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NA PRAHU
PÁTÉ REPUBLIKY
DE GAULLE PŘEDKLÁDÁ
FRANCOUZŮM NOVOU ÚSTAVU

De Gaulle konečně uveřejnil text připravované nové ústavy, která má
vyřešit politické problémy poválečné Francie. Novou ústavu studují parla
mentní znalci, kteří mohou doporučit změny, ale je nepravděpodobné, že
by se konečný text podstatně lišil, poněvadž de Gaulle nemusí přijmout
žádhá doporučení. O ústavě budou francouzští občané hlasovat 28. září
Dá se očekávat, že výsledek plebiscitu bude příznivý.
Hlavním úkolem nové ústavy je zajistit stabilitu francouzského politického
systému.

Moc čtvrté republiky
spočívala v zákonodár
ném Národním shro
máždění, které bylo vo
leno na pět let, a které
mělo právo svrhnout sta
rou vládu a zvolit novou.
Rozpuštění parlamentu
bylo prakticky téměř ne
proveditelné. President
,-byl volen Národním
shromážděním na sedm
■let a jeho funkce byla
více dekorativní než po
litická. Politické rozvrst
vení mělo za následek,
že žádná strana nemohla
- v . parlamentě získat vět
šinu, takže poslanci moh
li kdykoliv svrhnout vlá
du projevem nedůvěry,
.aniž při tom ohrozili
■řsvou—vlastní pozici.
Nová ústava dává dale
ko větší moc presidentu
republiky, který bude

jmenovat vládu a podpi
sovat dekrety, a může
rozpustit parlament po
jednoročním trvání; v
mimořádných dobách se
může president vlastním
rozhodnutím stát diktá
torem. President bude
volen na sedm let posla
neckou sněmovnou, se
nátem a místními výbo
ry.
¡Národní shromáždění

ztratí moc volit i schválit
vládu a bude hlasovat
jen o důležitějších záko
nech. Svrhnout předse
du vlády může Národní
shromáždění jen proje
vem nedůvěry, podepsaným desetinou poslanců
a odhlasovanýfn větši
nou celkového počtu
poslanců.
Je jasné, že nová ústava
je šita na osobu generála

de Gaullea, který by byl
presidentem. Řada výz
načných Francouzů ji už
odsoudila - jedni pro. ne
určitost, druzí proto, že
nechává otevřené dveře
diktatuře. De Gaulie
však má jeden pádný
argument - odstrašující
příklad Čtvrté republikyJe pravděpodobné, že
francouzský občan dá de
Gaullovi příležitost uká
zat, co dovede.
-Neřešitelný problém

Otázku Alžíru nechává
navrhovaná ústava nevy
řešenu. Zámořské drža
vy mají mít na.vybranou
dosavadní status quo, oPokračování na str. 2.

Čs. vláda byla na návštěvě v Sovětském svazu

třídní' spravedlnost
V červenci še vypravila do Sovětského svazu další vládní delegace, složená
tentokrát jen z nejdůležitějších mužů ve vládě a straně. Byla vedena Anto
nínem Novotným, se kterým odjeli místopředseda vlády Václav Kopecký,
ministr vnitra Barák, tajemník Ústředního výboru KSČ Jiří Hendrych,
předseda slovenského Sboru pověřenců Rudolf Strechaj a ministr zahraničí
Václav David.

Na adresu vysokoškoláků
Snad nejzajímavějším pořadem pražského rozhlasu
je relace, která se nazývá Mládí republiky. Pů
vodně byla zamýšlena jako oslava nové komunis.tické mládeže, která měla vyrůst z řad pionýrských
a svazáckých. Nakonec se z ní stalá polemická
tribuna, na níž staří komunisté a pravověmí
svazáci’ se snaží odpovídat na časem velmi pepmé,
časem velmi trpké kritiky z řad mladých občanů
bolševic&é vlasti.
Vyslechněme třeba kousek polemiky, která má
řešit otázku může-li být ’’mladý člověk nepolitický
nebo dokonce reakční”. Redakční odpověď nijak
helichotí pedagogickým vlohám komunistických
vedoucích Svazui čs. mládeže:
' ’’....Dosud dodneška vycházejí i z vysokých škol
politická nedochůdčata, 'která studium marxismu
nepokládala za důležité. Ten je živit nebude.
A potom se vám stane, že se potkáte s mladým
inženýrem, který je schopen dělat technické zá
zraky, ale neyí proč a pro koho. Svými politickými
názory se blíží neandrtálcům. Je přece trapné
slyšet absolventa vysoké školy, jak hrdě prohlašu
je, že v novinách nečetl nikdy nic jiného než
sportovní hlídku.
Nevtírá se právě tady neodbytná myšlenka na
slova Milana Jariše... To je ta věta o mladých
flákačích a Lajce, která tvořila ¡posádku druhé
sovětské družice... Strašná představa, být tak
nepatrným a zbytečným současníkem malého si
biřského psa”.
Strašná představa, ale trochu jinak, než to myslil
citovaný komunistický literát.
vm

