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XI. sjezd Komunistické strany Československa v Praze

Ve znamení boje proti revisionismu

Jak zdůraznil XX. sjezd Komunistické stra
ny Sovětského svazu, vytvořil se nyní ve světě
takový poměr sil, že válka přestala být osudo
vou-nevyhnutelností. Síly míru mají značnou
převahu nad sílami agrese a války.
Nemůžeme všakpřehlížet skutečnost, že vlád
noucí kruhy imperialistických států, přes zřej
mé ztroskotání politiky z posice síly, úporně se
dr,ží kurzu, . který vede k atomové válce.....
Přání Spojených států amerických, předložit k
posouzení situaci v evropských zemích lidové
demokracie je hrubým -zasahováním do vnitř
ních záležitostí plnoprávných a svrchovaných
států.
Vedoucí sovětské delégace Kiričenko na XI.
sjezdu KSČ.

tickým blokům imperia
listů”.
Program do budoucnosti
XI. sjezd KSČ, sjezd
vítězů dovršení socialis
tické výstavby, jak byl
Bratislavská Pravda nazvala XI. sjezd Komunis
nazván komunistickým tické strany Československa -sjezdem vítězů. Bude
tiskem, si. dal tyto úko- proto zajímavé podívat se, nad čím tedy českoslo
venští komunisté zvítězili. Lze k takovému měření
ly<
-.
1. v oblasti výrobních použít pravítka -z nej spolehlivějších pramenů. Pro
jevy jednotlivých delegátů a funkcionářů komunis
vztahů dosáhnout rozho tické strany vysvětlují mnohdy situaci doma i v
dujícího vítězství socia celém sovětském bloku lépe, než by naznačily nej
A tím se zase dostal lei byla v zásadě správná, lismu tam, kde má do dramatičtější činy vlády a její policie,
Sjezdu přihlíželi - ja
ko obyčejně - ? přičinliví ■tomu, co už omílal Širo že však došlo k chybám, sud určitou váhu malo- ■ Největším trumfem vedení Komunistické strany
kolaboranti z loutkových ký, jenom s malou ob pokud jde o metody je výrobní způsob hospoda -Československa byli sovětští sputníci, Sám Václav
Kopecký povstal, aby dlouhou řečí velebil zásluhy
jích' uplatnění,' a že 'ne ření,
stran Národní fronty. Za měnou:
.sovětské vědy a její nepřemožitelnost: ”... A so
”V programu Svazu- byla správná druhá rezo 2. likvidaci kulactva jako větské umělé družice, kroužící kolem zeměkoule,
čs. socialisty mluvil dr.
ing. Šlechta,, za lidovce komunistů Jugoslávie se luce z listopadu 1949”. třídy a zbytků soukro- zároveň všemu lidstvu připomínají zločinnost a po
Po této kabinetní u- mokapitalistických živlů šetilost počínání imperialistů, kteří myslí ještě na
Plojhar, za Slovenskou potvrdilo, že jeho před
válku mezi národy, na válku mezi lidmi, když již
stranu obrody dt. Kyse stavitelé na. svých revi- kázce. bolševického po ve městech omezováním člověk proniká do meziplanetárních prostor, když
lý a Stranu slobody Žá- sionistických •; názorech krytectví se Novotný o- a potlačováním,
již nastupuje cestu k ovládnutí nekonečného vesmí
trvají... Naše -strana hradil proti ’’urážlivým 3. rozvíjet ”nejvyšší tech ru ... ”
kovič.
Nepřítel číslo jedna: svobodný svět. Nepřítel čís
zastávala
’
"
a
'
zůstává
’
sta

tvrzením
revisionistů,
niku
”
,
zejména
automa; Plány na šovětisaci
lo dvě: Titova Jugoslávie. Svědkem je Jiří Hendnovisko, že rezoluce in stavějícím náš socialistic mizací,
ideolog strany: ’’Proti moskevským dokumen
Generální ' tajemník, formačního byra o Ju ký tábor jakkoliv na ro tizací, mechnizačí, a che. rych,
tům vypracovala vlastní platformu v podobě pro
předseda a president No goslávii z června 1948 ven agresivním militaris- (■Pokračování na str. 2) gramu Svazu -komunistů Jugoslávie, který ve světle
votný • kladl; především
marxismu-leninismu nelze charakterizovat jinak,
než jako ucelený dokument revisionismu... V těch
důraz na socialisaci. zeKolem ženevské konference
to dnech učinila maďarská lidová demokracie ener
mědělství - a zbýváj ících
gický závěr nad organizátory kontrarevoluce, kteří
.malých živností;
svého času našli útulek na jugoslávském velvysla
nectví. Spravedlivým rozsudkem na Nagym a jeho
.* Dotýkaje se pole me
spoluviníky uzavřeli historii ohavné, revisionistické
zinárodně ' politického,,
’’Konference učenců ze Západu a z Východu o atomovém odzbrojení zrady, která vyústila v kontrarevoluci proti moči
“tvrdil, ze .” dny koloniál začala velmi slibně”... ”Západní delegáti jsou ve velmi optimistické ná dělníků a rolníků. Záludná vystoupení : vedoucích
ní soustavy jsou sečteny, ladě” ... ’’Hovory mohou mít historickou důležitost” .. . ”Staví se základy jugoslávských .' činitelů a tisku-’ i postup/některých
jugoslávských diplomatů tvoří dnes už 'vyhraněnou
nelze yšak. dělat .závěr,, k důležitým budoucím rozhodnutím” ...
politickc-ul-linli
”
"
"' '
že dojde k nějakému au
To jsou výňatky z komentářů západních novin k zahájení ženevské kon Všimněme si:...Hendrych
tu mimochodem přiznár
tomatickému zhroucení ference, na níz od 2. července debatují odborníci v atomovém bádání (do vá, že maďarská tragedie byla vedena revisionisty
pozic, imperialismu”; ý provázení ’’odborníky”, promovanými pro konferenci), z USA, Anglie, Fran uvnitř strany. Teprve později prý ’’vyústila v kontra
?'■ 'Sovětizace světa. budé_ cie a Kanady- s partnery z SSSR, Polska, Československa a Rumunska o revoluci proti moci dělníků a rolníků”. Z útoků na
jugoslávské komunisty, z opětovného' ujišťování, že
provedena sjednocením technických problémech účinné kontroly využití atomové energie, která by neexistuje, nějaká zvláštní. cesta k socialismu, ne
.¡dělnické třídy ”v boji za j umožnila dohcdu o zastavení pokusů s nukleárními zbraněmi, a zákaz jejich závislá na diktátu Moskvy, čiší nejistota o vnitřní
mír.a prává pracujících”. výroby. Jednání mají být většinou tajná a očekává se, že potrvají měsíc síle strany a strach z nebezpečných sousedů -v so
•
větském bloku, momentálně daleko nebezpečnější
K dosažení této jednoty, nebo déle.
komunistické vládě než celá německá armáda 's ra
Je
s
podivem,
jak
ně

řekl Novotný, je třeba
stačí málo k vyvolání nevská delegace na no ketovými střelami.
’’především spolupráce kterým západním politi Tentokrát se dá vysvětlit vém kurzu těžko něco ■ Proč tedy ’’sjezd vítězů”?- Komunismus dosud ne
zvítězil nad svobodným světem, nezvítězil .ani no
-všech komunistických kům a komentátorům jen nejistotou a vzruše změní.
vými myšlenkami uvnitř svého vlastního světa.
naivního optimismu. ním nad posledními udá
stran”.
Pokud Sověty považo Zvítězil snad ’doma nad svými vlastními občany?
lostmi v sovětském blo valy za -výhodnější nebo Nesvědčí o tom referáty komunistických tajemníků,
ku a hledáním úlevy i nezbytnější, vrátit se k plné nářku a stížností. Nepřítel číslo'tři: lid. Kraj
v tak nepatrných názna zavrženým metodám ne ský tajemník Indra ze .Zlína přece říká: ”... Zůstá
váme mnoho dlužni, boji proti některým tradičním
Československý rozhlas 18. června 1958, před za cích dobré vůle Moskvy,
božtíka Stalina, jak do -ideologickým zmatkům, které ddst silně doznívají
hájením XI. sjezdu Komunistické strany Českoslo
za jaký mohou pova kázaly stažením úsměvů v myslích části našich občanů. Jde jednak o vlivy
venska:
’' ’
— Dnes odpoledne splnili družstevníci, traktoristé a žovat účast na této bez ve styku.s nekomunistic- náboženského tmářství a pak o - batismus, .o tuto
zrůdnou ideologii imperialismu. Zákeřnost batismu
pracovníci státních statků v českobudějovickém kra- výhledné konferenci. Ne
ji svůj slib k zahájení XI. sjezdu strany. Vyrovnali zdá se nám, že děláme kým světem, zostřením spočívá v tom, že živí sobectví a bezohlednost k jise se svým závazkem sklidit do zahájení sjezdového
režimu doma, obnovením -pým, že. otupuje třídní uvědomění dělnictva, naru
zasedání 60 % porostů z letošní senoseče Jihočeští riskantní předpověď, kampaně proti ’’zrádci” šuje morálně - politickou jednotu lidu a rafinovaně
přitom - zneužívá i socialistické terminologie”.
zemědělci posílají do Prahy delegátům sjezdu hrdé když napíšeme, že po
lilášeňí: Celou sklizeň skončíme do 20. července. ., ukončení porad Titovi .a zvláště popra - Připomeneme-li si, že řečníci sjezdu vyslovili dal
-- Zemědělci pohraničního okresu Horšovský Týn nebude svět blíže vou Nagyho,-jejím časo ší vyhrůžky na adresu rozkradačů státního majetku,
sabotérů • a liknavých a politicky nepevných členů
špinili prví v plzeňském kraji svůj slib k sjezdů.
Posekali luční porosty na 70 % ploch, což znamená, celkovému : uklidnění;. . váním :.a. formou,- jak. ji strany, získáme nepříliš utěšený obrázek, 'který ni
že svůj závazek překročili o 5 %. Dodávky, sena v ňež byl před konferencí. světu oznámily, musely jak nezapadá -do 'slavnostního rámu sjezdu vítězů.
plzeňském, kraji splnilo zatím 73 družstev.
Co bude . znamenat pro si být vědomy, že ztráce - Tváří-li se- dnes komunističtí řečníci jako legi
— V předvečer zahájení XI. sjezdu splnili zemědělci Chruščova, shodne-li se, jí propagační kapitál, timní vůdcové .lidu,-připomínají jen'historku o tru
su, plovoucím, po Vltavě uprostřed spousty shnilých
y okresu Moravské Budějovice, jako první v jihlav bude-li se smět shodnout,
který . se jim.- -podařilo jablek. Připluv pod Karlův, most, zvolal trus: ’’Lidi,
ském kraji, povinné dodávky sena na 103 %. Stej
jun
ný úspěch nám dnes oznámili také zemědělci okre ■pan Fjodorov s panem pracně nastřádat přede dívejte se, my 'jablka plaveme!”
su Přerov.
Fiskem, že by se kontro
Published by
— Družstevníci ve Straškově u Roudnice slíbili, že la provádět dala? Ruso- vším v neutrálních stá
do zahájení sjezdu -strany. sklidí seno na všech 135 ,ýé se v minulých měsí- tech a u souputníků na
-Fr- Váňa.-8 Moorhouse St.. Richmond v 1. Víc.
hektarech orné půdy á luk. Závazek splnili. Do vý
Západě.
- ■
'.
Printers: Bussau & Co..
kupních skladů odevzdali už celou povinnou dodáv -CÍch rozhodli pro změ
6
Elizabeth'St..'Nfh.'Richmond. Vie
ku a navíc 100 metráků kvalitního sena.
RFE nu ' taktiky ” á' jejich žě- (Pokračování na sir. 2)

Pověsti, které tvrdily, že na'sjezd'Komunistické strany Československa
se vypraví sám Chruščov, tíebo že tam vyšle svého ’’odpůrce” Suslova,
se nevyplnily. Na ruzyňském letišti vítali Novotný se Širokým bežvýznamnou ruskou delegaci, kterou vedl tajemník ÚV VKS Kiričenko a
‘jejímiž členy byli soudruzi Ustinov, Rodionov, Rurhjancev a Grišin. Hlavní
tón sjezdu nasadil hned v zahájení předseda vlády. Široký. Dobrá po
lovina', jeho zahajovacího proslovu byla věnována poměru k Titově Ju
goslávii. Široký prohlásil, že ’’program Svazu komunistů Jugoslávie je
programem zrady marxismu -leninismu’’ a’dodal, že je povinností KSČ
s ’’leninskou■ důsledností a principiálností proti .všem projevům revisionismu bojovat”.

