty
J unius
Opony samoty, žalář duše, lože bez závěsů,
takoví jsme,
na obou stranách.
Verše nemístné,
sůl v ranách,
takoví jsme.
Plémě bez kazu,
k černému černé, býlí na bílé,
takoví jsme,
barevné míle, bíle promile
ohyzdné,
takoví jsme.
Opony samoty, žalář duše, lože bez závěsů,
takoví jsme.
Že ne?
Sklizně přísné a nekýžené
nás zváží, vizme:
takoví jsme.
Žaláře z bambusu a ledu
na konci éry,
takoví jsme.
Rossovy ledové bariéry
ve tropech nebo na fotbale
jako v kobce.
Vale!
Jsem samoten, vy zase na samotce.
Dvořák napsal do kata,
logu:
” .. Mladým se sou
vislost se světovými umělci a domácím pokro
kovým uměním nedovo
lovala. (Mladí výtvarní
ci - p. r.) jsou hrdí, že
se liší od svých učitelů
a že se s nimi nesrov
návají, neboť je to do
kladem, že jdou dopře
du.”

přivítána:
’’tišili této skupiny
přináší leccos kladného,
je ťo pokus, kferý vítá
me, a věříme v jeho ži
vot, neboť přes své omy-.
ly hledání vyjadřuje poc
tivost a dostatek tvárné
ho i životného snažení
vyrovnat se s problémy
doby”.
Dříve již citovaný kri
tik Luděk Novák napsal
__ Leccos
dokonce: ’’Můžeme oSkupina Trasa vysta pravdu říci, že jde o výs
vovala ve Vodičkově uli tavu v nejlepším slova
ci. I ona byla příznivě (Pokračování na
i)

kladného

stř.

ku másla, ale proto, aby otěhotněla a tím ušla totál
nímu nasazení, rozumějte, bez lásky i bez-, .vášně,
ba často dokonce na přání vlastních rodičů, kteří '
nemohou v hospodářství tuto pracovní sílu postrá
dat - a teď proti tomu přicházejí zase ženy, které
mají muže léta v kriminále nebo v koncentráku,
a jsou najednou v tom, pane doktore, probtíha vás
prosím, co dělat?
To ovšem není, připouštím, tak složitý problém,
jako starost toho vašeho sportovce, který nemůže
skočit víc jak dva metry, ale přece jenom to prob
lém je. Nevím, jak .se v podobných případech- cho
vají moji kolegové - nebo zase nemůže proti to
mu umřít babička nebo dědeček, staří ' lidé, kteří
se nejenom zbytečně trápí a nemohou k pánubohu,
ačkoliv by chtěli, ale kromě toho musí být někdo
pro jejich nemohoucnost doma a kolem nich’,' ač
koliv jinde by vydělal peníze, a taky jejích- ko
můrku by bylo možno pronajmout dělníkovi, kte
rý je nasazen do kastrolámy, prostě tady utíká
zbytečně spousta peněz a dětem nemůžete strkat
pořád jen brambory. Pane doktore, proboha! To
vím, to znám, na plnou hubu se taková věc nikdy
neříká, mluví se jenom tak kolem dokola o utrpe
ní, o tom, že smrt by byla vysvobozením, dobro
diním, výraz euthanasie ti lidé neznají - můžete
jít u nás v městečku od čísla k číslu, stál bych
vedle vás jako ten Vergil, a to mi věřte, na mnoho
dalších a hlubších pekelných kruhů bychom ’spolu
civěli.
Doktor mluvil příliš hlasitě a příliš rychle. Una
vil se a hlas mu chraplavě zdrsněl. Nadechl, se,
odchrchlal a sáhl po sklenici, ale nenapil se. -Na
točil levé zápěstí k očím. Zamračil se. Dlouho camrám, 'vzdychl, ale ještě dávno nejsem hotov.

Z románu ”Jdi za zeleným světlem”, str. 308 * 311»

•6- '

HLAS DOMOVA

14.4.1953.

