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Ze Spojených národů
už k břehům Tripoli

Mezinárodni krise

na Středním východě
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Hlasy osvědčených politických znalců v západním tisku se tentokráte rozcházely ještě více, nez
tomu bývalo dříve: anglo-americké vylodění na Středním Východě bylo střídavě intervencí a nebylo

intervencí, bylo uvážené a nebylo uvážené, bylo úspěšné a bylo katastrofální. Málokdo ze za
stánců a kritiků anglo-americké akce se však staral o nejdůležitější zkušenost, získanou v Liba

nonu a Jordánu. Vyloděním americké námořní pěchoty a britských parašutistů byl poprvé v histo
rii studené války postaven Sovětský svaz do role, v níž si dosud libovaly západní demokracie.
Sovětský svaz přes nejtemnější vyhrůžky a proklínání přihlížel tomu, jak se mu před očima

zbortil důmyslný

plán na dobytí Středního

východu.

Z operetního vylodění Bude požadovat stažení
Ale jako obyčejně se ve, než mělo vzplanout
západní politikové po povstání podivné arab na březích Tripoli a vojenských sil z obou
starali také o to, aby z sko - sovětské' aliance, Bejrutu se stala komická zemí a bude využívat
cenného . strategického jehož cílem -bylo ovlád opera na prknech Spoje každé příležitosti, aby
mohl dokazovat podezří
úspěchu si sami odepřeli nutí Středního východu, ných národů.
nejcennější propagační pominuty zůstaly udá Sovětský svaz bude do vavým Arabům: my to
podíl. Ani ne za měsíc po losti v Iráku, kde fana kazovat především, že se nejsme, jimž jde o naf
vylodění v Lebanonu a v tičtí nacionalisté hráli Spojené státy a Anglie tu.
Jordánu se jim celé sché dojemně vhod meziná dopustily (ozbrojeného
útoku na nezávislé státy. (Pokračování na sir. 2)
ma vymyká z ruky a je to rodnímu komunismu.
Sovětský svaz, který znoZPRÁVY ÚSTŘEDNÍ PROTIPOVODŇOVÉ KOMISE
■ vu získává diplomatic
kou iniciativu.
Zůstalo jaksi zapo
menuto, že se Američané V první polovině července se rozvodnily po velkých deštích řeky severního
a Britové vylodili jako Slovenska. Povodně se postupně rozšířily i na .vodní toky moravské a české.
spojenci- vlád, jež požá Největší škody byly. způsobeny na Slovensku. Záplavy přerušily železniční
daly o intervenci, stranou spojení mezi Žilinou a Liptovským Mikulášem a mezi Plešivcem a Rožnavou.
zůstal fakt, že západní Linka Poprad - Košice byla vedena přes Bratislavu, Banskou Bystricu
oddíly přišly o den dří- a Margecany.
V okresech Levoča a šech: Zlín-venkov, UKežmarok byly cesty ne herské Hradiště, Uher
sjízdné a bylo poškoze ský Brod, Veselí a na
Dost je mezi námi lidí, kteří s potěšením trhají na no několik í mostů. U- Valašsku. Stoupla také
kusy ’’hradní kliku” Masaryka a Beneše z doh první
řední zprávy říkají, že hladina Moravy. Povod
republiky. Obyčejně zapomínají dodat, jak to vy
padalo v onom podhradí, v němž prý úpělo tolik se záchranných prací ve ně tam způsobily ’’ško
vlastenců a hynulo tolik geniálních myšlenek. Ko velké míře zúčastnili vo dy na polních kulturách
nečně máme /hlavně my mladší, kteří nepamatujeme
jáci.
i na obytných staveních”.
z vlastní zkušenosti zašlé politické borce) příležitost
Na pomoc postiženým
V Čechách byl nejví
přesvědčit se na vlastní oči.
/stovky jich ce postižen kraj liberecký
Vyšla útlá brožurka s titulem ’’Vončrák contra rodinám
Masaryk”. Kdo byl Masaryk, vím, kdo byl Vondrák, musilo být evakuováno/
Vážné nebezpečí však
nevím. A po přečtení uveřejněného plodu ducha a pro organisaci záchrahrozilo i na Labi u Par
jeho (který byl v roce 1927 adresován tehdejšímu
zřízen dubic,’ kde došlo k ’’za
ministerskému předsedovi Švehlovi) jsem nabyl do ných prací byl
zvláštní ’’protipovodňo
jem, že jsem o nic nepřišel
topení přilehlých stave
Na ukázku výňatky z ’’politické” diskuse, ražení vý výbor” při Sboru po
nišť a některých objek
první republiky: ”Jak je to odporné, když někdo,
věřenou v Bratislavě.
jinak tvrdý, bezohledný, až cynicky bezcitný, po
tů.” Na Přeloučsku vni
V krajích košíčkem a
kouší se najednou předstírat náramné ohledy m něčí
kla voda do některých
zásluhy, kroutí pobožně očima a chce přesvědčiti žilinském vnikla voda do
níže položených vesnic.
kdekoho o svých morálních pohnutkách..,. Nezdvihá
některých průmyslových
se vám žaludek, vážený pane předsedo, při pohledu
V povodí Vltavy ne,
na toto vyložené procovství? Nemáte dojem, že se závodů a způsobila znač
došlo
k žádným zápla
v tom zračí odporná hltavost neomaleného parvenu, né škody.
Mnohé byly
vám ’’díky ■ manipulování
kterému se zatočila hlava nad neočekávaným štěstím
'nuceny zastavit provoz.
a který honem neví, jak by toho ještě více využil?
na Slapské přehradě”.
Ze severního Sloven
Nestačí mu, žé si přivlastnil zásluhy jiných, jichž
Úřední
zprávy neprozrapodíl vyinkasoval pro sebe a pro své okolí, nýbrž ska se záplavy převalily
zují, do jaké míry byly
chce eskontovati a vyinkasovat! předem i svou po
kde byla
smrtnou slávu, chytře předvídá,je; že po jeho smrti 'do Pováží,
poškozeny průmyslové
nestranný soud historie dopadne asi zcela jinak. ’’vážná situace na někte
objekty.
Výjimkou bylá
Tato nenasytná snaha všechno využít, všeho se na rých
úsecích Váhu a
bažit, shltnout všechno, co se dá, učinilo z Masaryka
zmínka
o
zatopení slo
v nitranském
kraji”.
typ poválečného zbohatlíka... -Nechci ani mluviti o
venského
podniku
Chetrapném dojmu, který, by znovuzvolení Masarykovo Ochranné hráze však ne
mosvit
ve
Svitu
.
/
součást
způsobilo v celém světě...”
byly nikde protrženy.
Kdo se rád ryje v (hnoji, zakoupí si jistě tento
Na Moravě došlo k bývalého Baťova koncer
první svazek ’’Knižnice* Bohemia”, Koeln/R.. Vydáno
tp
nákladem vlastním. Dobře jim tak
-vm- záplavám v těchto okre- nu/.

Povodně v Československu

0 soudu historie

Stalinismu^ skončil Chjruščevovbu kritikou,
z níž jsme se dověděli, že nevedl ,k cíli. Chruščevismus zřejmě končí, protože vedl <k vnitřní krisi
a má prý zase nastat jakýsi stalinský systém.
Z vývoje posledních let se však vynořil jeden
stálý prvek, na nějž už kremelská dialektika
nemá vliv: revisionismus. Přijde-li po Chruščevovi znovu stalinská methoda uřezávání hlav, je
jisté, že isolace Moskvy na mezinárodním poli
poroste; není však jisté-, zda ’’revisionismus”
bude vym/cen.
Jsou dost dobré důvody, abychom se poněkud
více zabývali ideologií, kterou Moskva a Pekin
vyhlašují za nepřítele komunismu číslo jedna.
Tam zřejmě vědí, oč jde.
Václav Karlík