STAVÍ SE ZÁKLADY

Úspěch sjezdu zajištěn

0 DISKUSI NA SJEZDU

2-

HLAS DOMOVA

7. 7.1958

Západ hledá om 1 u v y

J. F. BENES

r

ÚSTUP BEZ SLÁVY
Po návštěvě generálního tajemníka Spojených národů D. Hammarskjoelda livých zpráv je těžko
se zdá, že se krize v Libanonu dostala do nové fáze. Ačkoliv Hammarskjoeid soudit, do jaké míry je
o svém zájezdu nereferoval podrobně, zprávy naznačují, že je proti jakékoliv povstání v Libanonu
intervenci Spojených národů či západních spojenců. Zprávy o intervenci Ná- vnitřní záležitostí země a
sírovy Sjednocené arabské republiky prý byly přehnané, a situace vůbec je do jaké míry Násírovým
tak zapletena, že bude nejlépe se držet zpátky. Hammarskjoeid prozatím ani podnikem. Nemůžeme
nedoporučuje zesílení lOOčlenné skupiny pozorovatelů SŇ, která má za úkol ani schvalovat oni odsu
kontrolovat syrsko - libanonskou hranici (250 km).
zovat Chamounovu vlá
' Situace je zapletena i síly, které by se vylodily lidí se prohlašuje za vůd du, o níž mnoho neví
'.jinak. Anglie a Spojené v Libanonu, by měly co ce povstání), kontrolují me. Můžeme však prá:
státy, které mají jednot činit s partyzány, a že podle vládních zpráv asi vem být zklamáni postu
ky na Kypru a ve vý by neměly naději na třetinu země a jsou čin pem Velké Británie a
ní v samotném hlavním hlavně Spojených států.
chodním Středomoří, ma rychlé vítězství.
jí ' s - Libanonem smlouvy
Ještě důležitější argu městě. Vládní jednotky Bud’ podporovaly celou
'á. daly na- začátku krize ment, který se uvádí pro čítají asi 9.000 mužů, dobu rozkládající se re
vědět, že zakročí, budou- ti intervenci, je nejistota, ale je zajímavé, že dosud žim, který si podpnru ne
li o to- požádány. Teď zda si Chamoun opravdu nebyla podniknuta soust zasloužil, anebo byly je
Se zdá, že jde o to, jak pomoc zaslouží. Někte ředěná ofensiva proti jich sympatie na správ
se z tohoto závazků dos rým pozorovatelům se povstalcům. Podle jedné né straně a teď jsou pří
tat, V západním tisku se zdá, že' většina národa zprávy prý je velitel ar liš zbabělí, než aby byli
•pbjevují nové a nové dů- je proti Chamounovi a mády domluven ‘ s veli ve své podpoře důslední.
-y&íy proti intervenci:
že by se měla vytvořit telem povstalců, podle Jestliže doufali, že použí
,’Amerika by prý ztrati vláda, která by byla při jiné zprávy prý si Cha- vání silných slov a vo
la dobré jméno, které v jatelná jak povstalcům, moun nemůže dovolit za jenské manévry ve vý
¿arabském světě získala v tak i Násírovi. To je prý hájit ofénsivu, protože chodním Středomoří bu
době suezské krize. Vo i názor Hammarskjoel- by rozpoutal plnou ob dou sto nebezpečí za
jenští odborníci se dom- dův. Povstalecké síly se čanskou válku (!) a pro žehnat, byli opět zklamá
'riívaji, že intervence by odhadují na pět až de tože si vůbec není jist ni. Diktátoři zřejmě vě
mohla vyvolat širší konf set tisíc a přesto, že ne Iojalitou armády.
dí, že z takových mraků
likt, a že by proto bylo jsou jednotné (několik
-rPři nedostatku spoleh- neprší.
lépe, nechat zásah v Li
banonu jiným členům
Spojených národů, aby
-jednotky Spojených stá
tů mohly zasáhnout, kde (Pokračování se str. 1) sadní změně víc donutil krýt za popularitu v ze
Není zvlášť důležité vzrůstající neklid v sa mi a i když svým ostrým
jich bude třeba více. Je
prý ' také nebezpečí, že zjistit, zda je k tak zá- telitech i v samotném odsouzením Tita proká
Sovětském svazu, kde se zal, že pro svou záchra
lidé nechtěli spokojit s nu ja ochoten udělat ně
uvolněním a ohrožovali jaký ten kotrmelec.
Z Ruska proskakují
režim voláním po vol
nosti, či zda to byly spí zprávy, že se přívrženci
še nedostatečné, úspěchy ’’volnějšího režimu” (ja
Eva tropí hlouposti:
v zahraniční politice, ú- ko Suslov), mohou stár
spěchy, které mnohdy brzy ’’postradatelnými”,
1 EVA BERTLOVÁ . RAFAEL KUBELÍK
nevyvážily . vynaložené ať už by pro ně byla
SVĚTOZNÁMÍ UMĚLCI DO AUSTRÁLIE náklady. Oba důvody připravována cesta . Mamusely . být dost pádné lenkovova nebo Nagyho.
Když česká houslistka Ludmila Bertlová a změna i byla uvážena,
V zahraniční politice
provdaná Kubelíková opouštěla v červnu r.
jak svědčí zvláštní zase se dá čekat zostření stu
1958 Prahu nevěděla ještě, že odchází navždy...
dání Nejvyššího sovětu dené války. Na země
V letadle, které ji odváželo do Londýna byl
a povolání sovětských kouli je mnoho míst,
s ní její manřel světoznámý dirigent Rafael
diplomatů a satelitních kde se může začít kdy
' Kubelík, její syn Martin a neodmyslitelné "Strapohlavárů do Moskvy. koli s harašením slovy i
.divárky”, drahocenný odkaz po jeho neméně
Dohoda v Ženevě by zbraněmi. Nepřekvapil
•slavném otci mistru Janu Kubelíkcvi.
důvody nezmenšila.
by nápor na Čankajška.
‘ Opouštěli vše, domov, úspěšnou; kariéru, tep
lý okruh příbuzných a přátel a cennou sbírku Zatím lze čekat, že v do Čína, jejíž vliv v komu
bě dohadování v Ženevě nistickém bloku začal být
známek.. .
se bude Chruščov zaměst velmi patrný, může mít
Pacifik, Sydůey, roč. 8, čís. 4. (1958), pra návat víc přípravou úde zájem o zakrytí zvýšené
vopis originálu.
rů než přípravou na mír. ho teroru v zemi - odů
Uvnitř bloku se už dnes vodněného snahou o
asi necítí dobře Gomul rychlejší industrialisaci ;<
Zájemci o koupi domu neb jpozemku
? ka, i když se ještě může tlakem na Formosu. -svS
obraťte se na firmu
<
SR. W. H A U G H T O N & S O N i
PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
>. ■ - Estate Agents, Members Reál Estate &
Š
<...
Stock Institute
ě
v krásném prostředí Dandenong Ranges,
?
86 MOUNT ST., HEIDELBERG, VIC.
S
30 mil od Melbourne, strávíte v
? (naproti.-železniční stanici)
Telefon JL 1034 \
YOSEMITE
TOURIST HOUSE
S Domy a pozemky na prodej v předměstích <
S Heidelberg, Eaglemont, Ivanhoe, Rosanna,
v
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.
i
Macleod, Watsonia
s
Dobré
ubytování, česká i austr.. kuchyně.
í Poradíme a pomůžeme získat hypotekární úvěr 5
K delšímu pobytu' neb jen na víkendy
.Český tlumočník k disposici každou sobotu \
Informujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD
<
dopoledne po předběžném ujednání
?

OSTEOPATH

oznamuje, že přestěhoval svou ordinaci z Collins Si.
na adresu:
480, ST. KILDA RD„ MELBOURNE, S. C. 2.
Telefon BM 5576

Ve znamení boje ,..
■ (Pokračování se str. 1)
4. zvyšovat aktivní účast
pracujících na správě
státu a řízení hospodář
ství.
Potírání spekulace

Novotný pak význam
ně připomínal, že ’’dů
ležitou formou třídního
boje je potírání speku
lace a rozkrádání společenského majetku, v
němž zpravidla mají
prsty příslušníci býva
lých vykořisťovatelských
tříd” a vyzval ’’přísluš
né státní orgány” aby
učinily ’’rázná opatření,
aby se takové případy
neopakovaly”.

Nádhernou dovolenou ztrávíte
na australské Rivieře . na ’’Zlatém pobřežf’
*
v Queenslandu v

Staví se základy

Naše rovy

V další části projevu
sliboval Novotný vyře
šení bytového problému
(”v podstatě”) do roku
1970 a stavbu dálnice
napříč republikou.
Složil pak povinnou
poklonu Sovětskému
svazu (’’osvědčený centr
mezinárodního revoluč
ního hnutí”) a slíbil,; že
českoslovenští komunisté budou nadále ’’ještě
více uplatňovat zkuše
nosti Komunistické stra
ny Sovětského svazu v
celém našem životě”.V kostce: na XI. sjez
du KSČ bylo řečeno je
nom to, co už každý pře
dem věděl.
J. K.

7

SURF RIDERS PRIVATE HOTEL
Main Beach, Sout h p o r t, Qld.

Telefon: Southport 988 a 1239
,
Vlastní velký bazén se sladkou vodou.
Sprchy a. toilety u každého pokoje
Kontin. i australská 'kuchyně
*
Kabaret 'Sezóna po celý rok
*
Mírné ceny'
1
Pište česky neb slovenský
’

;

ZE DNE NA DEN
22. 6. Řecká vláda zamít
la britský návrh na řeše
ní situace na Kypru. Ná
vrh byl také zamítnut ar
cibiskupem Makariem.
23. 6. Generální tajemník
SN Hammarskjoeld kon
feroval s presidentem Násírem. - Žádal ho prý, aby
uzavřel syrsko-libanonské
hranice.
— Během osmi dnů posí
lila Velká Británie posád
ku na Kypru 6000 vojáky.
24. 6.' Jugoslávská vláda
protestovala u vlády ma
ďarské proti popravě bý
valého předsedy vlády
Nagyho. Ústřední výbor
polské komunistické stra
ny rozeslal místním orga
nizacím oběžník, který
vyjadřuje nesouhlas s Na
gyho popravou.
26.6. Maďarská delegace
byla vyloučena dvoutře
tinovou většinou z Mezi
národní organizace práce
(I.L.O.), která zasedá v
Ženevě.
— Sovětští námořníci se
ilegálně vylodili na Šetíandských ostrovech u
Skotska a pokoušeli se
chytit. Estonce, 'kterému
se ■ podařilo uprchnout z

lodi.
29.6. Gomulka se podle
vzoru ostatních komunis
tických vůdců připojil k
protestům proti, ’’revisionistickě politice” maršá
la Tita a popraveného ma
ďarského předsedy vlády
Nagyho.
— Sovětské stíhačky do
nutily k přistání americ
ké letadlo, které prý pře
letělo sovětské hranice v
Arménii. Letadlo bylo za
drženo.
30. 6. Britský ministerský
předseda Macmillan a'mi
nistr zahraničních věcí
Lloyd, navštívili generála
de Gaulla.
1.6. čs. předseda vlády
Široký prohlásil, že ČSR
’’bude nucena zbudovat
raketové základny na
svém území, bude-li 'po
kračovat ozbrojení Západ
ního Německa.”
4.7. Libanon vyhostil
sedm diplomatů Sjed
nocené arabské republiky.
— Dulles přiletěl' do Pa
říže k poradám s de Gaullem.
5. 7. Jemen žádá ve Spo
jených národech o připo
jení Adenu, který , prý je
nedílnou částí království.