Podle toho, co se obje
vilo v československých
novinách, měla návštěva
v Moskvě, • Leningradu,
Tiflisu, Kyjevě a Stalingradu dvojí účel.
Předně prý vzali sovět
ští hostitelé s uspokoje
ním na vědomí, že roz
hodnutí XI. sjezdu KSČ
vypracovalo plán na ’’do
končení výstavby socia
lismu v Československu”.
Jinak měl zájezd česko
slovenských
bolševiků
důvod mežinárodně-politický- Ironií bylo, že se
československé komuni
ké stavělo za urychlení
konference hlav států, za
plán, který Chruščov za
nedlouho zavrhl.
Vládní komuniké tvrdi
lo, že nejdaléhavější otázkou mezinárodní po
litiky, jíž se měla konfe
rence hlav států zabývat,
je zastavení pokusů s ja
dernými zbraněmi. Na
klid v Evropě mají naši
komunisté
universální

lék. Ať uzavrou státy
Severoatlantického pak
tu a Varšavské dohody
pakt o neútočení.
Konference
světových
státníků se však nesmí
vměšovat do vnitrhích
záležitostí 'Libanonu (ovšem pod podmínkou, že
předtím odejde poslední
americký voják).
Na zájezdu však nebyl
nejzaměstnanějším mu
žem československý mi
nistr zahraničí. Kdyby
šlo o jeho funkci, pak
stačí normálně Moskvě
telefon.
Novotný,
Hendrych
Strechaj, Barák a Kopec"
ký jistě se zaměstnávali
problémy, které postavil
před vlády komunistic
kých zemí ’’revisíonismus”.
Zatím co noviny v Čes
koslovensku. . sáhodlouze
vysvětlují, co tento výraz
znamená (zahrnuje: soPokračování na sta;. 2.