Dodatečný epitaf na hrob básníka Konstantina Biebla

CABALLEROS DE LA BANDA
Skokem z okna spáchal sebevraždu dne 12. listopadu 1951 komunistický básník Konstantin Biebl.
Teprve za dva dny uveřejnily Lidové noviny krátkou zprávu tohoto znění: ’’Svaz čs. spisovatelů
oznamuje bolestnou zprávu, že v pondělí 12. listopadu zemřel náhle po delší nemoci člen předsed
nictva, vynikající básník Konstantin Biebl”. Na pohřbu však mluvil Jiří Täufer takhle: ’’Nad rakví..
cítíme hlubokou bolest nad jeho tragickou, předčasnou a děsivě zbytečnou smrtí...” Bieblův ka
marád Vítězslav Nezval se tehdy nestyděl tvrdit, že Bieblovu smrt zavinili reakcionáři, kteří si prý
básníka vzali na mušku pro báseň ’’Korejská balada”, ve které ”Od čínských hranic ustupuje po
zpátku / Až na lavici obžalovaných před soudní d vůr / Jde si pro norimberskou oprátku / Generál
MacArthur generál MacArthur...” HD psal o těchto nesrovnalostech v č.. 3/n.
Výmluvné svědectví o výstraze jim Biebl začí
Od té doby se sháněl ží, tak najednou poznáš,
pó původcích Bieblovy že tvé srdce :s této strany slastech, jimiž obšťastňo ná číst seznam úchylek:
smrti básník František není chráněno, protože-jsi vala rodná strana podez ”... Pařížan jsi táhl na
Hrubín na sjezdu spiso tímto směrem ránu ni-y řelého básníka, podává Paříž / Až po dobytí Bascitát z Bieblova dopisu, tilly / Zbytečně / A poz
vatelů v dubnu 1956. Hru kdy neočekával...”
bín povrdil básnickým
Kritik Z. K,.Slabý z to uveřejněný v knize Vilé dě / Jako Němci s Ber
obrazem způsob Bieblovy ho dovozuje? ’’Biebl citli ma Bernarda "Kde básní tou tlustou / Prosím tě až
sebevraždy:
...
vě reagoval na všechno, kům se poroučí” (str. kávu zavaříš / Zas turec
■ ’’Zoufalství je někdy co se u nás dělo: proto 20): ’’Byly doby, kdy kou a hodně hustou / Ně
tak strašné, že se prázd také mnohem dříve, než jsem prchal ze svého kdy nabíjíš svou ocelo
no, ohraničené okenním byla záškodnická skupi pražského bytu. Stále vou družku / Střelami
rámem, zdá nekonečnou na Slánského odhalena, mne tam někdo otravo dum-dum / Nedbaje me
volností, a básník se tam vycítil její podvratnou val. Jedněm nebylo recht, zinárodního práva / Ani
vrhá, aby znovu, marně, práci...” Máme tu tedy že do noci svítím, druzí partyzánských zvyků/
dokázal, že člověk nemá další vysvětlení: Bieblovu kontrolovali každou mou Smím ti naslinit tužku /
křídla”. (HD 12/VI.) A smrt zavinila zrádná kli návštěvu. Frantu Einhor- Mám duši na jazyku /
Hrubín položil řečnickou ka špiónů a: kosmopolitů, na, poněvadž je vysoký Někdy nabíjíš svou puš
otázku: ”Kdo je vinen nikoli burždasní reakce, a blond, považovali za ku / Opravdu jen lógrem
anglického špióna a měli /Kavárenských lží/
tvou smrtí, Konstantine nikoli ’’delší: nemoc”.
Bieble?”
■_ Na dubnovém sjezdu strach, abych snad nena- Smím ti naslinit tužku /
5. díl souborného díla spisovatelů, kde se rozvá Ietěl. Chtěli v noci poslat Mám jazyk na duši / .. ”
Konstantina Biebla za zaly jazyky, upozornil policii do mého bytu, aby
Byl to skromný jazyk.
končil v roce 1954 komu však básník Ivan Skála, patrně zjistila, proč tak Zatím co jeho protivníci
nistický literární kritik Z. že ’’vydavatel (Bieblovy dlouho svítím...”
”... jak kozáci / Hned do
Ale ani místní desít- boje hned zas u krčmá
K, Slabý citátem z Bieb korespondence -' p. r.)
lova dopisu spisovateli potlačil některé ze závaž kář, ani soudruzi z do ře ...” se ’’ztráceli ve
Karlu Konrádovi, napsa nějších dokladů, které movní buňky nezavinili zpěněné páře ...”, Biebl
ného krátce před sebe věc vysvětlují s jiného smrt básníka. Praví pů jako stoprocentní absti
vraždou:
hlediska, než jak byla vodci jeho smrti jsou jme nent měl čas jen ”na
..Nemohu se hně veřejnosti předkládána”. nováni ve 4. svazku Bieb pohřby a na kázání’’. Měl
vem a lítostí na ty bás To bylo v roce 195'6, dva lova souborného díla v svátou pravdu, když po
ně, ani podívat! Celé noci roky po odhalení Z. K. oddílu ’’Manifesty” (vě znamenal. že ”co prospí
jsem .pracoval, sám jsi. Slabého, který ve zmíně novaném Václavu Ko vá Tarzanům nehodí se
póžnal,. že se mi práce ném svazku: uveřejnil z peckému a Vítězslavu pro umělce”. Už na tom
počíná dařit, četl jsi Ko Bieblovy . korespondence Nezvalovi). Caballeros de nezáleží, že' on sám- nás
rejskou baladu, četl jsi V jen údernický slib: ”...Jdu la banda, takovým jmé ”že kdyby měl