7. 7. 1958
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

■ i-

Svědectví komunistického tisku o životě v Československu

Střípky z Československa

— 2. července odjela do /■máflifeátacé.,- Manifestace — V Lounech byla dokon
Moskvy čs. vládní dele byla zahájena uložením čena stavba kombinátu
gace, vedená Antonínem urny s popelem dětí z Li- na zpracování masa. Zá
Pozornější pohled na vyhraněné formy revisionismu ukazuje, že u
Novotným. Delegaci tvo dic, zplynovaných nacis vod bude zásobovat ma nás se objevil, i když ojediněle a roztříštěně... Dík energickému postupu
ří: Václav Kopecký, Ru ty u polského města sem a . uzeninami okresy strany nevznikly ovšem u nás ucelenější revisionistické platformy, spjaté
dolf Barák, Jiří Hend- Chelmna. Slavnostním Most' a Litvínov.
rych, Václav David a Ru řečníkem byl poslanec — Nakladatelství Orbis se jménem jejich autora nebo časopisu, jako byl Nagy v Maďarsku, Hadolf,, Střechaj.
Jan Vodička.
bude pravidelně vydávat rich v Německé demokratické republice, Giolliti v Itálii, časopis Po pros
— Ministr zahraničních — Do Československa při sborník studií o Praze ze tu v Polsku a pod. Pokusy o to ovšem byly, jak o tom svědčí případ Kuehnvěci Václav David byl Ve jela delegace polské sně všech oboru. První sva la a Kusína na Vysoké škole ekonomické v Praze, či Zdeňka Dubského
Varšavě, kde jednal s movny. V Praze ji vítali: zek vyjde na počest 80. na Vysoké škole báňské v Ostravě či jinde.
Rudé právo, 10. 6.1958
polským ministerským, předseda Národního shro narozenin Zdeňka Nejed
Čert aby se v tom vyznal námitky, dokonce prý . .- JNa zvýsenie výroby
předsedou Cyřánkiéwic- máždění Zdeněk Fieríin- lého.
zem, ministrem ■ zahraničí ger, místopředsedové sně- — Počet zahraničních tuněkdo pochybbvál, jestli ovocných nápojov niet
Rapackim á jeho- náměst . movny .a poslanci NS, mi . ristů v ČSR: v roce 1955 . . . Čert aby sa v tom vůbec' existuju a jestli dosť surovin ... V Bra
kem . Ňaškowskim. Agen nistři Tesla a, Neumann.. 8.000 (z toho 2.800 ze Zá vyznal! Keď nedostáném to prý nenapsal a nepo
tislavě aj v takom velda: mezinárodní situace, —Na pozvání albánské padu), v roce 1956 32.000; balónový hedváb, pophospodářská a kulturní vlády odcestovala do Ti- (z toho 11.900 ze Zápa-j lín, vlnu, povedla ”to je slal sám Egon Hostov- kom bufete ako je Luspolupráce a konečné vy rány další vládní delega du) a v roce 1957 83.000 i
ský. Nebo'zase se povíd xor podávajú osviažujútýčení hranic mezi obě ce, vedená, ministerským (z toho 29.000 ze Zápa úzký profil, ťažkosti so ka líbila, ale chyběl jí ce nápoje celkom teplé.
du). Počet čs. turistů ”za surovinami, export”. Vol
ma zeměmi. Jednání se předsedou Širokým.
účastnil čs. velvyslanec — Ústřední výbor Sloven hranicemi” (včetně sovět ky nevolky sa uspokojím, optimistický -konec. Ří ■ Práca, Bratislava,
29.6.1958
ské národní fronty navrhl ského bloku! ) : v roce ani to nehladám ani ne kali mi třeba, že píšu ja
Karel Vojáček.
*
.*
— Režisér Karel Zeman za předsedu ; Slovenské 1955 4.300, v roce 1956
ko Marek 'Hlásko. Ale
pýtám.
Ale
ako
svojmu
dostal v Bruselu Velkou národní rady Ludovita 53.000, v roce 1957 73.000.
Heč!
já jsem od.Hlaska tehdy
cenil filmového, festivalu Benadu, dosavadního pc- — Opera Národního di dieťati vysvětlím, že mo ještě nic neznal. Jinde
Jde
nyní
o to, abychom
za film “Vynález zkázy”. věřence státní: kontroly. vadla provede na světo mentálně niet plienok,
— Na .počest XI. sjezdu Kandidát byl zvo:en jed vé výstavě v Bruselu Ja že možno budú v dru- mi řekli: Pane Lustig, všude pochopili smysl
náčkovu Její pastorkyni
dyť je to jako Kafka! cílevědomého úsilí stra
KSČ byla ve všech kra nomyslně.
hej. .dekáde, alebo ’ čo
jích republiky vyhlášena — Státní divadlo v Ost a Prodanou nevěstu.
Přitom já nejsem vůbec ny, . které charakterizuje
národní směna 11a nadě-li ravě se chystá na zájezd — V Nové roli u Karlo mám povedať na to, že schopen Kafku číst!'
její přípravy k XI. sjez
do Stalingradu s Tylo vých -Varů byl otevřen včera neboli dětské tre
15; června.
du. Abychom na příklad
Květeny
V.
1958
—-V Bratislavě zemřel vým Janem-Husem a dra nový kaolinový důl.
nýrky ani zahradně no
*
♦
předseda Slovenské ná matizací románu Vojtě — Pozoruhodná zpráva: havičky, šortky, že přednepapouškováli jen slo-.
rodní rady František Ku- cha Martínka Země duni. do ČSR přijela- skupina
va o prohlubování so
■ bač.
— Na Slovensku byla, o- 16 sovětských turistů, kte včerom chybali zase zás Najhladanejšie artikle cialistického demokratis
— Ve Znojmě byla zahá tevřena ’’stanová základ ří přijeli do Českosloven těry - obyčajné kretónoMedzi najhladanejšie
jena mezinárodní výsta na” v novém turistickém ska vlastními auty.
vé, že právě teraz niet artikle na trhu v teraj- mu tam, kde ' členové
va dětských kreseb. Přís středisku v Sklenu ých — Čs. technici dozírají na
.strany nevědí, co se pe
pěvky ..došly z Anglie, Hutách- (Malé Karpaty). stavbu velké továrny na dosť letných pyžam, noč. ších horúčavách patria če ve výboru, a1 bezpar
Bulharska, Japonska, I- — Ve Stropkově na- vý pneumatiky v Indcm&ii. ných košieL prečo nie zaiste všetky druhy os- tijní neznají, co' - komu
chodním Slovensku byla Kompletní zařízení bylo sú pre muže viazanky viežujúcich rtápojov, od
■tálie.
— V Kroměříži se konala zahájena stavba druhé vyrobeno Čs. strojírenský hladké alebo prúžkova- obyčajnej sódovej vody nisté soudí o tom či o.národopisná slavnost, na výrobní budovy velkozá- mi závody.
! né, keď sú v móde? Na- až po mušty a ovocenky. nom. Vést lidi k uvědo
vodu na obuv. Do roka — V Praze se konala os--?
zvaná Hanácký rok.
mělému občanství může
— K 16. výročí vyhlazení bude v první budově za lava 160. výročí naroze ozaj, čert aby sa v tom No žial, třeba konstato me jen tehdy, jestliže
nin
Fr
antiška
P
alar
kéhn
vyzn
al!
Lidic se konala mírová městnáno 1. 50» dělníků.
vat’, že ani výroba ani toto jejich občanství oPředstavitelé "stálého os
¿CČ.
Bratislava,
obchod sa na tento sa pravdu respektujeme . . .
lavného výboru" položili
31. května 1958 mozřejmý a předvídatel Všechny předcházející
věnce k pomníku u Palackého mostu.
*
*
ný záujom dosť nepři roky nás opravňují říci,'
pravili. Tak dnes zápa- že i ta další cesta pod
— Československá vláda oznámila, že čs. občan — V cikánské osadě PodPane
Lustig!
skalka u Humenného ab
sia s ťažkosťami zavině vedením strany bude
Ladislav Macháček, zatčený letos v březnu při solvovalo s úspěchem 36
Jaké byly reakce, když nými i ■ nezaviněnými, cestou k vítězství. Ještě
pokusu o překročení hranic v kufru na zava mladých cikánů kurs
zadla v autě britského diplomata, byl nyní ob ’’vzdělanostního minima”. jste (spisovatel Arnošt ktoré im spotřebitel ne- tím více bude platit, co
Lustig p. r.) někam ně vie prepáčiť. Výroba ne si můžeme říkat obdobou
viněn ze špionáže ve prospěch Anglie. Toto Kurs trvá půl roku.
— V Ranné u Loun pře
oznámení předešlo o několik dnů zahájení pro konal parašutista Suchý jaký rukopis poslal?
uspokojuje v množstve tak dobře známého Macesu s britským občanem Frederickem Lin- světový rekord v sesko
Různé. Na příklad a obchod v dosledku to jakovského verše: Hleď
neyem, konaném ve Worthingu, v němž byl ku s okamžitým otevře jsem poslal povídku do ho ani v kulturnosti pre- te, záviďte mi - já jsem
Linney žalován pro odprodání tajných doku ním padáku. Suchý ská Hosta do domu. Jeden daja...
V ovocných občanem Českosloven
z výše 5 kto. a překo
mentů plukovníkovi Přibylovi, čs. vojenskému kal
z redaktorů mi řekl, že muštoch ani tohto roku ska!
nal rekord o 930 m.
přidělenci v Anglii. Plk. Přibyl odjel týden — Přílivem slovenských se mu povídka líbí, ale nebude možné plné u- Rudé právo, 15.6.1958
před zahájením procesu na dovolenou do Pra pracovníků do Ostravy že v redakční radě byly spokojiť dopyt.
RFE
se stala Ostrava třetím
hynejvětším slovenským
— Pro černé obchody se zlatém, hodinkami a městem (po Bratislavě a
Kdo stojí na špici strany
cizími valutami byli v Brně souzeni bratří Jo Košicích).
—
Matematik
prof.
Josef
sef a Jan Pelikánovi, bývalý ředitel záložny a
Nový ústřední výbor KSČ má 97 členů a 50 kandidátů (dosud měl 84 členů,
Mojžíšek ’vynalezl "hudeb a 28 kandidátů). Politbyro bylo zvětšeno o 3 členy a má jich ted’ deset a tři
bývalý odvokát.
ní pravítko” k sestavová kandidáty. Sekretariát byl rozšířen. Skládá se nyní z prvního tajemníka, pěti
— Pro podvody a defraudacé byl zatčen v Brně ní a modulaci akordů. tajemníků
a dvou dalších "členů sekretariátu”. Slováci mají v politbyru místo
První zkušební sérii vy dvou čtyři členy.
vedoucí stavebních podniků Josef Liška.
robil n. p. iLogarex v
Předsedou kontrolní ko ního plánovacího úřadu, výživy, ministr chemické
— Rovněž v Brně byli souzeni vedoucí provo Českých ' Budějovicích.
zovny' ' Dřevopódniku Evžen Vladík, jeho syn
Národní podnik Sběr mise zůstal Jan Harus. první náměstek předsedy ho průmyslu, dnes v če
bývalý člen Eduard vlády,
le státního úřadu pláno
Jaroslav Vladík (vedoucí parketárny Bytové né suroviny zařadil do Její
Tůma byl. nahrazen Jo-, Zdeněk Fierlinger - před- vacího,
svého
sběracího
progra

údržby) a jejich společníci Josef Rafaj a Cyril
mu sběr lidských vlasů. sefem Palečkem z doprav únorový ministerský před Viliam široký - předseda
J.uřina-. Zpronevěřili 66.000 Kčs. Evžen Vla Vlasů bude použito jako ní sekce ústředního výbo seda a místopředseda vlá KSS, ministerský předse
dík dostal 8 let, Jaroslav Vladík 4 a půl roku, příměsi k ostatním suro ru. Josef štětka zůstal dy, nyní předseda Národ da.
revisnf komise. ního shromáždění,
Kandidáty jsou: .Tan
vinám a k výrobě tech předsedou
Josef Rafaj 4 roky a Cyril Juřina 1 rok.
Jiří Hendrvch - ideolog Hlína, tajemník KV KSČ
nických plstí místo do Členy politbyra jsou:
— V Praze byla souzena- tlupa chuligánů, ži sud dovážené srsti zvířecí. Karol Bacílek (nar. 1896 strany, tajemník ÚV KSČ, v Plzni, ing. L. Jankovcovících se příživnictvím, loupežemi, podvody a —Zvláštní, zpravodaj mel- v Chotánkách u Poděb Václav Kopecký - umě v á, místopředsedkyně
vydíráním. Vybírali peníze na falšované cestov bóurnského ”The ■ Agé”? v rad) - první tajemník lecký a vědecký diktátor, vlády, Rudolf Střechaj,
bývalý pověřenec spra
ní vkladní knížky, vykrádali víkendové chaty, Praze potvrdil dřívější KSS, bývalý ministr státní místopředseda vlády,
Antonín Novotný - (nar. vedlnosti a nynější před
zprávu,
že
Bohúmil
Lauš-kontroly
a
bezpečnosti,
odcizili 4 auta. Obžalovaní a tresty: Fr. Prů man zemřel ve i vězení.
1904 v Letňanečh u Pra seda Sboru pověřenců.
Barák - bývalý ta hy), po pádu Slánského
cha z Ohnice 7 let, Jan Poláček z Těšan 7 let,
Členové sekretariátu:
Podle bratislavské Rudolf
jemník KNV v Žilině,
^Fr. Kubíček z Nové Včelnice a A. Janoušek z Pravdy byl průměrný děl člen politbyra KSS', mi tajemník ÚV KSČ, pak Antonín Novotný,- Oldřich
náměstek předsedy vlá Černík, Jiří Hendrych,
Mladé Boleslavi 6 a půl roku, Fr. Kosman z nický výdělek v roce 1948 nistr vnitra,
dy, první tajemník KSČ Bruno Koehler, Vratislav
761
Kčs
měsíčně,
v
roce
.’Blátová 6 let, P. Kazil z Petrovic 4 roky, M.
Krutina, Vladimír Kouc1953 1.105 Kčs .měsíčně dr. Jaromír Dolanský - a president,
Pulec z Kladna 10 let a J. Kafka 8 měsíců.
a . v roce 1957 1.266 Kčs hospodářský expert, bý- ing. -Otakar Šimůnek - ký, Antonín Krček, Fran-'
'.měsíčně;'J. K. valý-ministr financí, stát- dříve ¡zástupce ministra tišek Zupka.
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Jiří Tancibudek o světových orchestrech a českých muzikantech