POLITIKA NALAĎOVA
Nedávno přestal v Americe vycházet výtečný a po
třebný měsíčník Československý přehled. Zabýval se
vývojem událostí v Československu a pos
kytoval všem uprchlíkům, kteří opravdu stáli o to,
možnost poznat, jak se poměry doma mění. Za deset
let exilu jsme si už zvykli na takové pravidelné ztráty
v řadách československých publikací. Pokaždé však
pociťujeme smutek, zmizí-li z oběhu kus poctivě
informační práce. Je ovšem taky pravda, že konce
i ^takových význačných časopisů, jakým bývala na
příklad Skutečnost, jsou vždy zastřeny solidním pá
sem cudnostú Skutečnost zanikla kdysi proto, že její
sponsori si práh změnit linii listu do té míry, že bv
bývala byla jejím, redaktorům a spolupracovníkům
nepřijatelná. Konec Československého přehledu je
naproti^ tomu prohlášen za konec administrativní.
Úlohu Československého přehledu prý převezme dosnd .czklostilovany týdeník Československý zpravodaj
a částečně též měsíčník Zápisník.
V ooou případech jsou důvody zániku listů nasna
dě. Je to především finanční závislost a nedostatek
pracovníků. K sečtení časopisů, které v té neb oné
formě nepobírají subvence nebo tiskové dary, postačí
prsty na jedné ruce. Časopisy, které by měly nad
bytek (nebo jen dostatek) spolupracovníků, se tu
nevyskytují
Nejvetsi část publikací, zabývajících se výhradně
zpravodajstvím z Československa a cceř.c-vár.ím mezi
národním politických událostí, byla nebo je podporo
vaná Společnosti pro svobodnou Evropu. V přítomné
době se začínají projevovat následky čistky, prove
dené v účetních knihách této společnosti (další ’’oběť”
mezi československými časopisy: měsíčník francozské odbočky s názvem Našim ve Francii).
Činnost Společnosti pro svobodnou Evropu je usta
vičně kritisována. Jak už to bývá, jsou to kritiky
dobře míněné i kritiky záludné (mnohé z nich vy
cházejí z řad amerických občanů, svedených činností
českých i slovenských separatistů, bývalých kolabo
rantů s Němci a Sudet’áků). Jako” kterákoli jiná
organisace, i Společnost pro svobodnou Evropu má
své světlé i stinné stránky.
Opírajíc se o americký kapitál, nemohla se nikdy
stát záležitostí čistě československou (máme na mysli
československé oddělení Společnosti). Opírajíc se
o americký- kapitál byla však sto dokázat víc, než
bychom kdy byli dokázali sami: dala Západu prostře
dek, jak udržet československé občany alespoň v
hrubých rysech informovány o vývoji událostí ve
svobodném světě. Toto je nepopiratelný fakt.- kt
neotřese sebesprávnější kritika metod, jichž vedoucí
Společnosti užívají. Jestliže si Společnost přibrala
k tomuto nejdůležitějšímu a nejzákladnějšímu úkolu
ještě povinnost informovat po celém světě roztroušené
exulanty, mělo by jí to spíše sloužit, ke cti, než být
záminkou kritikům všeho druhu.
Nezapomínejme na jednu věc: všechny kritiky,
zatracující- činnost Společnosti a jejího provádění,
nikdy se ani slovem nezmínily o jediném východisku:
vytvořit z vlastních prostředků vlastní organisaci,
uvést ji v život a pracovat lépe, než to dělá Společ
nost.
Je však přátelům a zastáncům Společnosti hodně
nepochopitelné, jakými podivnými zákony se spra
vuje její finanční politika. Jako soukromá společ
nost neměla by podléhat • náladám a okresním" poli
tickým vlivům,-jimž podléhají američtí zákonodárci
při tvoření státního rozpočtu. Měla-li Společnost do
statek víry ve své poslání v letech, kdy jiskřičky
naděje na osvobození evropských satelitů zářily vel
mi matně, měla by právě dnes svoji činnost zesílit
a rozšířit.
Zdá, se, že se americké veřejné mínění zbavilo
nejhoršícn důsledků ideologie krásného osamocení,

____________ (Pokračování na str. 2)
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Dnes, víc než jindy!
budou Vám Vaši milí vděčni za náš balíček
s vysocehodnotným švédským zbožím.

17. č::íslo vyjde za týden

(
(

Ceník na požádání.

i

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong: Ranges,

30 mil od Melbourne, strávíte v
YOSEMITE TOURIST HOUSE
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.

Dobré ubytování, česká i austr.. kuchyně.
K delšímu pobytu neb jen na víkendy
Informujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD

19.7.
Chruščov poslal
Eisenhowerovi, Macmilanovi, de Gaullovi, Nehruovi a Hammarskjoeldovi
dopisy, ve kterých žádá,
aby byla okamžitě svolá
na konference na nejvyšší
úrovni.
—V Tobruku se vylodila
jednotka britského námoř
níctva, která má posílit
Posici libyjského krále

Idrise.
21. 7. Násír konferoval v ■
Damašku s kuvajtským
princem Ábdullou Sálem
El Sábáhem.
(
22.7. Velká Britanie na
vrhla, aby se konference
na nejvyšší úrovni kona
la v Bezpečnostní radě
Spojených národů. Spoje
né státy souhlasí s tímto
návrhem, de Gaulle je

k Tii

i

Pokračování se strany 1 ve Spojených národech, další rozleptání Bagdad- stabilita přátelských ze

Západní blok bude
. argumentovat takto: zá
krok byl nutný, neboť
předešel
’’nepřímému
útoku” a ’’infiltraci” se
strany sousedů a sovět
ských agentů.
' Jinak je strašnou
pravdou, že ani jedna
ani druhá strana si ně
jakého radikálního řeše
ní krise na Středním vý
chodě nepřeje. Západ
. se obává diplomatické
ofensivy Sovětského sva
zu od řečnického stolku

který by mohl mít neví ského paktu.
taný vliv na zástupce ji
Sovětský svaz nechává
ných bloků, o kterých se chytře Američany vyjed
tak často nemluví: jiho návat s Nasserem a jeho
amerického a afrického. spojenci. Až bude Ame
Sovětský svaz na na rika zaujata na Středním
rovnání nepospíchá vů východě co nejvíce, pře
bec. Uvědomuje si jistě, sune těžiště tlaku do ji
že kterákoli okupační ného prostoru, na pří
armáda /a tak se na zá klad na Dálný východ.
padní vojá; ky dívají Tomu by nasvědčovalo
Arabové/ je čím déle okaté přátelení Maocetím více nepopulárnější.' ■ tunovo s Chruščovem a
Využijí jistě důsledku vojenská pomoc, kterou
krvavého převratu v Sovětský svaz okázale
Iráku pro své cíle a pro poskytl Rudé Číně na
poli jaderných zbraní.
Západ může na Střed
ním východě udělat jen
toto: snažit se přesvěd
čit Araby, že jeho jed
notky odejdou v okamži
pádné důkazy
ku, kdy bude zajištěna

mí. Musí nabídnout hos
podářskou pomoc. Ale
nesmí ani v jedné zásad
ní otázce ustoupit, ne
přejedí si odejít ze
Středního východu na
vždy. Mnoho bude zále.
žet na tom, jak se vyvine
národní souručenství nasserovců s komunisty.
-A snad nejvíce bude
záležet na tom,. podaří-li
se konečně Západu na
podobit starou taktiku
komunistů, totiž pokra
čovat v tlaku na sovět
ský blok v těch místech,
kde to Sovětský svaz a
Rudá' Čína mohou nej
méně potřebovat: tam,
kde se sovětský imperia
lismus dosud nepřipravil
k ofensivě.
-jk-

Tyto důvody, mluvící proti možnosti, že by
šlo o falsifikát, lze doplnit, několika důvody

svědčícími přímo o Beranově autorství. Přede
vším dotazy, položené Beranovi, jsou zřejmě
přeloženy z němčiny. Nemohl je psáti Čech a
sotva je Čech překládal. Překládal je patrně
německý úředník znalý běžné češtiny, ale ne
obratný a nepečlivý překladatel. Německá

vazba přímo bije do očí.
Dalším svědectvím pravosti je znamenitá infor

movanost autorova, jež prokazuje, že memo
randum musel nsát někdo, kdo znal zákulisí
vládní politiky a díval se na události s agrár
ního hlediska. I osoby soukromníků, jež jsou
mimochodem uváděny při různých příleži
tostech, jsou z nejbližšího okolí Beranova,
ostatní politické strany - a to i strany, jež byly

proti Benešovi a Sovětskému svazu ještě roz
hodněji, než strana republikánská - jsou vždy
jen zaznamenány, ale nikdy citovány. Agrární
původ je docela nepochybný.
MODRÁ REVUE, Kulturně - politický mě
síčník pro Čechy a Slováky v exilu, ročník IV.,

I květen - červen 1958.

Pokračování se strany 1

ale zdá se také, že americká nechuť k Evropě a
jejím politickým problémům je stejně silná, jako
bývávala za časů Hitlerových a Rooseveltových. Bylo
by dobře, kdyby někdo konečně vysvětlil nechá
pavcům, že je sice nutné pohřbívat miliardy dolarů
v zemích Asie a Afriky, kde se demokracie uchází
o přízeň v souboji se sovětským pronikáním, ale
HD že je stejně nezbytné udržovat spojení a přátele
na- nej důležitější froijtě ’evropské. Nej důležitější
proto, že na druhé straně této fronty mají západní
demokracie tolik spojenců v národech pod sovět
skou nadvládou, že je dnes východní blok sovět
ských satelitů opravdu měkkým podbříškem komu
nistické pevnosti, podbřížkem daleko zranitelnějším
a citlivějším, než bývala pro Německo Mussoliniho
Itálie.
inn

fMáme specielní balíčky podléhající nízkému clu.