zrcadle oceánu.... Jsem svou vývojovou cestou k nem je poctil básník sámx syna, nazval by ho Dněpnemocný, jsem přepraco realismu dvacátého sto Dva z nich můžeme jme rostroj”, anj na tom, že
vaný, koncipuji velká bo letí, k socialistietému novat: básník a kritik chtěl mít ’’modré moře
jová témata, a za to rnám realismu. To hlavní, bol Josef Kainar a básník do nejdelších dálek/
být neprověřen? ... O- ševické srdce, mám. A Oldřich ¡Kryštofek. V Tak jak si to přeje Sta
tevřel jsem naplno své bolševickou : nenávist k ’’Manifestech”, které ne lin a jak si to přál Le
bezelstné srdce,, lidi mi imperialistům odstínů jsou než jedovatou pole nin”. ■ Caballeros de la
malují na dveře šibenice, všeho druhu také .. Půj mikou proti skupině .ko banda ho uštvali. Budiž
čemuž se směju, ale když du proti Americe... munistických ’’ředkvičká- mi prominut morbidní
vyjde něco z komunistic vnitřně jsem již na to řů”, kteří byli horlivější cynismus: mezi soudruhy
ve vyznání ’’marxistické se nikdy neví přesně,
kých řad, něco, co ti uhlí- připraven...”
linie v poesii” než Biebl, kdo je lovec a kdo štva
si s nimj vyřizuje účty nec. Po literární- stránce
po soudružsku:
je však dost zřejmé, že
. .’’Ach Caballeros de la Konstantin Biebl sám byl
banda / Vy jste .mě zna taky kus čackého caballe
li, já vás všechny znal /
Ti, kdo v tomto sou
— Na- valné hromadě úst Kinzl, Fiedler, Šenk, Pe- Ach caballeros de la ban ra.
boji na klacky vyhráli,
ředí Čs. obce legionářské routková a Ladík.
da / Obrátím na vás sa píší dále způsobné bás
y. exilu, konané v Londý — Koncem dubna a za mopal ...” i
ničky o sto pryč.
ně, „byl zvolen „předsedou čátkem května má být
'A po této přátelské
jun
gen. Liška, Členy výboru mimořádné ¡plenární za
se" stali: .Buršík, Divoký, sedání Shromáždění po že budou rózdávány věc Bolsheviks and the Cze
Holub, Hudec, Levin, Lí- robených evropských ná ně dary ze zásilek ame choslovak Legion, Feb
zjálek, Lokay, Miroslav, rodů, a to v Paříži a v rických krajanů. Pozván ruary 1918 - May 1918”.
Mokrý, Procházka, Pro Štrasburku. Stálá čs. de ky rozeslali ¡pravděpodob Stran 102, cena S 2. Na
vazník, P. Svoboda, Ur- legace v ’’Shromáždění” ně agenti pražského i e- vydání této studie přis
banovský, Vaculík a Vy (ACEN) navrhla generál žimu. Několika krajanům, pěl Svaz čs. důstojníků v
bíral, náhradníky a revi- nímu výboru tuto čs. de kteří na tyto pozvánky exilu, skupina Chicago.
sory: . Kurcín, Novotný, legaci: dr. V. Bernard, do Mnichova skutečně Druhou studii ”The Na
Šauer a Štěpánek.
ing. K. Filo, dr. F. Hod přijeli, pořadatelé oslavy tional Front in Czecho
— Na valné hromadě So ža, dr. Š. Osuský, dr.. J. cestovné uhradili.
slovakia” napsal V. Cha
kola v Casablance byl Vaněk a dř. P. Zenkl.
Film Hugo Haase lupa. Má 70 stran a stojí
zvolen starostou J. Pe Výkonný výbo-r RSČ po ’’Stars in the Backyard” S 1.
routka, členy v’’ý b or u dal protinávrh: místo dr. měl 4. 3. premiéru v Hol — Kroíová . skupina Čs.
Hub, Ryšavý, S1 o r á k, Š. Osuského a dr. V. Ber lywoodu.
národního sdružení v
S c..h au e.r o v á, Lukáč, narda chce delegovat ing. — Guild Opera Company Sydney předvedla 23. 3.
Pavla a J. Vrzala.
v Los Angeles uvedla 21. Českou bese-du § velkým
ČESKÉ OCHOTNICKÉ —
V Yonkers u New Yor března Smetanovu ’’Pro úpěchem na festivalu v
ku zemřel krajanský pra danou nevěstu”.
DIVADLO
Dulwich Hill. V sále Do
covník Jan Kána.
— 1. března byli vysvě herty’s Library v Surry
V
— Matka. čš.. filmového ceni na kněze v Neporou Hills se připravuje kaž
sehraje kl Svátku matek režiséra pí. Růžena Čá čenu v Řírdě: dp. Andrej dou středu večer, na vys
v sobotu dne 10. května pově zemřela náhle v Bugan, Jiří ¡ Hořák, Fran toupení o representačním
Mnichove.
tišek Knobloch, Jaroslav plesu, který pořádá ”The
1958 divadelní hru F. a — K oslavám výročí na Kunčík
a Ýáclav Plíšek. New
*
Australian Cultural
M;: Kostkových ’’Zlaté rozenin TGM dostali kra — Č-s. zahraniční ’ ústav- Association in. NSW”. v
češké mámy’’ v St. Mi jané ■ v různých částech v exilu, P. O, Box- 934, pátek’ 9. května ve velkém
chael Halí-,- Brougham ¡Německa falešné pozván- Chicago 90, III., USA, sále sydneyské : radnice.
-ky, v nichž se též slibo- vydal dvě studie.: Miros Májovou taneční zábavu
St., North . Melbourne.
valo: že " bude - úČastní- lav ■ Fic ’’The-Origin of ‘pořádá ’’Sdružení” 3.
.
.. . ....
. .. V. ; kům hraženo cestovné a a Conflict- Between -.the května v Maccabean Hall.