S HOBOJEM NA CESTÁCH

g
Koncem minulého roku bylo uděleno Jiřímu Tancibudkovi, prvnímu hobojistovi Viktoránského
g
symfonického
orchestru v Melboume, studijní stipendium Carnegieho ústavu, které mu umožnilo
g
návštěvu
hlavních
hudebních učilišť v Americe, seznámení s kolegy - hobojisty a profesory hobo
S
jově
hry
a
poslech
čelných amerických orchestrů, Navštívil San Francisco, Los Angeles, New
S
York, Philadelphii, Boston, Chicago, Cleveland, Bufíalo, Toronto a Vancouver, k nimž si sám při
dal Londýn, Hamburk, Stuttgart, Basilej a Vídeň.
Ani cestou do Spojených států se nemohl cítit opravdovým turistou. Hned při první zastávce
na Novém Zélandu strávil se svou paní celou dobu ve studiu tamního rozhlasu, kde nahrál tři
Měsíčník Čs. přehled uveřejnil ve svém květno programy. V Sůvě měl samostatný veřejný koncert za klavírního doprovodu své manželky Věry
vém čísle, tr. rozhovor reportérek Kállíayové a Ko- Tancibudkové. Tento koncert bude zapsán do historie ostrova tím, že to byl první podobný ve
váčStové ze slovenského týdeníku Život s českým řejný koncert na Fidži vůbec. Po celou dobu plavby pilně cvičil v odlehlých částech lodi.
komikem Janem Werichem. Úryvky věru stojí za
Ve Spojených státech vším v dechových nástro- který býval též sólistou řejný koncert s Pro Mucitování.
navštívil hlavní hudební jích, které dodávají spe České filharmonie, a sica Quartetem.
Otázka: Kteří jsou vaši oblíbení komici?
konservatoře a seznámil cifickou krásu a defini britská premiéra koncer
Ve Stuttgartu bylo vy
Odpověď: Nepokládám za potřebné uvádět Chap- se s vedoucími hobojisty tivní výraz celému těle tu pro hoboj Bohuslava síláno jeho vystoupení
lina. Chci jen dodat, že si ho víc cením v období
před filmem. Monsieur Verdoux . než pq něm. Obdi a profesory konservatoří, su. V Evropě je stále Martinů s orchestrem s Stuttgartner Kammervuji (sovětského komika - p. r.) Rajkina. Italského s nimiž mohl debatovat ještě to nej vyšší muzi- BBC (jeho světovou pre musikkreis prb Jihozá
komika Toto. Ohromně rád mám komika, kterého o problémech hobojové kanství s vrozeným ins miéru hrál Tancibudek padní rozhlas (Badén tú lidi neznají. Jmenuje se Jimmy Durante. Je to hry. Slyšel jedenáct ve tinktem pro krásu. a s loni v Sydney). Zvláště Badén) a v Basileji na
starý pán ítalskéhu původu. Specielně se mi líbí
o tento hobojový kon hrával pro všechny švý
komik Ed Winn. Miluji celou plejádu komiků, z níž doucích amerických or bohatou fantasií.
Jiří' Tancibudek v cert, který B. Martinů carské stanice.
jsme kdysi-s Voskovcem vyšli. Mám4 na mysli ce chestrů. S mnohými je
lou řadu komiků, vycházejících z vaudevillu, kte jich dirigenty se sešel, Americe nejen poslou Tancibudkovi věnoval,
Jedním z nej radost
ří.. založili slávu němých grotesek. Patří k nim pře jako s E. Jordou v San chal, ale i sám několi byl všude velký zájem, nějších zážitků celé ces
devším Larry Seeman, Buster Keaton,: Stan Laurel,
Fatty Arbucle, Harold Lloyd, Ben Turpin a Fran Franciscu, André Cluy- krát účinkoval. Jeho to- a Tancibudek jej hrál ty bylo shledání s český
couz Max Linder, z kterého vyšel Chaplin a jiní. tensem a D. Mitropou- rontský koncert byl vy též v Hamburku se Se- mi přáteli - muzikanty:
Z našich mám rád Vlastu Buriana, Sášu Rašilova, lem v New Yorku, Char sílán všemi kanadskými veroněmeckým rozhlaso s největším českým sou
Miroslava Horníčka, Miloše Kopeckého a ženskou les Munchem v Bostonu, rozhlasovými stanúemi. vým orchestrem pod ve
časným komponistou Bo
komičku Stellu Zázvorkovou...
Po třech měsících ve dením Hans Schmidt - huslavem Martinů, který
Otázka: "Která divadelní inscenace na vás v pos L. Stokowskim v Chica
lední 'době zvlášť silně zapůsobila?
gu, G. Szellem v Cleve- Spojených státech a Ka Isserstedta, ve Vídni s pracuje v Basileji na no
Odpověď: V Záporném smyslu mnohá. Ostatně landu, F. Převitalim a W. nadě odjel do Londýna. Wieňer Symfoniker a vc vé opeře, s Rafaelem Kumám. málo času chodit do divadla. Ve Stratfordu
VancouveAi s CBC sym belíkem v ' Londýně, s
jsqm viděl Shakespearova Othella - a to byl mocný Steinbergem v Pittsbur- Tám byl se svým hobo
profesorem K. B. Jirá
gu, s čes. dirigentem W. jem zaměstnán nejvíc. fonickým orchestrem.
zážitek. To sé mnou moc zatřáslo.
Otázka: Có si myslíte o naší divadelní kritice? Susskindem v Torontu, Hrál tři koncerty v BBC. Autor B. Martinů ještě kem v Chicagu, s býva
Odpověď: Dejte mi k disposici váš časopis od J. Kripsem v Buffalo a Program prvního by 1 zce neslyšel provedení toho lým kolegou z pražské
první do poslední stránky a já vám to vyložím. s E. Ormandym ve Phi la český: po symfoniích to koncertu, ačkoli jej konservatoře profesorem
Nemohu být tak lehkomyslný, abych se vyjadřoval
o, kriticích s takovou lehkostí a suverenitou, s ja ladelphii, jehož orchestr J. Bendy a Fllce násle sám Tancibudek hrál již Husou, který nyní půso
kou o nás kritikově píší divadelní “kritiky”. Otáz považuje Táncibudek za doval čembalový kon patnáckrát. - V Londýně bí na Corneli universitě, .
ka by podle mne měla spíš znít: proč u nás není nejlepší a nejdokonalej cert Bohuslava Martini také hrál v "Austral s Janem Rubešem,. jehož
divadelní kritika? ...
se sólistou J. Hellerern. ském domě” a měl ve- (Pokračování na str. 8)
Otázka: Věnuje se náš tisk dostatečně divadlu? ší, který kdy slyšel.
Odpověď’: Ne, nevěnuje. Člověk neví, jestli na
Ve- srovnání s konti
štěstí nebo ha neštěstí...
nentálními,
říká Jiří TanKomentář čtenáře it recensi
Otázka: Kteří naši humoristé nejlépe vyhovují
cibudek, jsou americké
vašemu vkusu?
Odpověď: Od nepaměti uvádím v literárních an orchestry lepší po tech
ketách. Švejka. Ale neříkám: Hašek globálně. Po nické stránce. Není však
třebovalo bý to zpracovat a roztřídit. Miluji Neru mezi nimi ■ markantních
Váš článek “Zapomenutá legie” v minulém čísle HD vzbuzuje dojem, že
du. Z nových Lacinu. Čapek má také báječné hu
moristické věci. A skoro jsem zapomněl: Karel Po rozdílů. Jsou technicky knížka Rudolfa Kopeckého je historickým dokladem k počátkům čs. odboje
láček, to je přece král českých humoristů. Musím dokonalé, ale chybí jim za druhé světové války, Dle mého názoru obsahuje řadu podstatných nezvlášť uvádět i Jiřího Voskovce? A potom Čechov vynikající sólisté. Ve srovnalostí.
-to sice není Čech, ale začíná jako Čech... Ru doucí anglické a evrop
Do Polska v prvé řadě
Po nich se začali trou že byl doma a předával
sové' mají vůbec mnoho takových autorů. U nás
utíkali Židé a němečtí sit příslušníci armády. Němcům svoji výzbroj
jaksi upadlo v zapomenutí umění psát humoristic ské orchestry nejsou státní příslušnici před Rozkaz původně zněl, po (Prchalův podkarpatoruské novelky.
vždy na takovém stupni Gestapem. Z Polska se sílat ven pouze letce, spe ký sbor byl pak evakuoOtázka: .Která postava z románů, jež' jste přečetl, technické dokonalosti, dostávali s pomocí Trust cialisty a ty, po nichž ván přes Polsko a Rumun
vám nejvíc utkvěla v paměti?
Fundu hlavně do Anglie. páslo Gestapo. Později sko do Čech a na Mora
■Odpověď: Kapitán Nemo z Verneova románu ale zato mají nepoměrné Tito lidé, aspoň v oné do šel, kdo mohl. V prvé vu). V kritických dnech
Dvacet tisíc mil pod mořem, a hned po; něm Švejk... více charakteru a řadu bě, neměli nic společné řadě Ostraváci, Moraváci, zářijových (1939 - p. r.)
V - poslední době z Hemingwayovy novely Stařec skvělých sólistů přede- ho s čs. odbojem.
pak Slováci a Češi, kteří opustil svoji jednotku a
a moře - ta ryba. Tím se přibližuji stárci, ale ještě
si našli spojení. Náš kon- spolu se svým štábem
je pořád mezi námi to moře ...
sulát odprodával, co se ujel do Rumunska. Jed
Otázka: Cestujete rád do zahraničí?
dalo a všemožně sháněl notka se v Polsku rozdě
Odpověď: Moc, ale málokdy.
lila na dvě skupiny. Jed
peníze.
Otázka: Ve kterém městě se vám nejvíc líbilo?
Snad proto, že Západ na pod velením pplk. Svo
Odpověď: Myslíte po Praze?- Tedy po Praze ve
nevěřil (dnes víme, že body ustoupila do ruské
Florencii, v Paříži, v New Yorku, v Římě, ve Vídni
právem) v udržitelnost ho zajetí, druhá pod ve
připravuje večer
a v Sušici. -Na jaře v Bratislavě.
Polska, zněly rozkazy z lením škpt. Divokého oOtázka: A nejméně?
A*
Francie (Osuský a Rada) dešla do Rumunska a od
Odpověď: V Clevelandu a v Detroitu. Ne. Dejte
i z AngÉe (Beneš - Mo tud do Francie.
Detroit na první místo ...
K vaší narážce, že se
ravec) : evakuovat jednot
Otázka: Kde nejraději trávíte dovolenou?
mnozí lidé nechovali v
ku do Francie.
Odpověď. Ňa cestách a u moře - bych rád...
V důsledku toho také Polsku příkladně, mohu s
Otázka: Jak se vám líbí slovenská děvčata?
odjely 3 lodní transporty klidným svědomím říci,
Odpověď. Líbí, když jsou hezká. V otázce ženské
přímo do Francie (posled že. se přihodilo občas, že
krásy nejsem šovinista. Bohužel, já se jim nelíbím.
ní 28. července), ačkoli si jednotlivci přisvojovali
původně byly určeny pro hodnosti, které jim nepat
(Jan Werich je ředitelem a hvězdou divadla ABC
řily, jak mí jistě potvrdí
cizineckou legii.
- bývalého Osvobozeného divadla ve Vodičkově uli
Nevím, kdy se stal gen. i autor studie o velké epici. Poslední úspěšná premiéra: překlad americké
Prchala velitelem v Pol sodě, ale že celkem' se
frašky. Staré krajky a arsenik pod názvem Jezinky
pro Čs. sociální fond v Melbourne
sku. Vím však, že v době, odboj v Polsku nedá ni
a beziiiky. Chystaná premiéra: obnova staré hry Si
kdy se doma říkalo, že jak srovnávat s dnešní
pořádně zařádit, která měla být obnovena v roce
Volejte WA 1743
gen. Prchala je s celým emigrací.
1938 pod. názvem Hlava proti Mihuli. Autor: Vídesvým sborem v Polsku, Busy - body, Melbourne
úá.k Nestroy.)
'
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■ . Zdeněk Pluhař: Opustíš-li mne.. Československý spisovatel, Praha