)

Politika náladová

1. sazeč Hlasu domova se podrobil těžké ope
raci a náhradní český sazeč nebyl v Melbourne
k disposici,
2. dva ■: členové redakčního kruhu v téže době
vážně onemocněli.

MELBOURNE

Telefon MB 2040 a MB 3094

i
r
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Česká cukrárna v Richmondu
má vždy velký výběr výtečného pečivá všeho druhu
Dorty na objednávku
HEART’S
305

Victoria St.,

COOKERY
RICHMOND, Vic.

/za viaduktem, blízko Hoddle St./
Telefon

J A 3092

R. OLIVA & J. ŽALMAN

Nejlépe se najíte v prvotřídní
kontinentální

restauraci

551 Malvern Rd.., TOORAK. Vic.
/blíže Williams Rd./
Telefon BJ 5794
Přesvědčte

se!

Navštivte

nás!

proti.
vládu v Iráku.
23.7 Na Kypru bylo, zat
—
Jordánský král Hussein
čeno 1.200 Řeků a 50
vydal
dekret, kterým se
Turků.
—Chruščov je ochoten končí Arabská unie Jordá
přijmout britský návrh, nu s Irákem.
zúčastní-li se porad v 4. 8. Nově zvolený liba
Bezpečnostní radě Néhrů
a zástupci arabských nonský president Chehab
prohlásil, že jeho prvním
zemí.
25. 7. Eisenhower navrhl, cílem bude odsun ame
aby Bezpečnostní rada rických vojáků.
SN sama rozhodla o datu, —Podle francouzské úúčastnících a agendě kon
ference na nejvyšší ú- řední zprávy bylo za po
slední týden zabito 707
rovni.
26.7. Američané vystře alžírských povstalců.
lili do stratosféry svou 5.8. Řecké a turecké
čtvrtou' - dosud největší podzemní organisace na
-družici, Explorer TV..
Kypru vyhlásili příměří.
27. 7. Dulles se ■ radil v
Teroristická činnost si vy
Londýně s Macmillanem o
připravované konferenci žádala v červenci 97 obě-tí.
na nejvyšší úrovni. ■
dopisech hlavám
27. 7. 2.000 povstalců na —V
Sumatře zaútočilo bez západních /.států žádá
úspěchu na Bukit Tinggi, Chruščov svolání Valného
bývalé povstalecké hlavní shromáždění Spoje n ý c h
město.
národů, které by se zabý
28. 7. V Londýně byla za
valo odsunem americkýcn
hájena konference členů
jednotek z Libanonu a
Bagdadského paktu.
Britů z Jordánu. Spoje
29. 7. Libanonští povstalci
né státy žádaly svolání
se pokusili o atentát na Valného shromáždění K
předsedu vlády Sami Sol- otázce libanonské stížnos
ha.
ti.
—De Gaulle uveřejnil text 7.8. Marsal Amer, vice
nárhu na novou francouz president Sjednocené eskou ústavu. Ústava o kte rabské republiky, nav
átími Saudskou Arábii.
ré še bude hlasovat v září —B r i t s k ý ministerský
nebo v říjnu, dává větší předseda Macmillan a
moc presidentu republiky. kyperský guvernér Foot
30. 7. Podle zprávy Daily přiletěli do Athén, k po
Telegraph zabili tibetští radám s řeckou vládou.
Budou se také radit s
partyzáni 50.000 čínských tureckým předsedou vlády
vojáků. Tibetské ztráty sc Menderesem.
ohaduií na 15.000 mužů. 8.-8. President Eisenhower
31. 7. Generál Fuaa Che- oznámil, že americká ato
hab byl zvolen novým li mová ponorka Nautilus
banonským presidentem. podplula severní pól.
Povstalci vyzvali presi 13.8. Valné shromáždění
Spojených národů zahájilo
denta Chamoona, jehož mimořádné zasedání, kte
úřad končí 23. září, aby ré se zabývá Středním
východem. President. Ei
do 10 dnů opustil zemi.
1. 8. Velká Britanie a Spo senhower předložil ame
rický plán na řešení pro
jené státy navrhly, aby blému. Spojené státy od
se konference na nejvyšší sunuly prvních 1.800 vo
úrovni konala 12. srpna. jáků z Libanonu.
2. 8. Chruščov konferoval —V Djakartě byli odsou
v Pekingu s Mao Ce-tun- zeni k smrti tři muži pro
pokus o atentát na pre
gem. Ve společném, komu sidenta Sukama.
niké žádali o svolání kon 14.8. V Jordánu byl zma
ference na nejvyšší úrov řen nový pokus o puč. By
ni a odsoudili ■ britsko- lo prý zatčeno 16 důstoj
-americkou ’’agresi” na níků.
15. 8. .Maršál' .Bulganin
Středním východě.
byl. propuštěn z místa
3. 8. Velká Britanie a Spo předsedy ' ústřední banky
jené státy uznaly novou a 'poslán do Stavropolu.
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RUB A LÍG KOMUNISTICKÉHO

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

HOSPODÁŘSTVÍ

Několik čísel
z čs. t i s k u

—Antonín Novotný, Vi ícenta větší ťukovost než Ústavu radiotechniky a
liam Široký a ministr za máslo tuzemské”.
elektrotechniky. Stavba
hraničí. Václav David za — Na studijní cestě se má být hotová do konce
slali blahopřejné telegrá-. zastavil v Československu roku 1959.
my u příležitosti .polského pakistanský .ministr ze —V arcibiskupském zám
národního svátku' svým mědělství.
ku v Kroměříži, kde bude
V souvislosti s XI. sjezdem KSČ uveřejnily různé československé časopisy
polským kolegům Gomuizřízena 'Švabinského ga
—
Z
úřadu'
náčelníka
gen.
řadu čísel, která dokazují rozvoj československého průmyslu za deset let
kovi,. Cyrankiewiczovi a
lerie,
budou
se
v
září
ko

štábu byl propuštěn gen.
Rapackému.
Kratochvíl. Jeho nástup nat oslavy 85. výročí na komunistického režimu.
mistra Maxe
Za uplynulých 10 let bylo investováno do národního hospodářství přes
—Ministr, národní obrany cem se stal generál Rytíř. rozenin
generál Bohumír Lomský —Na protestním shromáž Švabinského.
213 miliard Kčs, z toho 92 miliardy do průmyslu. Národní důchod se prý
měl projev k zaměstnán- • dění
’’pracujících”
v —Jan Werich napsal pro takřka zdvojnásobil a průmyslová výroba vzrostla 2,7 krát. Argument, že
cům ministerstva o ’’nut pražské Kolbence byl pražské Literární noviny
nosti hospodaření a. sta-: hlavním řečníkem Anto reportáž ze svého pobytu takové tempo nevykazují ”ani nejvyspělejší kapitalistické státy” se nám
gnaci ve vojensko-vědec- nín Novotný. Manifestanti na světové výstavě v může zdát směšný (předpokládáme, že některé primitivní státy se mohou
Bruselu pod titulem ”Jan
ké práci.”' Zdůrazňoval todhlasOvalil’
resoluci Werich a labyrint světa.” pochlubit ještě rychlejším percentuelním vzrůstem), ale komunistickým
’’nutnost-třídního' zlepšení
národohospodářům se zřejmě líbí. Průmyslová výroba za stejnou dobu
žádající
stažení
anglo

—Na návštěvu Českoslo vzrostla ve Francii o 79 procent, ve Velké Británii o 39 a v. USA o 35 procent.
složení důstoj n i c k é h o
amerických
siP
ze
Střed

venska přijelo z Rakou
sboru”.
ního východu.
ska 1.000 krajanů. 600
Hlavní důraz se ovšem vi neumerne stúpá.opro vat hrůzou vlasy na hla
—V Praze byl Zapojen
jich ztrávilo dovolenou ve
stotisící účastník na tele —Přemysl Novotný se stal Zlíně, 400 v Kutné Hoře klade na vývoj těžkého
ňovým
poslancem
za
oti možnej výrobě. Hlav- vě při čtení inzerátu Dafonní -síť. Stala se jím B.
blast
Hlinsko.
Byl
zvolen
—
Biskup
dr.
'¡A.
Eltschprůmyslu,
zejména
stro