KRÁTCE -Z EXILU

MELBOURNE

Bolí Vás hlava?
ZLOBÍ VÁS OČI?
Noste brýle od OPTÁ!

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (proti Melbourne Town Halí)
Telefon: Centrál (Y) 1819
Mluvíme česky i slovenský
Zachraňte děti svých příbuzných před obrnou!
( poIio)
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
Dodáváme léky všech druhů* - i bez lékařského
předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
Zastupujeme firmuPLUMROSE,
nejlepší dánské potravinové balíky
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
Vyžádejte si podrobný ceník

Otázky soudobého malířství
(Pokračování s« str. 5)
smyslu avantgardní. Dru
hou předností této výs
tavy je, že dává jasnou
odpověď na otázku, co
je možno uchovat z tra
dice moderního uměni.
Výstava svědčí o pev
ném názoru, umělecké
morálce a výtvarné káz
ni”.’

Leccos, záporného
Stranická kritika byla
ovšem, pobouřena nato
lik, že soudruh Mrkvič
ka prohlásil výstavu sku
piny Máj za ’’truc vše
mu, co se u nás dělá”,
a kritik Vaniček se vy
řítil znamenitými umě
leckými argumenty na

vedoucího skupiny Tra
sa (A. Pohribného).
Citujeme studii RFE:
’’Soudruh ■ Vaniček nej
prve cituje úryvky v ka
talogu Trasy g zdůraz
ňuje, že uvedená slova
nejsou citátem ■ z nená
vistné úvahy Svobodné
Evropy, ale že jsou z
katalogu výstavy, která
byla uspořádána z Fon
du výtvarných umění. A
že je na čase bez rozpa
ků si posvítit na takové
výstavy”.
Studie RFE končí
střízlivým závěrem: ’’Po
ukázali jsme již v úvo
du, že směr dalšího vý
voje je problematický”.
B. G-, Paříž

CHOROBY KOŽNÍ A VLASU
léčí se -úspěšnou metodou C U - E X - M A
na moderní kožní klinice

NATIONAL SKIN INSTITUTE
EKZEMA. DĚTSKÉ EKZEMA, KOŽNÍ ZÁNĚTY,
ZÁNĚTY KOŽNÍCH ŽLÁZ, LUPY, PADANÍ
VLASŮ, ALOPECIE, PSORIASIS, KŘEČOVÉ
VŘEDY, AKNÉ
¡Porady zdarma. -Odpovíme na dotazy z venkova
Z
.NATIONAL SKIN INSTITUTE
; MELBOURNE: 165 CoIIins Street, tel. MF 1272
, ADELAIDE: 25 Gresham Street, tel. LA 4270
’ NEWCASTLE: 69 Hunter Street, tel. B 3734
i BRISBANE: 293 Queen Street, tel. FA 1445
; TOOWOOMBA: 78 Russell Street, tel. 7003
’Odstraníme bezpečně a účinně nehezké chloupky
’nejnovějšími americkými mikrovlnovými přístroji
Podle poslední módy
šije
Fr. VOZÁBAL
dámský a pánský
krejčí
26 Moore St., Sth. Yarra,
Vic.
Tel. BM 5618

POJIŠTÉNÍ domů, bytů,
podniků, work, compens.,
aut, úrazové, T. V.,
odborně provedou
HOTEL AGENCIES
47 Lt. Bourke St.,
' Melbourne - FB 306",
po hod. UY 7471

—-Tomáš Baťa ml. navští
vil Austrálii. Prohlásil,
že tu jeho koncem hodlá
zřídit továrny na obuv.
— Federal Catholic Immigration Committee v
Sydney žádal ’ čs. úřady,
aby-uvolnily 30 řádových
sester, které jsou nyní
nasazeny do práce v čs.
továrnách, k odjezdu do

Austrálie. Dlouhá jedná
ní a intervence jsou stá
le bez úspěchu. Mluvčí
zmíněného Katolického
přistěhovaleckého výboru
prohlásil: ’’Žádná ze ze
mí za Železnou oponou
nedělá v podobných zá
ležitostech tolik potíží ja
ko Československo.”
Č/ZV/NŽ/Z

31. 3. 1958.

HLAS

Dopisy redakci:
ČASOPIS PRO ČESKOSLOVENSKÉ DĚTI
— Se zájmem, jsem četl dopisy pí M. S. z Geelongu
■ a p. M. Č. z Campsie (č. 6/VHI. p. r.) a rád bych
k uvedeným tématům sdělil svůj názor.
Již dlouho se uvažuje o možnosti! vydávat pro
naše děti v exilu časopis. Bohužel úhrada na ta
kový . časopis nemohla být dosud zajištěna. Jeho
vydávání by nebylo příliš levné. Není možné jej
rozmnožovat nebo tisknout jako běžné exilové listy.
Je třeba volit více druhů typů a přinášet barevné
obrázky.. Financování by nemohlo být zajištěno v
Evropě, protože by byl časopis zasílán nemajet
ným rodičům v Německu i jinde zdarma. Jeho
funkce by byla čistě vzdělávací, naprosto ne vý
dělečná. K vydávání by mohlo dojít velmi brzy,
kdyby byl opravdový zájem u rodičů v Americe
a Austrálii, jejichž hospodářské poměry jsou da' leko příznivější.
Časopis by býl určen třem skupinám dětí: za
čátečníkům (slabikář), pokročilejším : a čtenářům.
V Německu je několik našich učitelů, kteří by byli
ochotni spolupracovat. V každém čísle by též byly
dávány pokyny rodičům pro každou z uvedených
skupin dětí. Časopis by spolupracoval s dosavad
ními doplňovacími školami v různých zemích.
Takovou spoluprací rodičů, doplňovacích škol a
jiných exilových nebo krajanských organisací by
chom mohli dosáhnout daleko víc, než zřízením dal
šího výchovného střediska, navrhovaného pí. M.
S. Zde je k disposici dostatek potřebného materiálu
a archiv. Nemůžeme a nechceme se: spoléhat na
pomoc odjinud. Je nás konečně v exilu dost, kteří
máme zájem na udržení mateřštiny u našich dětí.
Prosím každého, kdo sě zajímá o vydávání dětské
ho . exilového časopisu, aby mi napsal. O dalším
vývoji podám zprávu.
Jan Kuncíř, Zieblandstr. 17, Muenchen - 13, Ger
many.
PABĚRKY SKLIZNĚ 1957
— Ráda bych se zmínila o kritice knih, vydaných
’’Sklizní”, kterou napsal p. Třešňák. (HD 4/VIII,
p. r.). Myslím, že by bylo lépe podpořit dobrou
věc, i když třebas není nejbohatší. Stále se naříká,
že se v exilu pro kulturu nic- nedělá, a když se
najdou nezištní pracovníci, tak my nic jiného ne
umíme, než se tomu ústy pana Třešňáka arogantně
vysmát.
Božena Židlička, Adelaide
BAZAR NÁMĚTEM K STUDU
— V New Yorku jsem navštívil bazar, který pořádali
krajanské spolky, sportovní, tělovýchovné, církevní
. i jiné organisace a jednotlivci, aby udrželi vydávání
místního českého a slovenského Časopisu (New
Yorských Listů a New Yorského Denníku, p. r.).
Celý podnik byl dobře organisován a hojně navště
vován. Spolky zřídily vlastní stánky, do nichž vě
novali nejrůznější zboží tamní krajanští podnikate
lé. Jednotlivci přispěli ručními pracemi i dary v ho
tovosti. Bazar trval několik -dní a podle informací
funkcionářů se očekával výnos z jednotlivých Stán
ků kolem 1.000 dolarů. Celkem tedy přišlo do po
kladny obou listů hezkých pár tisícovek. Nejvíc
mne překvapilo, že celý bazar pořádali, až na ne
patrné výjimky, starousedlíci. Někteří z pořadatelů,
s nimiž jsem mluvil, nebyli nikdy v Československu,
Napadlo mi, že by mohl napsat některý náš psy
cholog zajímavou studii, kdyby se pokusil vysvětlit,
proč jsou podobné obětavosti v daleko větší míře