Opustiš-ll jej , nezahyneš

Las k a

František Branislav
Opustíte-li Pluhařův román o emigraci nedočten, nezahynete. Spíše se něm pozná nebožtík Ripvám uleví. Ani "Opustíš-li mne” nehrozí smrt, neboť román je dítko mrtvě ka), vysokoškolský pro
Hory staré tisíce jsou let,
narozené. Původní na něm není ani ten titul. Pamatujeme-li se dobře, ži fesor, kterého Rada svo
tráva zelená se od jara,
votopisný román o Viktoru Dykovi z péra Františka Skácelíka se pyšnil bodného Československa
stromy tady sázel maťcin ded.
týmž názvem. Moravský spisovatel Zdeněk Pluhař (předchozí díla: Bronzo zavrhla (viz Laušman),
vá spirála, Modré údolí) vytvořil suchou cestou z látky, která by mohla verbíři pro cizineckou le
Vítr jen se o čas nestará.
být živá i v marxistickém podání, suchar, který dokonce ani není šťavnatý. gii, tajemníci (kulatá,
Svědek lásek, poutník u hrobů,
Hlavní argument románu: ”Kam... zařadit vlnu poúnorové emigrace, ty hladká tvář, zlatě brej
smutné hrdiny tragedie, která pro svou specifičnost sotva má v naší histo ličky, malá ženská ústa převál hory, převál, staletí,
rii obdobu? Vždyť převážná většina těchto lidí prchala do náruče našich to je první literární port
vlnám, dýmu svěřil podobu,
dosavadních zavilých odpůrců, bývalých nacistů či odsunutých sudetských rét Jaroslava Zicha), se
suchým listím tančil u dětí.
Němců, kteří ve svých revisionistických snahách příliš nerozlišovali a paratisti a fašisti.
v českých uprchlících viděli především nepřítele!’’
V té záplavě tohoto
Žádná • touha není bez boje,
Zjednodušiv si takto bodném zítřku a Českém a chce dostudovat v ci
’’typického” materiálu
pro ovoce chce se jaru kvést,
uložené slohové cvičení, slově, ale přitom sé dom zině. Honzík měl něja
působí skoro jako úleva
vzdal se autor dalšího nívá, že České slovo a ký malér se součástkami
na světě žít láskou sladko je,
postava pokrokového
přemýšlení. Podle jeho Svobodný zítřek vychá v podniku, kromě toho
soudruha Hubera, kte
v tažném slunci, v roji hvězd.
vlastního doznání “neby zely v téže době, CIC čítal rodokapsy a šel z
rý se pořád diví, proč ti
lo třeba vymýšlet tam, jmenuje Committee In- touhy po dobrodružství”.
Lásku vždycky žijem pro věčnost.
lidé z Československa
kde skutečný život pos telligence Corps atd.
Kvůli těm, kteří celý
utíkají, a který naváděl
Kolik dní se známe teprva?
kytl dostatek materiálu.
Celá řada takových ten nesmysl nevydrží
«norimberské popeláře ke
Autorský problém byl nesrovnalostí prozrazuje, číst, zaznamenáváme:
Přejdem života i smrti most,
stávce. Je to prostě všech
spíš v tom, jak záplavu jak je znalost námětu Jardu zabije nakonec
věřit budem: láska potrvá.
no jako ze života a ty
dokumentů utřídit, vy lapána z bůhví kolikáté uprchlík - vrah, s nímž
pické asi tak,' jako když
hmátnout co nejtypičtěj ruky a co víc, z jaké ru se vydá ve službách CIC
vyjde tip 50:1 na kulha
ší, jakými obrazy co nej- ky je zachycena. Pluhař do Československa. Vác
vého mezka.
účinněji postihnout ce vzal za základ své knihy lav spáchá sebevraždu,
Můžete hádat: byli to
Ale zdá se, že Pluhař lá, z lesního průseku se
lou tu napjatou, zjitře výslechy s : navrátilci, když zmizí naděje na stu
ozval
rychlý
dusot
noSultán
a Tyrl nebo Čunou a rozkladnou atmos prošpikoval je sladko die. Jen Honzík se vrátí měl vztek i -.na svého hou, české hlasy, nedoč- mil a Chytrouš?
féru západního exilu”.
bolnými pasážemi o pří šťastně domů po boku hrdinu. Naložil s' ním . kavý štěkot psa”.
jun
Je vůbec velmi pochyb rodních krásách Česko své milované manželky dosti surově:
’’Něco se v něm prud
né, jestli měl Pluhař k slovenska, přidal - pár německého důstojníka.
disposici dostatek mate vražd a sebevražd a hle
Jinak je Pluhařův sou ce zdvihlo, proud slzí
Vysoce kvalitní švédské
riálu. Buďto si doklady - zde je portrét emigrace. bor téměř kompletní. Je mu vytryskl, směšně mu
zacukala
brada,
ústa
se
popletl, nebo musel im
Tři mláderici, Jarda, tam zastoupen západní
POTRAVINY, TEXTILIE, VLNU, KUŘIVO ATD.
provizovat tam, kde mi Václav a Honzík, jsou letec, který krade trubky zkřivila neovladatelnou
zašleme za Vás spolehlivě
nisterstvo vnitra nebylo hlavními postavami Plu a kabely, prominent Tá grimasou divokého, bláz
nivého
štěstí
bez
hranic,
kamkoliv do Evropy
ochotno doklady poskyt hařova románu. Jarda, ta Kódl, okrádající ’’řa
zabořil
vzlykající
tvář
do
nout.
šel do ciziny proto, že dové” uprchlíky a przníJen tak lze vysvětlit, mu komunisti sebrali zá cí problematické táboro vlhkého mechu jako dí- SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE
proč Pluhař pokládá tá vod, a . sní o ’’garáži s vé panny, páter Florian dě do mámina klína - v
33. William Str., Melbourne
bor Válku za středisko dámskou obsluhou.. . au s pověstnými masovými sevřených prstech ucítil
Telefon MB 3094
emigrace už někdy v ro to service, červený lak a konzervami a styky s Va drahou českou zem”.
ce 1948, že se zmiňuje chrom...” Václav byl. tikánem a špiony, býva
A po tomto uslzeném
Vyžádejte si náš ceník
jedním dechem o Svo- na medicíně neprověřen lý ministr (snadno se v kýči dodává autor: ”Zdo-

RECEPTY Z KINGS CROSSU
Návod zjevný a světle patrný:
kterak na jevišti v uniformě plukovnice českoslo
venské tajné služby popfjeti, aniž by drnčení ta
lířku slyšitelno bylo,
kterak křižovatky královského města Kříže Králové
bez úhony přecházeti a veřejné mínění: zkoumati,
kterak s potápěči zacházeti a ke žralokům promlou
vat!,
kterak milionáře navštěvovati a mravní naučení od
vozovat!,
od mladistvé krajanské umělkyně divadelní srozu
mitelně navedený a na tomto místě zdarma podaný,
jelikož příspěvkové časopisectví honorováni nejsou.
*
*
*
S čajem, policií a hrníčky vždy opatrně, zvláště
jedí role,-kterou máte hřát,- patřičně těžká.. Přiho
dilo se mi, tudíž vím. Hra byla o tom, jak si malý
Móricek představuje Velkého. Šebestiána (v praž
ském Varieté v r. 1948). Nejtěžší na mě roli byl
převlek. Je zřejmé, že uniforma tajné policie musí
být patřičně maskována.
Z toho důvodu jsem musela nosit bluzu uniformy
délesloužícího četaře jízdního námořnictva ve služ
bách námořnictva perského šacha a sukni: od Colesů.
Nárameníky pak tyto: vrchního tajemníka památko
vého úřadu, zasloužilého novátora a dvojitý řetěz
od japonských hodinek. Po vycpání ramen, jež by
lo nezbytné, aby se ta sláva vůbec někam vešla,
jni už jen veřeje dělaly potíže, kdykoli jsem se mě
la' prodrat na scénu.
Popíjíme-li pak nadto v tak obtížné situaci ve
stoje horký čaj z hrníčku, jehož dno spočívá na
filigránském talířku, hrníček nezbytně hrcá a ra
chotí, rušíc významné okamžiky celé hry. Nejlépe
jest zá, těchto okolností vložit mezi šálek a talířek
málíčék?, jenž rachocení utlumí. Malíček prudce spa-

řený je dlužno servírovati rychle, než vystydne.

*

*

Ý

Křižovatky Kříže Králové jest nejlépe přecházeti
po slepu, veřejné mínění pak zkoumati systematicky
namátkou. Úskoky se doporučují, zvlášť když řídí
ženská. Uskočila jsem tak jednou, když vtom za
mnou zahlaholila mateřština. Jakási dáma tam prá
vě sjednávala^ s dvěma typickými obyvateli Kříže
Králové kulturní požitky.
“Nebo bysme taky mohli jít do toho divadla”,
ukončila obsažný výhledový plán ta dáma, “hraje
tam přej ňáká Češka”. Návrh však vzbudil pochyb
nosti: “Copak můžu do divadla takhle, dyk nejsem
voholenej”. Ale' dáma triumfovala: “To nevadí, dyk,
vona tě stejně neuvidí'.”' Slyšela jsem, viděla jsem,
nepovím. Holit se má..Třeba jen kvůli herečkám.
*
*
*
• V. návodu není zaznamenáno, že je míněn potápěč
z Rokycan, prosolený orkány boleveckého rybníka.
To zase bylo tak. Vyjeli jsme za dobrodružstvím
až tam, kde se třepotá na obzoru plachta bílá.
Panoval tam příboj a turistický ruch. Tomuto
však nepodléhala parta tichých námořních bláznů,
kteří se krčili kolem čmoudícího táboráku. Oděni
byli hlavně svaly, plavkami a bundami, na nichž
bylo vytištěno palcovými titulky “Potápěči”, aby
nedošlo k záměně s Tarzany. A jak jdeme a různě
posuzujeme okoličnosti, poznamenal značně pohrdli
vě jeden z naší společnosti; že jako žraloci na boleveckém rybníku nebyli všedním zjevem jako tady.
Snažila jsem se mu vysvětlit, že my z Rokycan jsme
ostřílení, když vtom se ke mně vrhl potápkovitý
svalovec. Řvavě se tázal, jestli tu je někdo z Ro
kycan. Obdržev kladnou odpověď, nejprve ztuhl a
pak roztál. Se žraloky byl velmi zadobře a tvjdil,
že jeho nej oblíbenější kus sedí v jeho autě. Proto
že současně prohlašoval, že žralokům lze se nejlépe
ubránit' lehkou konversací (třeba se vyhýbati ak-

tuelním námětům, žraloci jsou vznětliví), že leví
pro zábavu (kardinální hřích každého lovce), že
si ze žraloci kůže dá zhotovit kýlní pás, schránku
na kompas a umělého krokodýla, že ulovil hlavatku
bez hlavy a chobotnici bez chobotů, byl shledán za
jímavým a nenáročným tlachalem. Nevěřící pohle
dy ho přiměly k tomu, že triumfálně otevřel dvíř
ka zadního sedadla svého Holdena: i ve svěžím fukéři bylo cítit, že se tam majestátně rozkládá žra
lok zvaný kobercovitý, tedy určený spíše za před
ložku k posteli než za kýlní pás. Mravní naučení:
s potápěči pomalu a se žraloky rychle. Potápěči zač
nou rozkládat a žralok se rozloží rovnou.
*
»
*
Lví stopou: když už jsme v té zoologii,; lev spo
lečnosti mívá bolavý chrup. Byla jsem vyzvána k
návštěvě sídla sympatického ■ milionáře. Zlákala mne
k tomu mnohonásobná poznámka jednoho zasvěcen
ce, že to se musí vidět. Dobře. Portál připomínal
tajemný hrad v. Karpatech nebo slušný nevěstinec.
Vnitřek vypadal, jako kdýby někdo zdefraudoval
Náprstkovo muzeum. Ne že by Náprstkovo muzeum
někdy vypadalo pohostinně. Kde se nerozkládal plyš,
tam stínil mahagon, kde bylo zavedeno nepřímé
osvětlení, svítily svíce. Hostitel byl, distinguovaný,
jeho pohostinnost neznala ani mezí ani teplých
pokrmů, neboť se k večeři dostavily opékané to
pinky. Pak si šest lidí zatančilo v tanečním sále
pro šedesát, vzdorovali průvanu a tesknotě a poslé
ze se vydalo na obhlídku milionářskěho domu.
V téhle vysokých kruzích se musí páchat orgie.
Ložnici vévodila postel s nebesy v rozměrech střed
ního klusáckého stadiónu. Po stranách noční stolky.
Na jednom stoh aspirinů, tabletek a lektvarů, zřej
mě dodávané ve velkém. Na straně druhé ležela
knížka, malá a důležitá, jediná, která byla v celém
domě objevena: Jmenovala se ‘‘Jak se zbavit sta
rostí”.
Z. F.