Kříváková z Prahy 1.
nou příčinou značného rexu ve Večerní Praze
99,97%.
kner se účastnil obřadu jírenství, ale ani spotřeb
—Knižhě vyjdou vzpo
nedostatky
detskej obu nadepsaném NABÍDKA
konsekrace
nových
kato

—Z fakulty technické a
mínky brankáře Františka: jaderné fysiky: při praž lických kněží v katedrá ní průmysl prý nezůstává
vi
sú
zvýšené
požadavky DNE, ve kterém jsou
Pláničky pod názvem.
le sv. Víta.
pozadu. Každý třetí mo
’’Když Plánička chytal”. ské Karlově universitě
promovalo 26 'Absolventů, —V Brtislavě byli popra tocykl na světě je česko spotrebitelov . . . Zvýše uvedeny tyto ceny ze je
—Sedmdesátiny
oslavil odborníků v atomovém veni odsouzení příslušníci
ný predaj tejto obuvi je den metr /pamatujte si
profesor logiky, noetiky a bádání.
Hlinkový gardy, nedávno slovenské výroby, a také
tým tu průměrnou měsíční
dějin ' filosofie Karlovy —V Praze vyjednávala znovu souzení pro válečné ve výrobě obuvi a domá zapříčiněný dalej
university J. B. Kozák. habešská obchodní dele zločiny. Jména poprave
že
tato
je
pre
spotrebi
 mzdu -1.292 Kčs/ :
cích praček je Česko
—V Rraze byla zahájena gace, vedená habešským ných: Leo Bunta_ M. Spi- slovensko podle tisko telov cenove přístupna Vlněná dámská šatovka,
světová odborová konfe ministrem obchodu A. Rojko, L. Laco.
rence pracuj ící mládeže. Rettim. Delegace prý —Do Československa při vých zpráv na prvním /35,10 Kčs/ a po čiastoč- bramboříková červeň
Delegáti přijeli z Dánska, jednala o hospodářské po jela britská ''karavana místě.
nom opotřebovaní nie je
Kčs 140,Švédská, Norska, Rakou moci a o rozšíření vědec míru”, složená ze 14
S
těmito
číslicemi
se,
opravovaná. Tento smut Vlněná dámská šatovka
členek odborových orgaska,. Belgie, Jamajky, ko kých styků.
podivně srovnávají zprá ný zjav je zapříčiněný Gréta, módní lípová bar
munistických zemí a ně —Novými
vysokoškol nisací, jezdící po Evropě
kterých zemí Asie..
skými profesory byli jme křížem krážem autobu vy o nedostatcích toho či tým, že oprava dětských
sem. Prý to prospívá míru
va
Kčs 150,—Československá export nováni: dr. B. Kvasil /ra —Na kongres pro odzbro onoho zboží, které se
ní organisace MOTOKOV diotechnika na fakultě jení a mezinárodní spo pravidelně obje v u j í v topánok je podstatné me Béžový a šmolkově mod
má dodat ve druhé polo atomové fysiky: v Praze/, lupráci do Stockholmu
tej cenove přístupna rý flauš z kašmírské vl
vině tohoto roku do ing. Karel Novotný /vy odjela československá de různých novinách. Otis
Kčs 360,Austrálie 100 traktorů soká škola báňská v O- legace, vedená akademi kujeme výňatek z člán /oprava stoji Kčs 18- ny
Zetor.
stravě/, dr. Miroslav Po kem J. Mukařovským.
ku v bratislavském Lu- -20/, pričom spotřebitel Čístě hedvábný romaia
—Od 1. do 7. září bude korný /geologie: na brněn —Páter dr. Ajexanr Ho du, ve kterém se vysvět na takúto opravu /pod v pastelových barvách
pořádán Národní frontou ské technice/.
rák byl jmenován pove- luje příčina nedůstatku rážky, podpatky/ je od
z dovozu
Kčs 70,’’Týderj Českosldvensko- —Ve spojitosti s tak zva reníkem-předfeedou Slo
■německého přátels t v í.” nou ’’libereckou aférou” venského úřadu pre vý dětské obuvi:
kázány čakat až 6 tyd- Vzdušné silonové tkani
/ve které byli usvědčeni
’’Spotřeba detskej obu- ňov . . .”
J.K./Č
—Československá
vláda funkcionáři fotbalového stavbu;
ny nových vzorů Kčs 40,oficielně' uznala /v sou klubu Jiskra Liberec z
Bavlněný ripsový mate
Průměrná
měsíční
hlase' se sovětskými směr ’’lanaření”/ byly vynese
nicemi/ novou iráckou ny tyto trestý: Josefu
mzda dělníků stoupla za riál ’’Hron” na pánské
vládu, která přišla k moci Bicanovi byla zastavena
10 let o 80,7% /průměr a dámské jarní pláště
zavražděním krále Fej- trenérská činnost na 18
v
roce 1957 se udává ja
sala.
Kčs 70,měsíců a musí vrátit úko
1.292 Kčs/, což je Popelíny z exportních
—Vedoucí lidového auto platek ve výši 10.000 Kčs,
zřejmě známka blahoby
matu ”Na ohradě" /Praha střední útočník Ladislav
souběhů v módních bar
Žižkov/ JUDr. Karel Ve Přáda má zastavenou
tu. Vykořisťovanému
selý. byl odsouzen na 9 činnost na 9 měsíců a mu
Kčs 16,čtenáři na Západě však vách
let žaláře pro ’’finanční sí vrátit 8.00CKČS, Otto
-ecpřece jenom budou vstámachinace”. Za 7 měsíců Hemele má zastavenou
prý měl manko 81.000 Kčs činnost na 6 měsíců a
Telefon BM 5576
Na kontrolní úředníky z musí vrátit úplatek 5.000
MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ?
ředitelství Restaurací a Kčs.
jídelen Břízku a Jedličku —V Praze - Kobylisích
bylo, podáno trestní ozná byla zahájená stavba
mení.
—V Praze se začalo pro
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
dávat sovětské máslo. Ce Úspěšný večer ■ Voskovce a Wericha vyiiesl £ 55.
na 40 Kčs /cena domácího Tento obnos předal EZOP Čs. sociálnímu, fondu ~v
Vás srdečně zve na
mášla: . 38-48 Kčs/. So Melboume; Připravuje se reprisa večera s pozmě
EZOP.
větské máslo má prý ’’vý něným programem.
bornou chuť a o 2 pro-

ODPOLEDNÍ ČAJ

AŤ CESTUJETE KAMKOLI

který pořádá

LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
5= VE VIKTORII * DO OSTATNÍCH STÁTŮ AUSTRÁLIE * ĎO ZÁMOŘÍ *
lase cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyl

v neděli dne 7. září '1958 od 4. hod., odp.
v St. Michael Hall, Brougham St., Nth. Melbourne

SouthernAirlines Travel Services Pty. Ltd.

K tanci hraje orchestr kapelníka TOMANA
6 0 82 (Třemi)

138, ELIZABETH STR.. MELBOURNE - CITY

Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825

Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách

RESERVOVÁNÍ STOLŮ: EL

¡Zajistěte si již nyní cestu

SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth Str., číslo 49, 50, 51, 52, 54, 58 a 59,

i. na olympiádu do Říma

Vyřízení každého příkazu věnujeme zvláštní pozornost

S

zastávka 19
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Průvan sto ietím. Satirické čtení. Uspořádali Václav Lacina a Jaroslav Vojtěch. Naše vojsko, Praha.

Hrocený úsměv

ČEKÁNÍ

/

ANEB PRŮVAN STOLETÍM

Jiří Pravda

Ó hodiny, vy bílé hodiny,
Humor je vždycky Achillovou patou diktatury. Každý totalitní režim o sobě tvrdí, že je dokonalý,

ležící na mých prsou,

a snaží se to dokázat tím, že se honosí, jak se jeho poddaní dovedou smát. Je zbytečné to vyvracet.
Humor v diktatuře neexistuje. Co se za humor vydává, mohl by klidně vyrábět kterýkoli pohřební

ó ledovce vysokých skal,

ústav. V uplynulých letech se tu a tam objevila v československých publikacích jiskřička humo
ru. Bylo tó vždycky tam, kde se autor mohl vyrovnávat s maličkými směšnostmi. Smát se sousedce,

jen pro dnes, pro tentokrát

vás prosím, abyste se rozehřály

.a. náhle sklouzly do hlubin

líčit trampoty uvědomělého člena pracující třídy, který nemůže sehnat lihový vařič, smát se... Ale
tady bychom už hřešili. Humoristovi v komunistickém Československu není dovoleno se smát. Místo
smíchu jej nařízen pošklebek. Je takové nařízení: písemně se pošklebovat zlodějíčkům, švindléřům,

do hlubin budoucnosti

křečkům, byrokratům a slušným lidem. Mocní duraci jsou nedotknutelní alespoň tak dlouho, po

sluncem mého srdce

v

kud jsou mocní.

a tam, v měkkém sněhu

purpurově rudém v zářícím ohni

' ulehly a nehnuté,
po věčnosti minut v pohnutí lásky,

zůstaly stát.