PRO ELEGANCI A KVALITU

J. CAP- krejčí
116 DarHnghurst Rd., KINGS GROSS, NSW.

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

PHONE: FA 53óó

Vnitřní Dekorace
Zařizování Obchodů
O'BRIENS LANE,
EAST SYDNEY

Malování
K. V. HYRSAL

O P A L Y
.Vedoucí nákupního oddělení U.S.A. importní
společnosti, hledá soukromé a samostatné
dodavatele nebroušených (rough) australských
opálů.
Mr. Ch. M. K Ol LI N
c/o Continentai Inventions Aust.
I
381TITT ST. - SYDNEY, NSW.
I
Možno psáti i česky.

schopní emigranti a jejich potomci než političtí
uprchlíci...; Navštívil jsem též jednoho ’’politické
ho činitele” \ s akademickým titulem, s jehož dětmi
(jedno narozené v ČSR) jsem se česky jen velmi
těžko domluvil.
B. K., Toronto, Kanada

ČECHOSLOVÁCI NA LODI ’’SKAUBRYN”
30. března vyhořela v Indickém oceánu loď
’’Skaubryn”, při čemž ztratilo skoro 1.200 cestujících,
evropských přistěhovalců do Austrálie, všechen
svůj majetek. Část z nich je nyní dopravována z
Adenu letadly, zbytek připluje na dvou lodích.^Zdej
ší úřady a organisace se snaží usnadnit postiženým
přistěhovalcům začátky v Austrálii. V rámci této
akce vybízí' Australský Červený kříž ve Viktorii
obyvatele, aby věnovali pro přistěhovalce pánské,
dámské i dětské šaty, prádlo a obuv všech druhů.
Vše má být’ čisté, schopné okamžitého použití. Ba
líčky s věcmi adresujte na Red Cross, Melbourne
a zanechte na nejbližším nádraží (dráha je dopra
ví zdarma) inebo ie dodejte přímo na: Red Cross
Depot, 3 Bařkly St., Brunswick, Vic. (blíže Sydney
Rd.). Podobnou akci provádí Červený kříž v Perthu.
Na lodi ’’Skaubryn” jelo 17 Čechoslováků. Po
zkušenostech s dřívějšími transporty lze očekávat,
že se po příjezdu do tábora v Bonegille obrátí
aspoň část z těchto našich lidí na Hlas domova se
žádostí o obstarání bytů a zaměstnání. Můžete při
tom pomoci?
HD

NA SPLÁTKY BEZÚROČNÉ

ELECTRO CENTRE
majitelé: A. Fiala & A. Filip

95-Oxford St., BONDI JUNcftON,
SYDNEY

ČESKÉ A JINÉ
KONTINENTÁLNÍ
GRAMOFONOVÉ
DESKY

DOMOVA

Telefon FW 2369, po prodejní době JFW 3068
Nabízíme Vám za nejvýhodnějších podmínek
všechny značky televisorů, radia, radiogramy, auto.radia, pračky, ledničky,! mixery,
elektrické větrníky, importované perkolátory, osvětlovací tělesa, automatické toastery,
parní žehličky a j.
NOVINKA: transistorová rádia a gramofony,
normální i přenosná, na baterie (transistory
nevyčerpávají baterie!).

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

S. K. PRAHA SYDNEY
Praha - Corrimal United 4:4 (4:0)
Závěrečné utkání Kennard Cupu se hrálo před
rekordní návštěvou 12.000 diváků. Ve finálo po
razily Canterbury - Marrickville Hakoah 4:3 (2:2).
V zápase o 3. místo si fanouškové Prahy prožili
svůj obvyklý ’’nervák”. V prvním poločase udivo
vala Praha souhrou a technikou a hladce vstřelila
4 branky (Baumgartner 3, Geddes). Po poločase
však mužstvo neexistovalo. Corrimal využil tohoto
ochabnutí a vyrovnal! Výborný brankař Lord za
chránily Prahu od katastrofální porážky. V nasta
vené hře (2 x 5 min.) Corrimal získal 3 kopy z
rohu, které mu podle pravidel poháru zajistily 3.
místo. Praha získala 4. cenu, věnovanou Ampolem
- £ 75.
Praha - Auburn 5:4 (3:0
V posledním přípravném zápase 29. 3„ porazila
Praha loňského' mistra po velmi pěkném výkonu.
Praha - Villawood 5:0 (3:0)
V prvním mistrovském zápase Praha ' nastoupila
proti nováčku divise v přeházené sestavě, která
se neosvědčila. Obránce Toulá, který chtěl zane
chat aktivní činnosti, bude muset pro zranění Billiho opět hrát, dokud se klubu ■ nepodaří sehnat
náhradu. - Zápas byl velmi slabé úrovně, a v muž
stvu Prahy zahráli jen Radovnikovič, Schopf a Ja
roš. Branky: Jaroš, Butkovič, Scheinpflug a zá
ložník Gast 2.
Praha - Pan Hellenic 2:1 (1:0)
V přátelském utkání na velikonoční pondělí Pra
ha vyzkoušela proti řeckému soupeři hráče a ná
hradníky na různých místech ve snaze najít vhod
nou sestavu pro příští zápas. Opora mužstva, střed
ní záložník Hiron, má po zápase s Villawoodem na
ražená tři žebra. Levý záložník Salisbury je stále
ještě na dovolené v Anglii, obránce Billy má zlo
menou ruku a útočníci Geddes a Vollman jsou ne
mocni.
Další mistrovské zápasy S. K. Prahy: 19. dubna
Sydney Austral, 26. dubna Hakoah (doma).
-ar