Jeden z nejbystřejších pozorovatelů, které jsem
v Rusku potkal, řekl: ’’Sovětský svaz se zhroutí,
zhroutí-li se vůbec, z čiré otravy”. Ovšem že je
to přehnáno, ale je v tom jiskřička pravdy. Lidé
chtějí změnu, novinky, možnost poznat vnější
svět, svobodu vůle, svobodné bádání - zkrátka
změnu. Chtějí být svobodni i když třeba nevědí,
co svoboda znamená. Nedá se říci, jak daleko
v tom půjde Chrušěovova vláda. Patrně nerpatrně.
John Gunther
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SENTIMENTÁLNI CESTA
Stěží se dá popřít, že neměl československý ministr
vnitra Rudolf Barák pravdu, když řekl, že povyk
v tisku nekomunistických zemí, který se zdvihl po
popravě Imre Nagyho a jeho soudruhů, potvrzuje,
že maďarští revolucionáři byli popraveni právem.
Byli. Komunistická spravedlnost je tvrdá k odvě
kým odpůrcům. Nemůže si. proto dovolit sebemenší
slitování s vlastními spolubojovníky, kteří tak či
onak se v jejích očích zpronevěřili úkolu revolucio
nářů. Komunisté hlásají revoluci. Neradi říkají, že
revoluce může být dvojí, právě tak jako neradi
připustí, že je dvojí komunismus uvnitř sovětského
bloku: komunismus mocných a komunismus utla
čených.
Imre Nagy, generál Maleter a jejich soudruzi
museli zemřít především proto, že zdiskreditovali
tváří ve tvář celému světu myšlenku mezinárod
ního soudružství pracujících. Ale i tato formulace
je zjemněním zkutečnosti. Nagy a další účastníci
maďarského povstání zemřeli proto, že obnažili
nejslabší příčku sovětského kolovadla. Sovětští aparátčíci ji nazývají revisionismem, ale to je špatný
název. Revidovat něco, něco opravovat, snažit se
vytvořit něco lepšího, bylo vždy úkolem lidí, jejichž
rozhled a jejichž zkušenosti přesahovaly úzké koleje
doktríny. Kdo vykolejí, není už komunista. Kdo
zůstane komunistou, musí doživotně zůstat výhybkářem na křižovatce dějin.
Komunismus je učením omezenců. Komunismus
je vírou romantiků. Komunismus je útočištěm
mravních zoufalců (a rekrutuje pilně i zoufalce tě
lesné). Plnokrevný komuiniáta přijal především
vědecky obalené dogma, že člověk je člověku vlkem..
Maďarská vzpoura nebyla jen lokální záležitostí.
V Maďarsku se zhroutila legenda o hrdinném So
větském svazu, ochránci nebohých. Po děsivé dohře
maďarského povstání nemůže si žádný satelit (snad
s výjimkou Rudé Číny) dělat iluse, co se stane,
když mínění lidu by mohlo projevit nedůvěru
komunistické straně.
Před maďarskými událostmi jsme měli ve hře
světovou velmoc, jejíž vojska (za bezpříkladných
ztrát a za nejobtížnějších podmínek) vykonala divý
hrdinství v druhé světové válce. Po urychleném
pohřbu Imre Nagyho a jeho soudruhů celý-svět by
už měl vědět, na čem je. Celý svět to ví, ale bojí
se to dát najevo ze strachu, že by vyvolal svými
akcemi atomickou válku. Není Stalina, ale stalinské
procesy se opakují. Není Stalina, ale národy jsou
stále vražděny ve velkém. Stalinismus je mrtev,
ale svobodné státy se vzpírají myšlence, že by mohly
pomoci porobeným národům.
Českoslovenští komunisté jsou ozvěnou kremel
ského orloje. Lidé v Československu jsou jen stíny
na sítnici historie. Čím matněji vypadají, tím jasněji
vystupují- na světlo dočasní otrokáři.
Zdá se, že minula doba kulturního liberalismu,
která ' měla ’’přesvědčit západní pochybovače, že
komunistický režim je ' přítelem a podporovatelem
svobodné tvorby. Minula doba rozpačité komunisace
zemědělských ’’kulaků” (ať tento termín znamenal
cokoli)' a nastala krutá vláda. Vrátila se doba,
která velmi připomíná totální nasazení z dob Třetí
říše, kdy příštipkářbyl vyzván, aby vyráběl výkovky
a taneční mistr měl za úkol vyrábět umělé chrupy.
Nastalo nové totální nasazení, ale nikdo přesně
neví, zda ve jménu další pětiletky nebo ve jménu
čehokoli.
Soužití s lidmi na Západě utrpělo další trhlinu.
Týž ministr Barák, který úředně pohřbil maďarské
revolucionáře, obvinil náhle lidi ze svobodného
světa, že napomáhají západní špionáži. Jmenoval
především obchodníky, kteří jezdili do Prahy za
■businessem, jmenoval i krajany, kteří jezdili do
Československa z důvodů citových.
Je opravdu velmi těžké sledovat oficiální linii
československé vlády, protože nikdo nerozumí ny
nější moskevské politice. S ■ Chruščovem nebo bez
Chruščova se zdá, že Kreml sleduje starou a senti
mentální (ale jinak stále působivou) linii: od Rasputina ke sputniku, od sputnika k Rasputniku.
jun
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Dvojí Karlova cena

UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM

ABYCHOM VYROVNALI ZDRŽENÍ VE VYDÁ
VÁNÍ HD V DOBĚ ONEMOCNĚNÍ SPOLUPRA
Dr- R. V-, Londýn
COVNÍKŮ, vyjde i 18. Číslo již za týden.
DALŠÍ ČÍSLA BUDOU VYCHÁZET OPĚT ČTR
Na starobylé radnici západoněmeckých Cách byla letos udělena ”Za spojení lenců byl hlučný. Sjelo
NÁCTIDENNĚ.
HD

Evropy” cena Karla Velikého. Dostal ji francouzský státník Robert Schuman,
předseda Evropského parlamentu. Udělení ceny bylo ve znamení sblížení
francouzsko - německého. Západoněmecký ministr zahraničí von Brentano
nazval Schumanův plán na sjednocení Evropy ’’vidinou politického uspo
řádání Evropy”.