Jen pro dnes, pro tentokrát,
ó hodiny, vy bílé hodiny,

- ležící na mých prsou,
spěchejte ted’ - a zastavte sé potom.

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?

Noste brvle od OPTÁ!

OPTO
1 Capitol House, 109 Swanston St.
'MELBOURNE (proti Melbourne Town Hall)
1
Telefon: Central (Y) 1819
i Mluvíme česky i slovenský
ižaóhřtóte děti svých příbuzných před obrnou'
I
(polio).
Pošleme jiin za Vás Salkovy injekce
¡Dodáváme léky všech druhů - i ber lékařského
předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
I
Zastupujeme firmu PLUM ROSE,
I
nejlopší dánské potravinové balíky
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
Vyžádejte si podrobný ceník

Normálnímu člověku
se zvedne žaludek nad
Humoreskou, která pou
žívá jako běžné rekvisity
na příklad soudruha
Slánského. Toto hano
bení mrtvol, před nimiž
Se titíž ' ’’humoristé”
ještě ' před lety sklá
něli, je příznačné pro
způsob, jak vyrábět protektorátní veselí.
Od ’’adresné” satiry
v níž je oběť vždycky
jmenována, je méně než
krok- k všelijakým ’’re
flektorům” a ’’kukátkám”, jak jsme je znali
i za neblahých časů vá
lečných z Vlajky nebo
Arijského boje.
Nakladatelství Naše
vojsko vydalo víc jak
před rokem sbírku hu
moristických prací čes
kých humoristů a satiri
ků, zahrnující autory od
Františka Ladislava Čelakovského až po dnešní
přispívatele Dikobrazu.
Zredigovali ji Václav
Lacina a Jaroslav Voi-

těch a nazvali ji Průvan
stoletím. Je to takový
australský průvan, lezavý, vlhký a odporný.
Václav Lacina je na
daný humorista, vtipný
satirik a přední paro
dista moderního českého
písemnictví. Vede však
také v ničemnosti, sledujeme-li jeho publikační
činnost po roce 1948.
Jaroslav Vojtěch je oby
čejný veršující děldop.
Průvan stoletím je ho
den svých potvůrců.
Hned v úvodu se do
pustili _ nechtěně vtipu.
Omlouvají se čtenářům,
protože ”po důkladné
úvaze se rozhodli zařadit
jen uzavřené celky . . .
Pokládali jsme to za
správnější ve výběru,
který si nedělá nárok na
soustavnost ani úplnost-ostatně úryvek může
čtenáři skreslit předsta
vu”.
Skreslování představ
o díle autorů, vybrakovaných oběma kompilá-

Všechny licencované práce instalatérské

Zavádění a opravy vodovodů, horké vody, ply-1
novodů, střech, žlabů, okapových rour, fcanalisacei

KRÁTCE . Z EXILU
—Do Německa uletěli dal
ší dva Čechoslováci: 18
letý sklářský dělník Pa;yel Škréta, který štárto':val dvoumístné sportovní
^letadlo v Hradci Králové,
¿přistál v Sadové, kde k
němu přistoupil se zava
zadly 17. letý zámečník
Miroslav ¡Pěšák,.1a spole
čně pak ňbuzově přistáli
íu Straubingu v Bavorsku.
.¡Při přistávání byli oba
’lehčeji zraněni.
—V Londýně byl zatčen
:54 letý Arnošt Jan Fantl,
bývalý příslušník čs.- zairančnfho letectva, a ob
žalován ze zabití' anglic
kého
průmyslníka
H.
Lindsaye. Jde o rodinou
tragedii.
—Po odpykání trestu vě
zení za krádež vrátil se
ze Záp. Německa do ČSB

uprchlík J. Kobeš.
—Profesor politických věd
na koleji sv. Josefa v
Hártfbrdu, USA, vydal
knihu ’Titoism and Masters of Imposture ” o
Titově boji s Moskvou.
—Po skončení ’’Českoslo
venských dnů” na Světo
vě -výstavě v Bruselu -po
žádalo, podlé zprávy Hla
su Ameriky, 6 čs. taneč
níků . o asyl.'
—České národní pouti v
Lurdech se ¿účastnilo 200
krajanů z USA, Rakouska
Německa .a Anglie.
—Čs.. uprchlík A. Longauer byl v Rakousku uvězněn, když čs. vláda
požádala o jeho, vydání
v souvislosti s procesy
proti členům Hlinkový
gardy. Úřady dosud ne
rozhodly, zda bude vydán.

JAN

'

VLACH,

instalatér

69 West St^ GLENROY, W. 9, Vic.

Na požádání Vás navštívím, a sdělím rozpočet
—V Clevelandu se konal
13. sjezd Slovenského so-.
kolstva v USA, kterého
se zúčastnili i příslušní
ci Americké obce sokol
ské, Americký dělnický
sokol, Sokol z Kanady a
Polský sokol.
—Dr. P. Munk byl jmeno
ván poradcem evropského
ředitele rozhlásí u Svo
bodná Evropa v Mnichově
Narodil se v ČSR, obča
nem USA se stal r. 1947.
Byl profesorem v Portlandu v USA.
—Čs.
houslista
Evžen
Prokop, žijící . nyní v
Belgii,- měl několik kon
certů v Rakousku.
—V Melbourne spáchali
sebevraždu dva asi 30

letí Čechoslováci: J, Ky
sela z Košic a Miř. KoIoros.
—Pí. Nesvedovou ranila
mrtvice na jedné z hlav
ních melbournských ulic.
—F. Palatý zemřel po
dlouhé nemoci, v nemoc
nici v Caulfield.
—~V. řádný sjezd Ústředí
čs. demokratických organisací v Austrálii a na N.
Zélandě se má konat ve
dnech 22. a 23 listopadu
t.r. v Adelaide. Čs. klub v
Adelaide hlásí 354 řád
ných členů, Čs.nár. sdr.
’’Pravda vítězí” v Sydney
308 řádných členů, a Čs.
národní sdružení v Melbourne 304 řádných členů.
Č/Věst.

tory, bylo hlavním cílem myslné Kubkovy Malé
celé sbírky. V jedné řa povídky pro Mr. Trůdě tu defilují Egon Er mana, Jirotkovy upoce
win Kisch a Karel Hor né přepisy zpráv o čin
ský, Julius Fučík a Ka nosti nebožtíka McCarrel Čapek, Eduard Bass thyho, proplétaná ste
a František Kubka, F.X. reotypními baladami o
Šalda a jakýsi zoufalec pistolnících a gangstejménem Jiří Plachetka řích a prodejných fil
/’’Nejsi v zemi lynche. mových hvězdách. Vr
-V zemi práva. To už cholu v ■ protiamerické
lidu vštěpoval Jan Hus/ propagandě dosáhl Pavel
v dobách, kdy tam u Kohout, který zničil Asáhodlouh o u
vás rostla tráva./ a kde meriku
Nevř York, buvolí byl básní, napsanou ” U
loupežného
trus.”/ Pečlivě zmrzače příležitosti
ný celek budí pak dojem,- ■přepadení poštovního uže se sešel ústřední výbor řadu v Praze 9.”
Jako mimjochode m,
Komunistické strany Čes
koslovenska na maní- aby se neteklo, jsou pak
připojeny tú a tam ne
festační veselici.
Protože sbírka byla závazné epigramy nekoaut o r u
vydána vojenským na munistických
/Petr
Bezruč,
J.S.
NÍakladatelstvím, musila být
char,
Jiří
Zhor
a
starší
zaměřena značně bran
ně. Někdy je opravdu generace/, pokud se ně
těžko posoudit, šlo-li La co z nich dalo jako sati
cinovi a Vojtěchovi o to, ra překroutit a přehod
aby se někdo zasmál, ne notit . podle dnešního
bo aby dali písemně na kursu.
Celkový výsledek je
jevo, že se jim nelíbí
skličující.
Ukazuje ná
Amerika.
zorně, v jakém úpadku
’’Pan Dulles svoji svo
je český humor a satira.
bodu/ roznáší po všech
Nostalgii po ztraceném
koncích. Kam může na
úsměvu v české literatuře
bodlech/ kam ne-tak na
pak nejlépe zachycuje
balóncích./ Svět ho už
povzdech Jiřího R. Píc
zná,- proto má úspěch
ka, jednoho z vybraných
tenký. /Svět má rád
autorů: Je dneska těžké
svobodu/ a nerad vidí
dost, to dlužno 'říci, uYankee . . .” blýskl se
platnit satiru nic neřešící.
vlastními verši Jaroslav
Dlužno však říci též, je
Vojtěch.
ještě těžší uplatnit satiru,
K citovaným veršům jež něco řeší.
se důstojně řadí slabojun

Rafael Kubelik v Austrálii
Po dvou koncertech v
Perthu . sedmi v Melbourne a třech v Adelaide,
které byly přijaty
hudebními , kritiky vesměs
příznivě, odletěl Rafael
Kubelíkrdo Sydney, kde
bude řídit celkem 9. kon
certů tamního symfonic
kého orchestru a to:
3., 4., 6., 8., 9., 20., 22.,
23., a 24 září, v Brisbane
tři koncerty: 12., 13. a

17. září.