SLAVÍA MELBOURNE
Slavia - Polonia 1:0 (1:0)
5. 4. Slavia znovu překvapila výhrou proti vy
soce favorisované Polonii. Zvláště v prvním, polo
čase hrálo mužstvo výborně a mělo. převahu. Po
přestávce se Slavia celkem zbytečně stáhla na obra
nu a ztratila iniciativu. Několik hráčů bylo zra
něno a na ostatních se projevila únava z horka a
ze silného větru. O výsledku rozhodly dvě penalty:
ve 40. min. prvního poločasu proměnil Cook penaltu
odpískanou proti Polonii, ve 23. min. druhého po
ločasu vyrazil Bařotajs robinsonádou pokutový kop
proti Slavii. Nejlepší hráči: Bařotajs, Reinbold,
Glennie, Cook.
Slavia - George Cross 1:1 (0:0)
7. 4. se na mužstvu Slavie projevily následky těž
kého zápasu: Terek nehrál a Glennie a Bell hrá
li zraněni. Rychlé mužstvo George Cross začalo
mohutným náporem, ale Slavia se po půl honině
hry vymanila a několikáté ohrozila soupeřovu branku. Soudce neuznal dvě Bellovy branky pro posta
vení mimo hru (druhý ofsajd byl velmi pochybný).
Další rána, tentokrát od Armstronga, se odrazila od
tyče. Ve 23. min, druhé půle pustil Bařotajs po
nedorozumění v obraně velmi slabou ránu a-Slavii
se podařilo vyrovnat teprve 8 min. před koncem
krásnou brankou Cookovou.
Slavia - Geelong 4:0 (1:0)
12. 4. nastoupila Slavia se dvěma náhradníky (Berry, Bailish), ale na slabého soupeře stačila. Branky:
v 18. min. Cook z penalty, v 50. min. Pollock, v
75. min. Bell, v 89. min. Armstrong.
Po čtyřech kolech vede Slavia tabulku státní li
gy se sedmi body a s brankovým poměrem 7:1 před
Hakoah a Juventusem, které mají stejně bodů, ale
horší brankový poměr.
Příští zápasy Slavie: 19. 4. proti Wilhelmině (Hawthom South Reserve), 26. 4. proti Juventusu na
vlastní hřišti.
-g-

PŘESVĚDČTE SE
o tom, jak se nyní vaří v

RESTAURACI V RICHMONDU
258 Church Street

(blízko Bridge Rd.)
Jistě ji pak doporučíte i svým přátelům.
Restaurace je pod novým čs. vedením a vaří prvotřídní česká
i jiná kontinentální jídla
Je otevřena denně - mimo pondělí - od 12 do 2 hod. a od 5 do 8 hod. večer.
Mírné ceny.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

'8-

.......................

HLAS DOMOVA

14.4.1958.

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Řídí Karel Janovský, Mnichov
Výborný výkon a vysoce zastoužené vítězství čs. fotbalistů