J
_ ________________

HLAS DOMOVA

7.7.1958

Karel Janovský píše ze Švédská:

6. mistrovství světa v kopané

1

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA

Únava vyřadila čs. fotbalisty z rozhodujících zápasů o titul mistra světa.

, Šesté mistrovství světa v kopané, pořádané ve Švédsku, zcela zaslouženě vyhráli Brazilci. Probo
jovali se nejtěžší skupinou, aniž dostáli jedinou branku do čtvrtfinále, tam si ještě udrželi čestný
bezbrankový štít a v posledních dvou zápasech sice obdrželi 4 branky, ale nastříleli 10. Prokázali,
že jsou mužstvem bez výkyvů, mužstvem tak dobrým, že dokázalo podat stabilní výkon proti kte
rémukoli soupeři a jakémukoli stylu hry. Podrobnější zprávu o finálovém zápase uveřejníme příště.
Československé fotbalové národní mužstvo měla po dvou prvních zápasech se Severním Irskem a
Západním Německem (o kterých jsme vám referovali v minulém čísle) ve skupině potíže 1 bod, »
proto ve třetím-utkání s favority mistrovství světa, s representanty Argentiny, muselo zahrát, na
plno a zvítězit, aby mělo vůbec ještě naději na postup do čtvrtfinále. Čechoslováci v tomto zápase
podali 15. června v Hálsingborgu výborný výkon, dali do hry skutečně veškeré umění i síly a de
klasovali Argentinu 6:1. Předpokládali totiž, že v týž den vyhraje Západní Německo s Iry a tak že
budou mít dosti času se zotavit do čtvrtečního čtvrtfinálového zápasu s Francií, ve kterém by měli
velkou naději na postup do semifinále. Bohužel, Němci byli rádi, že se jim podařilo několik minut
před koncem vyrovnat na 2:2 a zajistit si další účast. Irové však touto remisou získali ve skupině
Rovněž 3 body jako Čechoslováci. Jelikož nerozhodovalo score (ČSR mělo lepší) muselo být sehráno
ďva dny nato v Malmoe rozhodující utkání. Čs. mladí fotbalisté, vyčerpaní nedělním zápasem s Ar
gentinou, nevydrželi tempo hry s Iry, - kteří jsou zvyklí hrát např. o vánocích nebo velikonocích
během 4 dnů tři těžká ligová utkání, - dostali v nastaveném čase - v 99. minutě - nešťastnou bran
ku, která rozhodla o jejich osudu na mistrovství světa. Vrchol všeho byl, že 20 minut před kon
cem byl ještě vyloučen francouzským rozhodčím Guigue nejlepší hráč mužstva Buberník za protesto
vání rukou proti dvěma špatným rozhodnutím Guigue.
Na druhou branku nemusili objektivní švédští di
jlálsingborská sensace:
váci dlouho i čekat, neboť již v 17. minutě to byl
j ČESKOSLOVENSKO - ARGENTINA 6:1 (350)
Zikán, který; zvýšil z přihrávky Hovorky na 2:0.

■ Asi nikdo z přítomných 17.000 diváků, kteří
zaplnili hálsingbořský stadión, nelitoval, že dal před
nost utkání mistrovství světa ČSR s Argentinou před
víkendem v přírodě, neboť viděl zápas, jaký snad
už nikdy v tomto malém městečku neuvidí. O tuto
dobrou ■ podívanou se přičinili hlavně Čechoslováci,
kteří, deklasovali jednoho z favoritů mistrovství svě
ta, representanty Argentiny, 6:1, a podali výkon
světové, úrovně. Vždyť, trenér mužstva Karel Kolský
prohlásil po zápase novinářům, že ještě nikdy ne
viděl hrát čs. team v takové formě.
Mužstva hrála v sestavách: ČSR: Dolejší, - Mráz,
Novák, - Dvořák, Popluhar, Masopust,: - Hovorka,
Farajzl, Molnár, Zikán.
Argentina:' Cářrizo, - Dellacha, Vatro, -> Lombardo,
Róssi, Varacka (slovenského původu), - Corbatta,
Aýio, Menendez, Labruna, Cruz.
pd samého'začátku se pustili čs. hráči s vervou
dó, boje. Argentina sice zahájila utkání několika
úfoky, ale tyto nebyly nebezpečné, protože její
hráči, ' ačkoli byli ve výhodné brankové posici,
rozehrávali míče do šířky, a pak těžko - pronikali
výbornou čs. obranou. Zadní řady jistě bránily, ne
připustily soupeře k vážnější akci, a naopak, útočná
řada Čechoslováků dobře pronikala njezi zadáky
Argentiny. Útočníci si hned od počátku uměli při
pilavit. šance, kterých dovedli plně využít. První
branku zápasu střelilo Československo již v 8. minůfě
P.ol°času, když Borovička pěkně prohodil
Dvořákovi, který ’’bombou” z 20 m ^překonal
argentinského, brankáře. Nálada muž-ztva samozřej
mě ■ stoupla (Argentínci byli v zápase favority') a
hra_,se mu dařila.

KRÁTCE Z EXILU
— AČEN pořádá, ve Štras šedou Masarykovy haly v
burku výstavu “Sovětský Torontě.
imperialismus”.
— Slovenský Sokol v. USA
— Agenti pražského reži pořádal 6. července XIII.
mu vydali podvržené čís sokolský slet v Clevelanlo- v, Mnichově vycházejí du za účasti slovenských
cího ’’Českého slova”, kte i českých jednot.
ré rozesílají v padělaných — Pro české děti v exilu
obálkách., Číslo nese ozna- napsal Přemysl P i 11 e r
čení-“čérýenec 1958” a je brožuru ‘Kostničtí mu
vydánob jako ’’číslo'"’na čedníci” o M. Janu Hu
rožlqučěiioti”;. Je to další sovi a Jeronýmu Praž
pqkus o.zmatení a rozvrá-.. ském.
■ cení;exilů.’"
'—V New Yorku slavili
—• Mnr.želé, -Horníkovi a . “ Československý d e n ”
Jař? Výdrá; kteří uprchli ■ průvodem, v němž pocho
letadlem , do Rakouska dovali děti i českých a
(viz. HD 13/Vin. str. 3), slovenských .národních
kde byli zatčeni pro “ne-, škol, školské výbory, klu
bezpečné vyhrožování” by mládeže, skauti, kro
pilotovi nad rakouským, jované družiny, hudby a
územíriij byli pod tlakem', členové řady krajanských
veřejného mínění již pro-i spolků.
puštěni z policejní vězni-, — Ve Francii uspořádali
ce. .
, 1
krajané pcuť dp městeč
— K 30. výročí Janáčko ka Darney, kde odevzdal
va úmrtí uvede městské 30. května 1818 tehdejší
divadlo ve Stuttgartu sýě- . francouzský president
tovoů: premiéru, jeho - ope Poincaré prapor 21. plu
ry “Osud”.,
f ku čs. legií.
— Gustav .Přístupa •'byl — Hanuš Stáván byl jme
jmenován' čestným před- nován lektorem ve ¿ran-

Po této brance předváděli, čs. fotbalisté ukázkovou
kopanou, á když pak 6 minut před -přestávkou dal
Zikán 3. branku, nebylo o vítězství Československa
pochyb. Po změně stran vsadili Argentine! vše na
útok, aby snížili pro ně tak nepříznivý výsledek
(stačila by jim do ' čtvrtfinále remisa) a zahájili
druhý poločas velkým nástupem; zadní řady ČSR
obstály však velmi dobře. V 19. minutě nařídil roz
hodčí Ellis (prohrál Československu zápas s Ně
meckem) přísně pokutový kop proti ČSR, který
nejlepší hráč Jihoameričanů, pravý křídelní útočník
Corbatta, proměnil v branku a snížil na 1:3. Krátce
nato Argentmci několikrát ’’zatápěli” čs. obraně,
avšak brzy nastal opět velký zlom. Hovorka z mís
ta pravého křídla přihrál Faraj zloví, který bez pří
pravy střelil čtvrtou a nejhezčí branku zápasu. Ve
zbývajích 20 minutách zápasu existovalo na sta
diónu Jen čs. mužstvo, které předvádělo úplný fot
balový koncert a dvěma brankami Hovorky upra
vilo stav utkání ČSR - Argentina na 6:1.
V čs. mužstvu nebylo slabin. Hráči hráli přízem
ní hru, která platila na soupeře. Měli také většinu
zapasu hru ye své moci. Argentinci hráli líbivou
kopanou, °ale nebyli čs. mužstvu nebezpeční. V tom
to _ nadprůměrném mužstvu vynikal ještě ”nad prů
měr’ v.obraně kapitán mužstva Novák, v záloze
oba krajní .Masopust a Dvořák a v útoku byl nejlepsí Borovička, dále Molnár, Hovorka a Zikán Nejk “istrovstvi světa v Mont¿videu
(1930) a nynější trenér argentinského národního
Stabile JekJpo zápase, že ”v této formě
mbylo ČSR k ^porazení žádným mužstvem na světě”.
Zapas mel rušný průběh, ale byl hrán oboustranně
velmi slusne Jestliže došlo k několika zraněním na
obou stranách, stalo se tak v zápalu hry.
(Pokračování se str. . 8)

PORT MELBOURNE

s rdečně zve u a

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 12. července 1958
v Empire Ballroom, 386 Chapel St., PRAHŘAN

Program: král mimiky DANY ROSE

Předprodej vstupenek a inf.: LA 4135 (Piek)

Uprchlíkům v Evropě
Dostáváme stále dopisy
čs. uprchlíků z Německa
a Rakouska se žádostmi
o obstarání záruk na byt
a zaměstnání, které by
jim umožnily odjezd do
Austrálie. Sdělujeme pro
to, že australské minister
stvo přistěhovalectví ne
žádá nyní takové záruky'
na žadatelích svobodných
a bezdětných manželích,
u rodin s dětmi pak chce

pouze záruku bytu. Aust
ralské úřady rovněž ne
vyžadují, aby byl uprch
lík před odjezdem do
Austrálie 2 roky v Ně- ■
mecku neb Rakousku, jak
se někteří uprchlíci dom
nívají. Žádná Čekací doba
není předepsána. - Budeli Vám dávat kdokoli v
Evropě jiné informace,
oznamte nám to.
HD '

Provádíme veškeré práce optické
přesné, rychle a za levné ceny

I

6. poschodí
49 Elizabeth St., 8

•3

(roh Flinders Lane){

ÍRwtCHRPA

Melbourne - City®
f
Telefon MB .4207

Přijímáme objed-

: Optical Service návky

také p»štou

S hobojem na cestách

couzském semináři Uni — 371etý Emanuel Kli
versity ' of Califomia. ■
Jiří Tancibudek byl
meš, pracující pro fran (Pokračování se str. 5)
— Pověřenci Rady svo couzskou společnost v kariéra operního pěvce v všude představován ja
bodného Československa Sněžných horách v NSW,
pro Austrálii byli jmeno byl převezen do sydney- USA i v Kanadě je vel ko bývalý člen České '"ilváni František Nový - z ské nemocnice po ochr mi slibná, s bývalým harmonie. To je samo o
Adelaide ■ a Ján Viola z nutí části těla následkem melbournským dirigen sobě dokladem, že být
Melbourne.
rádiaktivnfho záření z tem Waltrem Susskin- Čechem je v muzikant
— Na schůzce zástupců isotopů, který v práci dem v Torontu j s jiný ském světě - stále ještě
Čs. národního sdružení, v přenášel.
předností.
■ -pSydney a Sokola v Syd
Č/ZV/S/Zp. mi.
ney byla projednána spo
lupráce při účasti na Waratah Festivalu, při. osla
Nad to naše posvícení
vách čtyřicátého výročí
nikde v celém světě není ...
založení, čs. republiky, vZveme
Vás
srdečně
na
otázkách sokolovny a Ná
rodního domu v Sydney
atd. .
— Na prvním výročním
které budeme pořádat ve dnech 19. a 20. července 1958
sjezdu “Hnutí - mladých
čs. křesťanských demo ¡v hotelu “GREEN GABLES” ve W ar buřt onu (48 mil od Melbourne)
kratů v exilu”; který' se
Připravíme pro Vás po selsku
konal 9. června v Ingol
stadte v Německu, byli
husy — kachny — koláče — a jiná výtečná jídla
zvoleni: předsedou J. Ku
Po oba dny hudba a tanec
Lidové ceny
sý, místópř. ' M. ■ Patek,
Dobré autobusové spojení — příjemná cesta pro automobilisty
jednatelem ,J. K u n c í ř,
Napište nebo zatelefonujte laskavě 3 -dny předem kdy a kolik- osob '
pokl. R. Krempl, ref. pro
přijede a zda reflektují na nocleh. Na ty, kteří se předem nepřihlásí,
mezinárodní spolupráci dr.
asi mnoho nezbude.
S. Koutník,' sociálním re
ferentem dr. T. Javorský, Vaši Ota a Zdena Pospíšilovi, “Green Gables”, Warburton, Víc., teiefen "7.
organis. J.’ Ráček. '