L. Bertlová hrála jako só
listka 22.8. na koncertu
v .Adelaide a 17.9 bude
účinkovat v Brisbane.
V
'Melbour ne
bude sólistkou na kon
certech
Viktoriánského
symfonického
orchestru
řízených K. Wossem, a to
30. srpna, 1., 3., a 4. září.
ABC
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DOMOVA

PRO ELEGANCI A KVALITU

*____________

J. CAP- krejčí

VZORNÁ NEMOCNICE

—V caulfieldské repatriační nemocnici zemřel krajan
po několikaměsíčním utrpení. Nerozuměl téměř slovo
' 'anglicky. Lékaři i všechny ošetřovatelky obskakovali
nemocného s' nevídanou trpělivostí a opravdu se
všemožně snažili, zpříjemnit mu poslední měsíce
■ života. Bylo dojemné pozorovat jejich upřímnou
snahu. Obstarávali mu zvláštní evropskou stravu,
české časopisy a sháněli krajany, aby ho navštěvo
vali. Trošku mi tento případ vyvrátil názor někte
rých kritiků, že ”v Austrálii může člověk zemřít
jako pes”.
I. Čapková, Caulfield
KOMENTÁŘ K ZASTAVENÍ ČINNOSTI ČPV

—V minulém čísle píšete, že Čs. pomocný výbor
v Paříži zastaví svou sociální a. informační činnost
pro nedostatek peněz. V jiných novinách přímo psali,
že .Svobodná Evropa zastavila vyplácení pravidelného
příspěvku uvedenému pařížskému výboru. Napadlo
" mi při tom, co by se stalo, kdyby všechny českoslo, venské organisace ve svobodném světě přestaly
pracovat, když nedostávají od nikoho žádný příspě
vek. Zdá se mi, že si něktéré evropské organisace'
příliš zvykly na cizí peníze.
F.H. Paddington
FALEŠNA PROPAGANDA

—Je s podivem, kolik známých dostalo falešné vý
tisky ’’mnichovského” Českého slova., Vydání a
rozeslání takového čísla muselo stát koitnunisty hez
kých pár korun. Asi se domnívají, že se jim tak
naivní podfuk vyplatí. Rád bych sám poznal pros
ťáčka, který by se. nechal tím číslem iošálit.
J.K. Adelaide
—,----- ------------------------------— ------- ----------------

116 Darlinghurst Rd., KINGS GROSS, NSW.

PHONE,

Priv. FU 6662

FA 536Ó

Vnitřní Dekorace
i Zařizování Obchodů

K. V. HYRSAl

WATCHMAKERS

Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str
Wynyard Stn-, Sydney
Sydney
Tel. BX 7543
__ Tel. BL 3970 •
Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney

Zprostředkuj ems za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník
Za

důvěru

SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ

V

SYDNEY

PRAHA - CORRIMAL

1:2 (1:1)

Proti vedoucímu mužstvu tabulky podala Praha ve
všech řadách velmi dobrý výkon a podlehla jedině
díky úsilí rozhodčího, který pokazil jinak dobrý a ruš
ný zápas. Hosté sě sice ujali vedení, avšak již v 8.
minutě Baumgartner uvolnil Jaroše, který bezpečně
vsítil. Ve druhé půli pomohl rozhodčí Corrimalu
k bránce'. Praha byla v útoku, ale tyč dvakrát za
chránila branku hostí od pohromy. V 25. min. byl
zraněn Baumgartner a Praha dohrávala o deseti
lidech.
PRAHA-CANTERBURY-MARRICKVILLE 1:3 (1:2)

Malování

O'BRIENS LANE,
EAST SYDNEY

SWISS -TRAINED

-5-

jakost!

KRAJANSKÝ KOŽEŠNÍK H. HUENLICH

DE LÜXE FÜRS
136 Pitt St. (4. poschodí), Sydney - City
Telefon 3 L 3 196

Obě mužstva předvedla hlavně v prvé půli dobrou
kopanou. Příslovečná smůla však ani tentokrát ne
opustila Prahu; několik minut před koncem prvé
půleýyla zlomena noha jednomu z jejich nejlepšícb
hráčů Billimu, který je do konce Sezóny vyřízen,
a na počátku druhé půle opustil hřiště Steozuk
s vymknutým kotníkem, takže Praha dohrávala o
devíti lidech. Lord v ■ brance měl plné ruce práce,
ale-zhostily se svého úkolu znamenité. Jedinou branku
Prahy střílel v 20. min. prvé půle Billi.
PRAHA - GLADESVILLE 1:1 (0:1)

Zápas započal náporem domácích, kteří se v 8. min.
ujali vedení. Lord v brance se v této fázi přičinil o
několik horkých chvil, ale brzy se rozehrál a v roz
hodujícím okamžiku v druhé půli zneškodnil jede
náctku. V zápětí potě vyrovnal za Prahu Francis.
V 60. min. byl zraněn Steozuk, takže Praha dohrávsla opět oslabena. Nejlepším a nejslušnějším
hráčem na hřišti byl Hiron v záloze. - Druhé mužstvo
podlehlo 3:5 (1:3).
PRAHA - ST. GEORGE 4:0

V pohárovém zápase, hraném v neděli 3.8., zvítězila
Praha bez námahy nad druhotřídním soupeřem.
PRAHA - BANKSTOWN

Dodávky masa, uzenin a delikatesního zboží
Prodej nových a zánovních AUTOMOBILŮ

vyřídí k plné spokojenosti,

Splátkové - podmínky /prostř. N.R.M.A./
zcela nejvýhodnější v NSW

CONTI - GOOD

IVO K. KALINA -’’HEATH”

136 Cathedral St., EAST SYDNEY

43 Cross St. DOUBLE BAY, Sydney... .FB3347

i
Ve velkém i v malém

Žádejte výrobky ’’Conti - Good”1
ve svém delikatesním obchodu!
Dodávkky
pó celé Sydney.

do domu
Volejte: FA 9129

TRAN S ITO
ARCEL

Poprvé v Austrálii! '
KREMŽSKÁ

Pravá

SLADKÁ

HOŘČICE

--------------------------------------j---------v 3i oz tubách. K dostání v každém lepším
delikatesním obchodě.
Dovozci: ... SOCOMIN /Aust./ Fty. Ltd
28 - 30 Mollison St. ABBOTSFORD - Melbourne
, .'
SOCOMIN /NSW/ Fty. Ltd.
.Telefon JA 4444.
177 Victoria St KINGS CROSS - Sydney
Telefon FL 4291 ‘

Desinfekce balíčků

HLEDÁTE PŘÍTELE?

PACIFIC
FUMIGATING CO.