Československo - Záp. Německo 3:2 (1:1)
Ve středu 2. dubna došlo na Strahovském, stadiónu v Praze k dlouho očekávanému mezistátnímu
fotbalovému utkání mezi representanty obhájce titulu mistra světa Západního Německa a českoslo
venskými fotbalisty, ve kterém Čechoslováci zvítězili 3:2. Českoslovenští hráči podali velmi dobrý
výkon. Byli techničtí, rychlí, přesně přihrávali a ukázali i příkladnou bojovnost. Jejich přeyaha zej
ména- ve druhé polovině hry byla nesporná. Prokázali próti posledním zápasům (hlavně utkání
s Rakouskem ve Vídni 2:2) zlepšení v tom, co bylo dosud jejich největší slabinou
ve střelbě.
Útočníci stříleli často, poměrně pohotově a rasantně. Že jejich vítězství nebylo vyjádřeno přes•_ vědčivěji, mohou Němci děkovat jen velkému štěstí, neboť nesčíslněkrát se míč odrazil od bran
kové tyče nebo břevna, a dvakrát vykopl míč z prázdné branky výborný německý obránce Erich
Juskowiak (ve 20. minutě 2. poločasu během 1 a půl minuty mělo ČSR 4 rohy!!).
Rozhodčímu Latyševovi (SSSR), který řídil utká těžilo ČSR v Římě nad Nemeckem v semifinále
ní bez chyb, a 55.000 divákům se obě: mužstva před- mistrovství světa 3:1 (všechny třj branky dal Olda
Nejedlý), v roce 1935 v Drážďanech vyhráli Němci
. stavila v těchto sestavách.
ČSR - Stacho (Trnava), - Hertl (Sparta), Novák 2:1, rovněž i pražské utkání v roce následujícím
(kapitán - Dukla Praha), - Pluskal, Čadek, Maso vyhráli Němci 2:1. Bilance je tedy nyní: 2 vítězství
pust (všichni Dukla Praha), - Hovorka (Slavie), ČSR, 2 Německa a score je 8:7 pro ČSR.
Utkání bylo hráno za krásného slunečního poča
Moravčík (Slovan Bratislava), .Dvořák (Dukla Pra
sí, ale na tvrdém terénu, neboť před zápasem ně
ha), Molnar (Bratislava) a Zikán (Pardubice).
Německo - Sawitzki, - Erhardt, Juskowiak, - Eckel, kolik dní stále pršelo.
Schmidt, Schnellinger, - Steffen, Sturm, Fritz Wal' te-r, Schaefer, Cieslarczyk.
v .
Čechoslováci neměli v mužstvu slabin, u Němců
V ČSR bylo sehráno 26. kolo první fotbalové
' vynikal obránce Juskowiak, pravý záložník Eckel
ligy, ve kterém došlo k několika překvapením.
a v útoku byl nejlepší nestárnoucí Fritz Walter.
' -Branky: ČSR - Molnár 2 a Zikán 1. Západní Ně Kladno po sérii neúspěchů zahrálo opět ve výbor
mecko: Cieslarczyk (z přihrávky Waltera) a jedna né formě i a porazilo Spartu (Spartak) Praha 2:1,
• vlastní československého středního záložníka Čadkdyž jeho obě branky dal Chadraba (přišel na
ka.
■ ■;
K pražskému utkání, které bylo předehrou mist jaře ze Sparty). Mladé mužstvo Pardubic si při
rovství světa (soupeři sé spolu střetnou v Haelsin- vezlo z Hradce Králové oba body, když porazilo
borgu 11. června), nastoupilo Němepko bez svého domácí Spartak 4:2, a Trnava vyhrála nad RH
. nejlepšího hráče Szymaniaka, Československo bez
Hleďíka (zastavená činnost) a zraněných hráčů Bratislava 3:1. Ostatní 3 utkání skončila nerozhod
Krause, Bubníka a Borovičky, se kterými se po ně: Dukla Praha - Dynamo (Slavie) Praha 1:1,
čítá pro mistrovství světa ve Švédsku. Bylo to 4. Slovan Bratislava - Prešov 1:1 a RH Brno - Ost
utkání ČSR - Německo v historii vůbec: 1934 zví- rava 2:2. (Vyrovnávací branku dal hokejista Danda). V čele soutěže je Dukla Praha se 34 body a
scorem 51:28, před Slovanem Bratislava se 33
body a Spartakem Praha s 31 body. Z 1. fotba
— V západoněmeckěm středisku zimních sportů v lové ligy sestoupí s velkou pravděpodobností Hra
Oberstdorfu se konaly mezinárodní závody v letu
na lyžích, kterých se zúčastnili přední světoví zá dec Králové (18 b.) a Kladno (16 b.).
vodníci. Absolutním vítězem celého troj denního - LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
V ČSR
turnaje se stal východoněmecký representant HelNÉKDO BY SE S VÁ
Ve Vysokých Tatrách MI RÁD seznámil:
rhut Recknagel, který za své skoky - nejdelší 135
probíhaly
lyžařské
závo

m - dostal nej vyšší, počet bodů. Druhé místo obsa
Seznámíme Vás dopi
dil-Švýcar Daescher, 3, - 5. místo Finové Vitikai- dy ve sjezdových discipli sem js příslušníkem
nen, Kaerkinen a Valkama (dosáhl nejdelšího sko nách ”O velkou cenu Slo
opačného pohlaví.
ku 136 m)-. Letošní mistr světa ve skoku na lyžích venska”, kterých se zú Pište na:
v Lahti, Fin Juhani Kaerkinen, byl v Oberstdorfu častnili representanti pě MILTON’S Dpt. K 40,
ti států. Slalom mužů vy Box 2871, G.P.O. Syd
až osmý. ■
— Mistrem republiky v košíkové se stal v soutěži hrál Rakúšan Ch. 'Praw- ney a udejte všechny
mužů Spartak Brno, obhájce titulu Orbis Praha da před | Čechoslovákem podrobnosti. Odpovíme
skončil druhý. V soutěži žen získaly: titul košíkář- Richvaílským. v obřím
Vaší řečí. Pošleme
ky Spartaku Sokolovo, které v závěrečném zápase slalomu byl nejlepší Fran
ZDARMA
couz
Vuamet
(2.
Prav