české posvíceni
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Dopisy redakci:
"BANKOVKY V DOPISECH
'■’L-r Před několika' .měsíci mi říkal známý Australan,,
poštovní úředník, že se mu zdá, že je věnována zvý•sená pozornost dopisům, odesílaným do Československa, a ptal se mne, zda vím proč. Nevěděl jsem,
ale později jsem sé domyslel, že je to v souvislosti
se značným zvýšením celních poplatků na dárkové
balíčky a se zřízením ’’Tuzexu”, což láká krajany
k odesílání hotových peněz v dopisech. Na celou
věc jsem nějak pozapomněl, až nedávno jsem četl
v Heraldu poznámku o ’’horkých bankovkách”, ode
sílaných -do ciziny v dopisech. Výstřižek přikládám
s tím, že byste měli čtenáře varovat, že jejich do
pis i s penězi může být zabaven a odesílatel se vysta
vuje nebezpečí trestního stíhání. (K odesílání peněz
do ciziny .má být.povolení banky).
il-, Fawkner
DOPISY PRESIDENTOVI USA
ý-Body výzvy čs. organisacím (viz. HD č. 11/VIII.)
¡byly vhodně zváženy a včas sděleny presidentů. USA.
'Žáčlať:-však všechny krajanské organisace i v ji4ý.čh-zemích, aby opakovaly totéž a bombardovaly
podáními amerického presidenta, považuji za mrhání časem i papírem. Generál, dr. Ferienčík, pode.¡PŠ^ný.na této, výzvě, je znám .presidentu 1 Eisenhoývér-dyi,’ jak jako- pp. dr. Zěnkl, prof. Hlavatý, Firkúšný,- ; Kubelík’.- a třebas i p. Ryšavý,: (bývalý, p.
ř.)' osobní kuchař v Bílém domě, mohou míti při
upozorňování o našich' bolavých otázkách daleko
větší váhu, než stovky dalších papírů s .podpisy
nic* neříkajících jmen. A nakonec ' i tato výzva
měla být' zaslána prostřednictvím Shromáždění po
robených evropských národů,-jež bychom měli uzná
vat za vrcholnou organisaci všech uprchlíků.
.
J. Nr Canterbury
NEBYLO BY TOLIK NEÚCTY
_ý-Za ňejzajímavější zprávu; v posledním HD pova
zuji tu o Radě' svobodného Československa, kterak
■ žádá, o příspěvky. Podle mého mínění je to krok,
který se měl 'stát, už dávno. Nebylo by tolik neúcty
k; této instituci jako • ’’vydržované” někým. Rovněž
by z ní vypadli všichni ti spekulanti, které přivábily
počáteční tučně žlaby.
. Zdeněk, Los Angeles
ZTRÁTA ZTRACENÉHO SYNA (Pokrač.)
. .—'Nejsem-, ješitný,. abych se snižoval k nepodlože
ným výpadům, jako činí p. M. K. (dopisy v HD 12/
VJHýp. ,r.)
, Stýká-li se p. M. K. jen s těmi lepší
mi Australany a- vede-li se mu. od počátku dobře,
přeji, mu to. od srdce .... V Austrálii jsem’ 14 měsí
ců cestoval a kde se dalo, pracoval. Navštívil jsem
i taková místa jako Onslow, Port Hedlánd, Darwin,
Alice Springs, dále od Cairns dolů až po Melbourne.
.Pravda, setkal jsem se se slušnými Australany, ale
ti, byli tak vzácn,í> jako zlatá, zrnka v písku.’Převážná
většina se naprosto netajila nepřátelským postojem
ke mně iako k cizinci. - Pokud jde p operu, vím
o -mnoha australských talentech a zpěvácích, kteří
našli existenci v evropských souborech, když v je
jich vlastní zemi se k nim točili zády i.. Perfektní
místo na světě není, ale zde v USA jsem naš»l
existenční podmínky a slušnost o mnoho stupňů
,
v ’’zemi zítřka”, kde. dnešek nikdy nebu-

'

Z. Nedbal, ’’neaklimatisovaný Čechoslovák”,
San Francisko

SPORT V AUSTRÁLII

Priv. FU 66G2

PHONE. FA 53Ó6

KOPANÁ V SYDNEY
Praha - North Shore United 4:2 (1:2)

Vnitřní Dekorace
Zařizování Obchodů

. .Na rozbahněném hřišti v Chatswoodu podala Pra
ha ve všech řadách velmi dobrý výkon a zaslouže
ně získala dva body a třetí místo v tabulce. Hosté
se lépe přizpůsobili těžkému terénu a jejich útoč
níci, dobře zásobováni dlouhými přihrávkami obra
ny' a; zálohy, metodický rozleptávali obranu domá
cích. S jistotou a přehledem zahrál opět Hiron ve
středu zálohy, v obraně vynikl vtipný Gennari a
v útoku Baumgartner. Domácí začali sice dobře,
ale v druhé půli úplně odpadli. Branky stříleli Baum
gartner (3) a Virba.

Malováni

O'BRIENS LANE,
EAST SYDNEY

K. V. HYRSAL

SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str

Wynýard Stn-, Sydney
Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.
Za důýěru jakost!
KRAJANSKÝ KOŽEŠNÍK H, BUENMCH

DE LUXE FURS
136 Pitt St. (4. poschodí), Sydney - City
..Telefon BL 3196___ __

Praha - Sydney Austral 1:0 (0:0)

Na' domácím hřišti nepodala Praha očekávaný
výkon, i když výsledek odpovídá průběhu zápasu.
Všéchna snaha útočníků končila na výborné obraně
Austrálu á brankáři, který se-značnou dávkou štěs
tí vyrazil několik tvrdých střel Baumgartnera, Je
dinou branku zápasu dal v 37. _ min. druhé půle
nejslabší útočník domácích Scheinpflug, Nejlepším
hráčem'Prahy 'byl opět Hiron ve středu zálohy.
.Druhé mužstvo remisovalo 2:2.
Příští zápasy: 12.7. s Hakoah, 19.7. doma s Corg rimal.
.
,
_ _
- ■
Telefonická zprava F. D.
|
KOPANÁ V. MELBOURNE

£ Kontinentální prošívané deky, peřiny, polštáře, g
Slavia - Polonia 0:1 (0:0)
g povlaky, též sypky a damašek (160 cm je 63”) S
3
K dostání pouze u firmy
S ' 28. června utrpěla Slavia další porážku, ale za

sloužila si tentokrát vyhrát. V prvním poločase mě
la silnou převahu’, a několik příležitostí skórovat.
Polonia
se zmohla na soustředěný útok teprve po
s. 38 Washington St., BEXLEY, Sydney, NSW
g
(Stanice Rockdale)
Telefon LW 1220 C přestávce, ale to stačilo. V 52. minutě Wemyss za
jistil svému klubu vítězství nečekanou ranou z dál
ky, a od .té chvíle hra Slavie za mnoho nestála,
ačkoliv měla několik příležitostí vyrovnat. Nejlépe
hráli Berry ve středu zálohy a Gotschlich na pra
PRO ELEGANCI A KVALITU
vém křídle, příjemně překvapil náhradní obránce
Hátely. *

, ROSE

i

l

J. ČÁP- krejčí

Slavia - George-Cross 3:1 (2:1)

116 Darlinghurst Rd., KINGS GROSS, NSW.

Veškeré eíektrikářské
práce

DŮVĚRNÉ
seznámíme dopisem
osoby různého věku,
řeči, náboženství, povo
lání - v Austrálii, na
N. Zélandu i v zámo
ří. Udejte nám podrob
ně svá data. V zalepe
né obálce Vám též zaš
leme užitečnou brožur
ku. - Pište ihned na

L. KANTŮREK
116 Darlinghurst Rd.

KINGS CROSS
. FA 2027
Specialita:

trubkové osvětlení
Koniin, a australská
jídla BOHEMIA
RESTAURANT

majitel L. Toth
11 Kings Gross Rd.
iINGS CROSS, NSW.

j

FA 1387

i

Slavia měla silný nástup, ale byl to George Cross,
který se v páté minutě ujal vedení ranou z dálky.
Za Slavii deset minut nato vyrovnal Bell a Gottesman vstřelil krásnou branku ve 22. minutě. Na za
čátku druhé půle byli vyloučeni Berry a útočník
George Cross. Díky slabé hře zadních řad pak Sla
via odpadla, a vyhrála celkem nezaslouženě, když
Bell, který předtím zahodil dvě vyložené posice, v
poslední- minutě dal náhodnou branku. Slavia ie
teď s 18 body na třetím místě tabulky.
Příští zápasy: 12.7. s Geelongem (v Geelongu),
19.7; doma s Wilhelminou.
-gNavštivte

MII.TONS, Dpt. N 40,
Box 2871, G.P.O. Syd
ney. Z dvou osamělých

; RESTAURACI V RICHMONDU <

Desinfekce balíčků

vaří bývalý hlavní kuchař olympijské vesnice v1
’ Melbourne, který připravoval stravováni pro j
i
atlety 40 národností

lidí se stává šťastný
pár.

PACIFIC
FUMIGATING CO.

258 CHURCH STREET (blízko Brídge Rd.)*1
Výborná kontinentální i australská jídla

1

i Otevřeno po celý týden od 11.30 do 20.30 hodin

113, Sussex St..

!

NA SPLÁTKY BEZÚROČNÉ

!

ELECTRO CENTRE
majitelé: A. Fiala & A Filip

SYDNEY

BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.
DOPORUČTE
HLAS DOMOVA

I'

Všechny licencované práce instalatérské

1

^Zavádění -a ’ opravy vodovodů, horké vody, ply
novodů. střech, žlabů, okapových rour, kanalisace>
i
JAN VLACH, instalatér
1 69 West St., GLENROY, W. 9, Vic.
Na požádání Vás navštívím a sdělím rozpočet

95 Oxford St., BONDI JUNCTION,

Admiral

SYDNEY

AŤ CESTUJETE KAMKOLI

Telefon FW 2369, po prodejní době FW 3068

LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
* VE VIKTORU * DO OSTATNÍCH STÁTŮ AUSTRÁLIE * DO ZAMOŘÍ *
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

Nabízíme Vám za nejvýhodnějších podmínek

všechny značky televisorů, radia, radiogramy, áuto.radia, pračky, ledničky, mixery,
ČESKÉ A JINÉ elektrické větrníky, importované perkolátoosvětlovací tělesa, automatické toastery,
KONTINENTÁLNÍ - ry,
parní žehličky a j.

GRAMOFONOVÉ
D E SK Y

NOVINKA: transistorová rádia a gramofony,
• normální i přenosná, na baterie (transistory
nevyčerpávají baterie!).