Představíme Vás ko
respondentům v Au
strálii i v zámoří, kteří
hledají nové přátelé
moderní cestou, písem
ně. Máme v záznamu
lidi různých národnos
tí, vyznání; zaměstná
ní, starší i mladé. Piš
te nezávazně na:

113, Sussex St.,
SYDNEY

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

Specialista nervových
chorob
Dr. J. MACKIEWICZ

ordinuje nyní jen
ST. KILDA, 'Vic
Telefon LB 4083Í

SERVICE

4:2 (3:0)

Na domácím hřišti zvítězila Praha zaslouženě nad
bojovným soupeřem, kterého jen štěstí zachránilo
od daleko pvětší porážky. Mimo prvou čtvrthodinu
v druhé půli byla to Praha, která určovala temno
a rychiou a přesnou kombinační hrou rozvracela
obranné řady hostí. V 16. min. překvapil Mueller
orankare bombou z 3o metrů a o 8 min. oozději
zvýšil týž hráč z přihrání Gasta. O třetí branku se
postaral Madden, který stočil Gastovu ránu do sítě
Po změně stran snížili sice hosté z pokutového kopu
a- ojedinělého útoku na 3:2, avšak Baumgartner
upravil konečný výsledek po rychlé akci. Mužstvo
Pxahy nemělo siabm. Vynikli jakša. Baumgartnen
a Mueller.
PRAHA - HAKOAH 3:0 (0:0)

Pohárový zápas v neaěli 10.8. skončil v normálním
telefon FA8480
čase nerozhodně a byl proto prodloužen o dvakrát
15 minut, p-aha nastoupila s náhradníky za Muellera
zasílá stále balíčky do CSR nejvýhodněji
V uvedených cenách jsou již započteny
a zraněného Jaroše. Teprve v prodlouženém čase
podlehla Hakoah mohutnému náporu Prahy a po
všechny poplatky:
lkg zel. kávy
36/- 750gr vepř, sádla
14/- Francisově brance úplně odpadla.'Další dali'Geddes
p j-J
lkg praž, kávy
43/- 800g plech, špeku
27/- a Beck.
lkg čaje
49/- 425g plech, hov. masa 10/Ikg kakaa
27/- 9078 Plech šunk>'
38/*
KOPANÁ V MELBOUŘNÉ
100gr čokolády
4/Pohovka husích
SLAVIA - JUVENTUS 0:4 (0:3) 1 kus žvýkací gumy -/10
salámu
43/I Prohrou s vedoucím mužstvem tabulky se Slavia
lkg medu
14/- gg piech; sardinek 4/- ocitla - poprvé v letošní sezóně - mimo skupinu
Ikg hrozinek
13/až 6/_ vedoucích čtyř. Do mužstva se vrátil Vacirca, ale
lkg mandlí
62/- 10 kusů cigaret
2/- scházel tentokrát Glennie vedle zraněných Cooka,
1 plech. /400 gr./
kašmírový šáteček
64/- Reinbolda a Pethericka. Slátané mužsto naprosto
konden mléka
5/- nylonky
18/9 postrádalo smyslu pro kombinaci a poziční hru a ne
bylo Juventusu vážným soupeřem. Italové měli kro
Máte - li zájem o jiné druhy zboží, napište nám.
mě toho více štěstí: druhá a třetí branka byly vlastní.
Obratem odpovíme.
SLAVIA - BOX HILL 0:1 (0:1)

SOKOL

SYDNEY

26.7. pořádala Jednota 1.
seznamovací večírek.
Měl to být podnik ’’ro
dinný”, bez výdělečných
úmyslů, přinesl však spo
kojenost nejen všem náv
štěvníkům, ale i br. po
kladníkovi.
—V pondělí 25. srpna v
MILTON’S Dpt. L 40,
Box 2871, G.P.O. Syd T/2 8 hod. večer se koná1ney a udejte stáří, po slavnostní slib členů a
hlaví, . národnost. Poš členek.
'
‘»u
leme Vám ZDARMA —Oslavy 28. října, ■ 40.
brožprku. ■
výročí naší republiky,
budou opěť pořádány v
úzké spolupráci s Čs.. ná
rodním sdružením v Sy
dney a budou mnohem
PŘEDPLATNÉ r
slavnostnější, než dřívěj
ší léta. Jako vyvrcholení

oslav bude rozvinut náš
nový sokolský prapor,
první vůbec na
půdě
Austrálie. Při této příle
žitosti bude vydán zváštní
památník o 24 stranách
tištěný na křídovém pa
píře.
—Byl založen fond pro
postavení sokolovny.
H.K.

Velmi slabý zápas' na hřišti Slavie domácí celkem
zaslouženě prohráli, i když byli poškozeni slabým
rozhodčím, který odpískal přísnou penaltu proti Sla
vii. ale neviděl dvakrát ruku před brankou Box
Hillu. V zoufalé snaze zlepšit útočnou řadu stavěla
Slavia dva nové mladé útočníky - Stevensona _ a
Campbella - ale útok selhal jako obyčejně, ačkoliv
měl několik dobrvch příležitostí. Obrana - opět oez
Glennieho - podala snad nejslabší výkon za celou
sezónu. Jediná branka zápasu padla v prvním polo
čase pc- hrubé chybě ■ obrany. Box Hill neproměnil
penaltu.

Kontin. a australská
jídla
BOHEMIA
RESTAURANT

Porážkou od Morelandu klesla Slavia na sedmé
místo v tabulce a připravila se pravděpodobně o
poslední naději na účast ve finálových bojích. Zápas
byl rychlý a vyrovnaný, ale nemohoucnost slavis
tického útoku rozhodla o výsledku. Moreland se ujal
vedení již v 7. min. krásně umístěnou brankou.
Gottesmán vyrovnal v 67. min., ale pět minut nato
se ujal Moreland vedení brankou z penalty, a osm
minut před koncem upravil skoré na 3:1.

majitel L. T o t h
11 Kings Cross Rd.
iINGS CROSS, NSW.
FA 1387

SLAVIA - MORELAND 1:3 (0:1)

HLAS DOMOVA
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PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Mnichov

Janovský,

Mistrovství CSR v lehké atletice
Atleti bojovali v Ostravě 18. - 20. července nejen o mistrovské tituly, ale zároveň i o letenky na
mistrovství Evropy ve Stockholmu (19.-24. srpna). Po zkušenostech z mistrovství staršího dorostu
v Brně, byla dána možnost i míadším, aby startovali na přeborech republiky v Ostravě. A byli

Jaroslava Bulu (důlež. doklady v red.), Josefa Švábenického z Lučence, Zdeňku Pejchlovou nar. 1924
z Libně, Jaroslava Knížete (Již. Amerika?), Karla
Šejna nar. 1907 ze Žlunic, Jaroslava Kisvetra z Pra
hy, ing. Slavoje Eise a Gervase Loylolyho (dříve
Glebe - NSW.).
Zjistíme-lí adresy hledaných, oznámíme jim, kde
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné. adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte , jejich adresu.
HD.
Redakci došlo:

to právě mladí závodníci, kteří dosáhli velmi dobrých výkonů. Ze 23 mužských disciplin dosáhli

letos mistři v 11 soutěžích lepších výkonů než před rokem, u žen z 11 soutěží bylo v devíti dosa

ženo rovněž lepších výsledků než v roce 1957. .

Muži:
100 m: 1. Janeček 10,6 vt., 2. Šteso (Bratislava) 10,7,
3. Kynos (Praha) 10,7 vt.
200 m: 1. Mandlík 21,2 vt., 2. Janeček 21,7 vt., 3. Ky
nos 21,9 vt.
400 m: 1. Jirásek 47,7 vt., 2. Trousil 49.1 vt.,
800 m: 1. Hanka 1:51,8 min. (v rozběhu 1:50,8);
2 Salinger (dorostenec) 1:52,2 min.
1.500 m: 1. Jungwirth 3:43,7 min.: 2. Zvolenský

Ve zkratce
—Na mezinárodních závodech v Minsku zvítězil ve
vrhu koulí Jiří Skobla nej lepším evropským vý
konem 17,86 m.
—Cyklistický závod Tour de France vyhrál 25 letý
Lucemburčan Charly Gaul. Druhý byl Ital Favero,
třetí Francouz Geminiani.
—čs. fotbalisté sehráli za letošní prvé pololetí 96
mezinárodních utkání. V 55 zvítězili, v 16 hráli ne
rozhodně a 25 prohráli.
—Titul dorosteneckého mistra ČSR. v kopané vyhrálo
Kladno, které remisovalo v Praze s Duklou 1:1
a vyhrálo doma 1:0.
—Ve finále 1. ročníku Dunajského poháru vyhrála
Crvena Zvezda Bělehrad nad Rudou Hvězdou Brno
.4:1 v Bělehradě a 3:2 v Brně.
Trójutkání žen ČSR — Itálie - Rumunsko v Brně:

ČSR - Rumunsko 60:46 b; ČSR - Itálie 50:45 b; a
Itálie - ..Rumunsko 49:46 b. Utkání probíhalo za vel
mi špatného počasí, přesto však byly dosaženy dva
čs. rekordy: 80 m Trkalová 11 vt; koule: Lišková
14,58 m.

Rekordy na Britských hrách
Polka Pazderová, která representovala Austrálii na
Britských hrách v Cardiffu, překonala nedávný svě
tový rekord Dany Zátopkové v hodu oštěpem vý
konem 57„40 m. (Zátopková hodila 55,73 m.) Další
světové rekordy z Britských her: 440 y překážek
Potgierer (Jižní Afrika) 49,7 vt; 4x110 y ženy
Anglie 45,3; plavání: 110 y znak ženy Grinhamová
(Anglie) 71,9 vt; 4x110 y polohová štafeta muži
Austrálie 4:14,2; ženy Anglie 4:54,0.
V konečné klasifikaci zvítězila Anglie, která získala
29 zlatých, 22 stříbrných a 29 bronzových medailí,
druhá byla Austrálie (27-22-17), třetí Jižní Afrika.