porazily Orbis Praha (čtyři roky za sebou byl mist
a
nezávazněda), a ve sjezdu zvítězil v obyčejné brožurku
rem ČSR) přesvědčivě 71:50 b.
zalepené
— V závodu na 2.500 m. v Paříži obsadily první tři Vuarnet před svým kra
obálce.
místa sovětské závodnice: 1. Jermolajevová 7:51,0 janem Duvillardem a čs.
min., 2. Kondratijeva, 3. Janvareová.: Českoslovenští sjezdařem Brunou. V
POJIŠTĚNÍ
běžci byli méně úspěšní, když nejlepší Gráf byl trojkombinaci mužů byl
až 14., Jurek 16., Kryštof 20., a Ullsperger až 25. první Prawda, 2. Fran domů, bytů, podniků,
— Od 19. - 24. srpna bude ve Stockholmu mistrov couz Vuarnet, 3. Rakušan Work. Compensation,
ství Evropy v lehké atletice, kterého se zúčastní Lammer a 4. Bogdálek aut, povinné ručeni,
ŽIVOTNÍ,
792 závodníků ze' 26 států. Nejpočetnější delegace (ČSR).
V trojkombinaci žen úrazové a nemocenské
je sovětská, která bude mít 100 účastníků, česko
zvítězila Francouzka
odborně provede
slovenská výprava bude 43 členná.
— V přípravě na mezistátní utkání se Západním Thelingeoyá, která vyhrá
R. C. KUGLER
Německem porazilo čs. národní fotbalově mužstvo la obří slalom a ve sjezdu
(Melb,).y XL 2421
byla třetí!
Pardubice 3:2.
;—Rakouští fotbalisté porazili ve Vídni Itálii 3:2.
Zájemci o koupi domu neb pozemku
— Američtí hokejisté sehráli 2 zápasy v ČSR. V
obraťte se na firmu
Brně prohráli’ s Československem B 4:5 a. v Praze
s" Československem A 2:5.
R. W. HAUGHTON & SOŇ
Estate Agents, Members Real Estate &
Přímo od výrobce!
Stock Institute
Pánské a dámské
86 MOUNT ST., HEIDELBERG, VIC.
GABARDIŇOVÉ A TVÍDOVÉ RABATY
(naproti železniční stanici)
Telefon JL 1034
?od evrop. odborníka s dlouholetými zkušenostmi
Domy
a
pozemky
na
prodej
v
předměstích.
LONDON C O A T S
208 Lygon St., East Brunswick, Vie.
Heidelberg, Eaglemont, Ivanhoe, Rosanna,
. .Elektrika č. l a 15, zastávka 22
Macleod, Watsonia
Rádi Vám posloužíme. po obchodních hodinách
Poradíme a pomůžeme získat hypotekární úvěr
nebo v sobotu, zavoláte-li předem p. Winterá na
Český tlumočník k disposici každou sobotu
................ telefon FW 1936
dopoledne po . předběžném ujednání

Čs. liga kopané

-- Ve zkratce --

Pí. Františku Bochníčkovou hledá Jana, Cyrila
Slámu z Brna-Želešic, Otto Holubce nar 1920, Kar
la Doležala z okr. Nymburk, nar. 1929, J. Recha
(Ciz. legie?), advokáta dr. VI. Kalouse z Příbrami,
Zdeňka Frólíka, Jindřicha MudrU z Pardubic (do
pis v red.) a býv. škpt. Chaloupku z Prahy.
Zjistíme-Ii. adresy hledaných, oznámíme jim, kde
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.
Malý oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/tučnou 1/6.

POKOJ se zvl. vchodem
svob.. pronajmeme. 26
Lyndon St.,' Elsternwick,
Víc. (1 min., od st. Ripponlea), tel. LF 4777.
2 POKOJE pro 2 svob,
pány pronájmem. Teplá
a stud, voda, garáž, te
lefon. Dotaz, telefon
(Melb.) BJ 4194.
PRONAJMU pokoj s dvě
ma lůžky, kuchyň k po
užití, svob. neb bezd.
manželům. 1 Craven St.,
Prahran, Víc.
PŘÍLEŽITOST pro hocha
z dobré rodiny vyučit se
KREJČÍM. E. Kožďál,
Exclusive Tailoring, 108
High St., ST. - KILDA,
Víc., tel. XJ 1697.
ŘEZNÍKA A UZENÁŘE
přijmou Contin. Cash
Butchers, 32 Marině Tce.,
Burnie, TAS. Zkušenosti
s mícháním na kutru a
krámská+praxe jsou pod
mínkou. Plat na počátek
£ 24 týdně. Výborná pří
ležitost pro dobrého poc
tivého a energ. odborní
ka.

REDAKCI DOŠLO :
OTAKAR ODLOŽILÍK:
’’Před třemi sty lety”.
Studie o J. A. Komen
ském. Stran 12. vydal au
tor 208 College Halí, Uni
versity . of Pennsylvania,
USA.

VÝZVA KRAJANŮM
OD NOVÉ PÁKY
Bývalý voják australské
armády, který byl za vál
ky v zajateckém táboře
u Nové Páky a později
se skrýval v okolí, by se
rád seznámil s Čechy v
Austrálii, kteří pocházejí
od Nové Páky, Pište na
adresu: H. C. Greenpugh,
38 Barrow St., Coburg,
Víc., tel. FM 1668.

PRO ČESKOU ŠKOLU
VE VÁLCE
zaslal ještě nejmenovaný
čtenář z Rum Jungle v
Sev. Teritoriu £ 2. Dí
ky. Zašleme dodatečně
do Války. Celkový výnos
sbírky: £ 62.
HD.

J. Ř. Chicago 8: Díky za
výstř. a adresy: - J. N.
Canterbury: Díky za inf.
- A. U. Brisbane: Výstři
žek je pěkný! - F. N.
Listárno
Northcote: Díky za adre
sy. - V. Š. Bondi: Viz. č.
M. V. Montreal: Díky za 5/VHI. str. 7. - K. S. Lon
výstř. - B. K. Toronto: Dí don: Díky za lístek z Paky za výstř. a zprávy, - i říze s adresami.
HD

Vysoce kvalitní švédské
POTRAVINY. TEXTILIE, VLNU, KUŘIVO ATD.

zašleme za Vás spolehlivě
kamkoliv do Evropy

SWEDiSH PRESENI-PARCELS SERVKE
33. William Str., Melbourne '
Telefon MB 3094
Vyžádejte si náš ceník

* TELEVISORY *

Rádia

*

Rádiogramy

Ledničky
—

*

Pračky

Ostatní el. spotřebiče

HEALING‘S PTY. LTD.
263 Swanston St., - Melbourne - City, FB 2064
337 Barkly St., Footscray
MW 2335
165 Nicholjon St., Footscray
MW 1779
844 Sydney Rd., Brurjwiek
FW 6642
424 Toorak Rd., Tcorak
BJ 3460

HLAS DOMOVA
vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St.. Richmond, E. 1, Vie.
Telefon. JA 3380 /jen mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rok s 37/-, na | roku s 19/na 7 čísel s 10/-, jednotlivé s 1/6.