Southern Airlines Travel Services Pty. Ltd.
138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF. 8825
¡Zajistěte si již nyní cestu
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
. na olympiádu do Říma
'
Vyřízení každého příkazu věnujeme zvláštní poaornest

HLAS DOMOVA

7.7.1958

Emila Málka (Melb.?) hledá J. K. Rakousko, Moj
míra Wolfa z Českobudějovicka, ňar. 1931, dříve v
Paříži, Jenče.z. Nechanic. (Melb.?), Josefa Líznera
z. Mnjchóvic, Jar. Procházku z Liberce (dř. Čiz. le
gie, nyní snad Francie), Čestmíra Zdráhala. (USA?.),
B'. Suchého ž Jablonce a Fraňt.. Károla Juráka naf.
Řídí
Karel
Janovský,
Mnichov
13.1.1910.
'
------.y.---- ;---_ --------- ---------.................. ........................................................
r
v
. Zjistíme-li. adresy hledaných,' oznámíme jim, kd®
se na ně dotazuje. Tazatelům, přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte .laskavě hledané, nebo mám
Další zápasy a konečné pořadí mužstev ve skupinách: sdělte jejich adresu.
- (Pokračování se str. 6)
.
. ;. . .
. . • . HD.
skupina
H.
Eiskilstuna:
Jugoslávie
Paraguay
3:3-,
Malmoe v úterý 17. června:
Derebro: Francie - Skotsko 2:1. 1. Francie 4 body,
Malý oznamovatel:
ČESKOSLOVENSKO-SEVERNÍ IRSKO 1:2 (1:1,1:1) score 11:7, 2. Jugoslávie 4 body, score 7:6, 3. Para
Liš tarn d
Poplatek za 1 řádku 1/ČSR nastoupilo- až na malé změny ve stejném slo guay 3 body, 4. Skotsko 1 bod.
žení jako proti Argentině; pouze- za zraněného pra skupina. III. Stockholm: Švédsko - Maďarsko 2:1, tučnou' 1/6.
J. R. Cleveland:' Díky
vého . křídelního útočníka Hovorku hrál Ďvořák a Švédsko - Wales 0:0, Sandvikem: Maďarsko - Me
na. jeho místo nastoupil do zálohy bratislavský Bu- xiko 4:0. 1. švédsko 5 b., 2. a 3. Wales a Maďarsko PENSIONÁT 540 Lonsda- za zpr. a adresy..- Sdru
leSt., Melbourne- City, žení Rakousko: Místo
b.emík. Brankář. Dolejší chytal bez chyb a na stře po 3 bodech, 4. Mexiko 1 bod.
Postoupilo Švédsko a Wales, který v rozhodují £ 5/10/- týdně' s celým Innsbručku přidáváme k
lených .• brankách nemá viny. Z obrany byl dobrý
zaopatřením. . Maďarská Salzburku.- - J. š. Brusel:
Novák, druhý obránce Mráz má podíl na druhé cím zápase zvítězil nad Maďarskem 2:1.
. Díky za -adr. - V. E. jtóatbrance' Irů.. V záloze ■ zahrál nejlépe ; Bubérník, ale skupina iy. Goeteborg: Brazílie - SSSR 2:0, Boras: strava.
i Pópluhar podal svůj standartní výkon, a jako je Anglie - Rakousko 2:2, vítěz skupiny Brazílie pos 2 VELKÉ POKOJE sa- raville: - Potvrz.' převzetí
diný z mužstva, které hrálo v neděli proti Argen toupil přímo, SSSR a- Anglie měli po 3 bodech. Roz most. osobám pronajme report. - j. P. Matraville:
tině, stačil až do prodloužení se silami. V útoku, hodující utkání vyhrál" .pak 17. června SSSR nad me. Celé -zaopatření.. vč. Díky za zpr. a informace. .
- O. Z. Gulargambone:
žVláště po zranění Farajzla, to neklapalo, hráči ne Anglií 1:0.
praní a žehlení á £ 5. Vyrovnáno do čísla 25/58.
byli schopni poslat tvrdší ránu na branku lehce Čtvrtfinálová utkání (19. června) v Malmoe:
.31 Errol Sir., Footscray,
'¿raněného irského brankáře Uppricharda (uklouzl ZAPADNI NĚMECKO - JUGOSLÁVIE 1:0 (1:0) Vic. (3 min. od nádraží .- M. V, Adelaide: Díky za
výstř.
■
HD
na trávě).
V tomto zápase se opakovala, historie z mistrovství Middle Footscray).
Nebylo jistě správné,, aby mezinárodní fotbalový
svaz FIFA určil k tomuto zápasu, ve kterém se roz světa ve Švýcarsku: Jugoslávští, fotbalisté předvádě HLEDÁ SE STARŠÍ PAČS. DOPLŇOVACÍ
hoduje o soupeři Francie ve čvrtfinále, francouzské li exhibiční kopanou, nedovedli však během 90 mi ní na velmi lehké domá
ŠKOLA VE VÁLCE
ho rozhodčího Guigue. Guigue od počátku zápas nut vyslat jedinou nebezpečnou ránu na západoně- cí práce. Bezdětní. Byt,
U NORIMBERKA
■”kouškoval”, neboť měl zájem na tom, aby došlo meckého brankáře" Herkenratha, Němci naopak hrá strava a dobrý plat. In
k prodloužení, a tak Francie měla o dva dny později li většinu -utkání obrannou hru, podařilo se jim formace: 31 . Errol St., zaslala potvrzení na 150,DM, které dostala za
za soupeře vyčerpané to nebo ono mužstvo. Když však již ve 12. minutě neilepším hráčem, pravým Footscray, Vic.
pak ■ k. prodloužení došlo, přál více Irům, které ne sřidelním útočníkem Rahnem, dát jedinou branku PRONAJMEME 1 zař. po austr; £ 17, které pro'ní
pokládal za tak nebezpečné jako Čechoslováky, kte zápasu.
koj' a kuchyň svobodné zaslali dodatečně čtenáři
ří býlí-po utkání s Argentinou typováni jako, mistři 7e Stockholmu:
mu, za £ 2/15/- týdně. HD. (viz. HD. 9 a 10/
VIII.). Sbírka ve prospěch
světa. ■
Tel, (Melb.) LW 3187.
ŠVÉDSKO - SSSR 2:0 (0:0)
školy vynesla- celkem A£
~ ' Po-nervosním začátku na obou stranách se čs.
77/-/-.
HD
■¿fotbalisté dříve uklidnili, a byl to Zikán, který v
Vítězství švédů ie naprosto zasloužené a bylo do
18. minutě střelil hlavou vedoucí branku ČSR. Če saženo hlavně velmi dobrým nástupem v 2. noloP O JÍS TÍN í
choslováci měli více ze hry, ale jejich útoky ztrosko íase, ve kterém padly také obě branky. Jejich střelci domů, bytů, podniků,
__ Nejchutnější jídla v
távaly na tvrdé obraně Irůi Rozhodující chvíle zá nyli: ve 4. minutě Hamrin, který dorážel vyražení Work. CompemsatioB.,
Melbourne
pasu.-nastalá necelých třicet vteřin před koncem 1. sovětského brankáře Jašína, a 2 minuty před kon aut, povinné ručení,
REACHOVÁ
’poločasu. ■ Trové sé usadili před čš. "branku, dvakrát cem dal střední útočník Simonsson 2. branku.
ŽIVOTNÍ,
RESTAURACE
’stáčil -■Dolejší jejich střely vyrazit, ále při třetí,
úrazové a nemeeenvké103 Commercial Rd.,
za shrumáže před brankou, musel kapitulovat, a by V Norrkoepingu:
odborně převede
Sth. Yarra
lo: to í:í;. Po ^měně stran se projevila na čs. hráFRANCIE - SEVERNÍ IRSKO 4:0 (1:0)
R. C. KUGLER
cí'cÜ. velká únava, a ačkoli měli několik vyložených
Obědy
i večeře denně
(Melb.) XL 2421
šáiicí, rríeměli. sílu dotlačit míč do sítě. Velkou .pří -I tak zkušení profesionálové,, jakými -jsou- repre
sentanti
Severního
Irska,
podlehli
únavě
z
předešležitost ¡k dosažení vítězné branky měl Zikán v 82.
řiiim;'’ale’rozhodčí’mu pískal fattl na brankáře, ač-, ých těžkých zápasů, hlavně z Utkání s ČSR před
koliv se ho Zikán skoro ani. nedotkl. Když pak bylo ivěmá- dny v Malmoe." Francouzi udávali celý záZÁJEMCI O INSERCI V HD ZE. SYDNEY
tempo hry a vyhráli• zaslouženě brankami: Fon,jfeště? několik -čs. hráčů .zraněno, byli Čechoslováci ?as
obracejte se na našeho zástupce
;aine
2,
Wiesnieski
a
Piantonipo
jedné.
•nakonec rádi, že zápas skončil. v normálních 90 mip. S. Ha nzala, Bunnerong Hostel, Staff,
'xmtách¿"boje-'¿nerozhodně 1:1. Po- krátké přestávce V Goeteborgu:
MATRAVILLE, NSW■Nastoupila mužstva k dalším dvakrát 15 minutám.
BRAZÍLIE - WALES Í:O (0:0)
Čechoslováci hráli .již na udržení výsledku, protože
y případě-, řemisý ; by pák .rozhodoval lepší čs". score.
Brazilské národní mužstvo mělo velkou převahu,
Ý 9. minutě fauloval jéden z čs. zadáků ve vzdále- (10:1 -na rohy) nedovedlo -však prorazit dobře hra
Bolí Vás hlava? ’
|ibšti'asř 20 in irského útočníka McIllrOye.Blanchflo- jící zadní řady Walesanů. Vítěznou branku střelil
ZLOBÍ VÁS OČI?
Wer provádí, trestný kop, který jde ná volného Mc- ve 73. minutě Pele, který hrál na levé spojce.
Parlanda (Mráz, ho nechal naprosto samotného), Semifinálové utkání (24. června) v Goeteborgu:
Noste brýle od OPTÁ!
který střílí vítěznou branku Irů. Minutu nato byl
ŠVÉDSKO - ZÁPADNÍ NĚMECKO 3:1 (1:1)
.ýyloúčen Buberhík, jediný zdravý á nevyčerpaný
hráč. Přestože hraje ČSR o deseti lidech (polovina
Více než 50.000 diváků vidělo utkání dobré ú’hraněných),; má velký. ..závěr, který ¡byl' však jen. rovně,
vě kterém domácí mužstvo převyšovalo Něm¿o.ufaíoiú snahou "o vyrovnání. Čs.’ útočníkům pomá :e v technické vyspělosti, rychlosti i důrazností před
hají "všichni ostatní Kráčí mužstva, dokonce i bran orankou. .Nejlepší jejich hráči byla obě křídla Ham Capitol House, 1Q9 Swanston St.
kář Dolejší -V závěrečných minutách dvakrát vyšel- rin a ’’Nacka” Skoglund, kteří rozhodli o postupu MELBOURNE (proti Melbourne Town Hall)J ž branky -až na . 30 m, . aby se neztrácely drahocené Švédů do závěrečného zápasu. Obhájci-titulu mistra
. Telefon: Centrál (Y) 1819
'ýteříny.; Ir-ové se však tomuto velkému náporu za světa, Západní Němci, hráli i tentokráte velmi tvrdě
j
Mluvíme česky i slovenský ■
Jpěvu svých fanoušků'ubránili, vyhráli 2:1 a postou-; i dokonce v 60. minutě utkání jim vyloučil maďar
J>ili z 1- skupiny spolu se Západním Německem do ský rozhodčí Zsolt levého ’ obránce Juskowiaka, kte Ižachraňte děti svých příbuzných před ebraoulj
Čtvrtfinále .této vrcholné světové soutěže. .
(polio)
-- ;
. ;
j
rý běz míče napadl Švéda Hamrina; Branky - dali: j:
Pošleme jim za. Vás Salkovy injekce
v 25. minutě se ujali Němci Scháfferem vedení,
osm minut nato však Skoglund vyrovnal na 1:1, a 'Dodáváme léky všech- druhů - i bez'lékařského
tento stav byl až do 80. minuty, kdy nestárnoucí. předpisu - telegraficky z Anglie,- Švýcar'- nebo..USA/
Zastupujeme firmu JŘL.UMROSÉ,
3
3-ren (38-letý), na pravé spojce scořóval na 2:1,
ý-’V’ šeihifmálé Dunajského poháru remisovala RH i necelé 3 minuty před koncem Hamrin nejhezčí
nej lepší dánské potravinové balíky
'j
Brno s T. Prešov v Prešově 0:0, Rainički prohrál, orankou 6. mistrovství světa (obešel 4 německé
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě j
cioma.s CZ Bělehrad 1:2. Odvetná utkání rozhodnou oráče na prostoru 3x3 m) upravil stav na 3:1-pro
Vyžádejte si podrobný ceník
’
o finalistech.
Švédssko.
ířď Vě Wimbledonu se -probojoval Jaroslav Drobný ťe Stockholmu:
iriezi prvních 16 a v .dalším kole prohrál s Austra
BRAZÍLIE - FRANCIE 5:2 (2:1)'
lanem Andersenem ve 3 setech. Titul získal Austra
HLAS DOMOVA
ý
lan Cooper, .který..porazil, ve -finále- svého krajana / Francouzi, nebyli Brazilcům- vážným soupeřem,
..
vychází
čtrnáctidenně
....
Řídí
redakční,
kruh.á.
trasera 3:6,-6:3, 6:4, 13:11. <
'
zvláště" ve 2. poločasu předváděli" Jihoameričané ú— V Praze se bude konat v. srpnu mistrovství svě olná "kouzla s míčem. Branky Brazílie střelili: levá
■Adresa: Hlas domova,
ý
ta vodáků.
spojka Pele 3, Vava a Didi .po -jedné, za. Francii .. . 8 Moorhouse-St., Richmond, E.-T, Vic.
Americký kladivář Harold Conolly... překonal svůj skoroval -Fontaině a Piantoni.
■'
"
.Telefon JA¿3380:/jen mimo; pracovní dobu//.
dosud, neuznaný světový rekord výkonem 68,68 m.
Předplatné: .-; -na- rok s 371-, na i roku s 19/
ť-Po- lehkoatletických' mistrovstvích v ■ UŠA byli
jmenováni representanti pro utkání se Sovětským MÁTE; VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ? na 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.
R
svazem, y červenci v Moskvě ..

6. MISTROVSTVÍ SVĚTA V KOPANÉ

OPTO

- F

Vezkratce