Prodejny HD

-k MELBOURNE:

... a v Dublinu

6. poschodí

Po skončení Britských her startovali Australané
Élliott, Lincoln a Thomas a Novozélanďan Halberg
v Dubinu proti irskému mílaři Delanymu. Závod
skončil senzačním vítězstvím Ellíota, který překonal
světový rekord Landyho o vícce než 3 vteřiny ča
sem 3:54,5. Lincoln (3:55,9), Dělaný (3:57,5) a Hal
berg (3:57,5) také byli rychlejší než Landy. Thomas
skončil pátý výkonem 3:58,6.

49 Elizabeth St.,

(roh Flinders Lané;
... Melbourne - City

-WI. CHRPA
-

'

■

Optical

Service

Telefon MB 4207
Přijímáme obied-návkv také pcštou

Zájemci o koupi domu neb pozemku

obraťte se na firmu
R.

W-

H A U G H T O N

&

S O N

Estate Agents, Members Reál Ěstate &
Stock Institute
86 MOUNT ST., HEIDELBERG, VIC.
(naproti železniční- stanici)
Telefon JL 1034

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/-.
tučnou 1/6.
INTELIGENTNÍ

ČECH,

svobodný, 52 let, majetný,
seznámí se s paní za úče
lem sňatku.. Nab. na zn,
’’Důvěra” do HD.
PRODÁM ESPRESSO

4 dílný stroj „el, mlýnek
na kávu a pult, vše jako
nové. £ 800 hotově nebo
nabídka. Denně 13.-20
hod., 75 Gertrude St.,
Fitzroy, Víc.
PENSIONAT 540 Lonsda

le St., Melbourne - City.
£ 5/10/- týdně s celým
zaopatřením. Maďarská
strava.
CHOROBY
KOŽNÍ A VLASŮ

léčí se úspěšnou meto
dou Cu-Ex-Ma na mo--.
děrní kožní klinice
NATIONAL
SKIN INSTITUTE

165 Coilins S t,
MELBOURNE

(vedle kina Metro),
Telefon MF 1272
Porady zdarma
Zkoušené ošetřovatelky
Ekrema - Dětské ekzema - Akné - Kožní
řáněty - Záněty kožníeh
Hax - Lupy - Padání
vlasů - Alopeeie - Psaiasis - Křečové vředy
Další kožní kliniky:
ADELAIDE:
25 Gresham Street,

tel. LA 4270.

Kontin. restaurace
258 Church St., RICH
MOND, Vic. ■
MYER’S ■ EMPORIUM
odděl, časopisů, MEL
BOURNE - City, Vic.
Novin, stánek;
Elizabeth St., blíže
Flinders St. - City.

NEWCAS TLE:
59 Hunter St., t. B 3784
BRISBANE:
2-93 Queen St., FA 1445
IOOWOOMBA. M. L.
C. Chambers, 164-168
Margaret -St., tel. -7005

SYDNEY:

_ Nejchutnější jídla v

Melbourne
čs. restaurace PRAGUE
Pennys Lane, KING’S REACHOVA
CROSS, NSW.
RESTAURACE
S. & A. SLAVÍK,
103 Commercial Rd.,
obchod kolon, a deliSth. Yarra
kátesní. 203 Hay St.,
Večeře denně
HAYMARKET NSW.
v neděli též obědy

SJWJJWJWJWWJJ

Kontinentální a australské
ŘEZNICTVÍ A VELKOUZENÁŘSTVÍ

HLAS DOMOVA

PILSNER

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

Domy a pozemky na prodej v předměstích

92, Glenhuntly Rd., ELSTERNWICK, VIC.

Heidelberg, Eaglemont, Ivanhoe,; Rosanna,
Macleod, Watsonia

(elektrikou č. 4, zastávka 43)
Tel. LF 4365, po prod, době UM 2958
Dodávky do domu

Poradíme a pomůžeme získat hypotekámí úvěr
- Český 'tlumočník k disposici každou sobotu
dopoledne po předběžném ujednání

Malý

PŘEMYSL FITTER:

Kostničtí mučedníci. Oběžník pr.o nekatolíky vy
daný čs. dálkovou školou
3:47,6 min.
,
v exilu, c/- dr. J. Krato
5,000 m:l Jurek 14:20,2 min, (Brno); 2. Pavelka chvil, Stuttgart, Postfach
(Praha) 14:31,2; 3. Čikel (Bratislava) 14;41,2 1134, Germany. Stran 10.
10.000 m:l. Tomis (Praha) 30:14,6 min.; 2. Česal
Vondrák contra Masaryk.
30:16,2 min.
110 m př.: l.Veselský (Nitra) 14,5 vt, 2. Bečva- Memorandum, zaslané dr.
V- Vondrákem předsedovi
řovský 15 vt.
ministerské rady A. Šve200 m př.; 1. Moravec (Hradec Králové) 24,7 vt.
hlovi v roce 1927 a do
400 m př.: 1 Borsuk (Vítkovice) 53,8 vt.
3.000 m j)ř.:l. Zháněl (Zlín) 8:51,2 min.; 2. Brlica datky. 1. svazek knižnice
’’Bohemia”, Koeln-Ehren(Přerov) 8:51,6 min.
feld, Hansemanstr. 54,
20 km chůze: 1. Moc 1:40:37,2 hod.; 2. Platil
štafeta 4x100 m: 1. RH Praha 42,8 vt.; 2. Košice 43,4 Germany. Stran 38, ce
(štafeta Dukly Praha, která tvoří základ národní na 2,- dolary.
štafety, byla diskvalikována, protože přeběhla
P O JIŠ TÉNÍ
předávací území.)
domů, bytů, podniků,
štafeta 4x400 m: 1. Dukla Praha (Janeček, Jungwirth
Work. Compensation,
Mandlík, Jirásek) 3:15,4 min.
aut, povinné ručení,
skok vysoký: 1. Lánský 206 cm; 2. Elbogen 200 cm
ŽIVOTNÍ,
tyč: dorostenec Brejcha (Brno) 420 cm; 2. Krejcar úrazové a nemocenské
(Lomnice n.P.) 415 cm; 3. Tomášek 415 cm
odborně provede
dálka: 1. Molnar (Bratislava) 745 cm
. R. C. KUGLER
trojskok: 1. Křupala (Brno) 15,32 m: 2. Kalivoda
(Melb.) XL 2421
(K.Vary) 14,93 m; 3. Kálecký (Praha) 14,82 m.
(Držitel čs. rekordu Řehák se den před mistrov
MJWWWWSJWAM
stvím zranil!)
disk: 1. Merta (Praha) 51,82 m; 2. Čihák (Praha)
50,29 m;
koule: 1. Skobla 17,35 m; 2. Plíhal 16,45' m; 3. StoADELAIDE
klasa 16,35 m; (všem vadil nově upravený
Eddie’s restaurant
kluzký kruh)
190 Hutt St., Adelaide,
oštěp: 1. Vojtek (Opava) 69,23 m; 2. Dušátko (Pra
S. A.
ha) 69,10 m;
A. Trávníček, delikateskladivo: 1. Málek 59,94 m; 2. Mužíček 59,48 m
ní obchod, 366, Port
desetiboj: 1. Vlček (Praha) 5.941 bodů
Rd., Hindmarch, S. A.
Ženy:
G. Trianou Club, 131,
100 m :1. Stolzová (Praha) 12,2 vt.
Hindley St., Adelaide200 m: 1. Strejčkové (Ústí n.L.) 25,3 vt.
City, S. A.
400 m: 1. Prokopová (Ostrava) 57,5 vt. (čs. rekord)
800 m: 1. Kulhavá (Ústí n.L.) 2:12,8 min;
★ BRISBANE:
80 m př.: 1. Trkalová (Praha) 11,4 vt;
E. T, Corbett’s Book
4x100 m: 1. Ostrava (Kovaříková, Prokopová, Švajshop, 183 Queen St.,
_ grová a Karčarová) 48,3 vt. (nový čs. rekord)
Brisbane, Qld.
výška: 1. pavidová (Praha) 160 cm;
GEELONG:
dálka: Rozkošná (Praha) 598 cm;
F. Koris, Box 255, P.O.
disk: 1. Mertová 52,02 m;
Geelong, Vic.
koule: 1. Lišková (Praha) 14,09 m;

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

HLEDAJÍ:

EMIL FUČÍK (dříve Lyons Smallgoods)