Schuman sám mluvil o
stycích mez Francií a
Německem. Řekl, že zá
padní Evropa stojí na
prahu nových a těžkých
událostí, prohlásil však,
že německo - francouz
ský poměr je zhruba vy
řešen, jakož i společné
postavení obou států ve
sjednocené Evropě.
Celá oslava byla nehluč
ná. Laureát Schuman je
člověk plachý. Účastníky
oslavy zdravilo na cestě
z dómu, na radnici jen
několik set lidíCenou Karla Velikého
byli před Schumanem
vyznamenání
Winston
Churchill^ de Gasperi,
dr. Adenaueř, Paul Hen
ry Spaak, prof Burmaňs, hrabě Coudenhove - Calergi a Monnet.
Jinou Karlovu cenu udě
lovalo ve Stuttgarte Sudetoněmecké krajanské

sdružení - Landmannschaften. Tato cena nese
jméno . ’’Europaeische
Karls - Preís der Sudetendeutschen Landmannschaft”. Míněn je Ka
rel IV.
Tato cena má sloužiti
myšlence
’’přátelského
soužití Němců se Slova
ny”. Udělovaná medajle
nese pečeť z Karlovy
Zlaté buly.
Tato cena byla letos udě
lena poprvé. Dostal ji
bývalý generál Lev Pr-

chala-za své ’’wiesbadenské ujednání z
roku
1950”.
Na sjezdu Landmannschaftu mluvil Prchala
německy i česky k ’’čes
kému lidu”. Ubezpečo.
val, že ”až bude překo
nán šovinistický nacio
nalismus, pak že bude:
postaráno o budoucnost:
Čech, Mo ravy a Slezka
a celé střední Evropv”.
Prý v cXuchu politiky
Karla IV.
Sjezd sudetských vysíd-

se asi čtvrt milionu Sudeťáků. Stále zaznívaly
zmínky o českosloven
ských hranicích z roku
1937 a z roku 1945.
Mluvčí Sudeťáků Lodgmann von Auen sice při
pomínal, že dva miliony
sudetských Němců se již
hospodářsky sžily se svý
mi soukmenovcí na území Západního Německa,
ale dovolával se hlavně
’’práva na domovinu” a
dnešní západoněmeckě
vládě vytýkal, že opomí
jí příležitosti k uplatňo
vání těchto práv.
Je celkem záhadou, proč
do tohohle halasu ple
tou Sudeťáci Karla IV.

T řídni spravedlnost
Pokračování se strany 1■
ciál - demokratism, reformism a individua.
lism), začala se v celé
zemi projevovat nová te
orie o uplatňování třídní
justice.
Celou kampaň zahájil
pogromovým projevem

Naše rovy

ministr spravedlnosti Vá
clav Škoda, který nabádal soudy, aby začaly
soudit s ’’třídního hlediska”, stěžoval si na
’’odborníky práva”, kte
ří se drží starých formalistických
právních
norem, a vyhrožoval, že
"buržoasní interpretace”
soudního řízení nebude
nadále trpěna.

Lidem v Československu
rozhodně neublíží, vydá-li československý minis,
tr zahraničí ještě deset
dalších
slabomyslných
prohlášení.
Moskevské porady se
jich však citelně dotknou
na domácí frontě, kde
každý jejich počin bude
teď posuzován s ’’tříd
ního hlediska”.
jk

Provádíme veškeré práce optické
přesne. rychle a za ievné ceny

NAD TATROU SE BLÝSKÁ
Už podruhé do pozdních hodin nočních řešila
(sfckce kopané, disciplinární komise) nepěkné

6. poschodí

okolnosti kolem utkání Meopta Košíře - Tatra

49 Elizabeth St.,

Smíchov. Bylo to důležité utkaní A-třídy a Tat
ra je vyhrála 2:1. Jenže zasedání komise jasně
prokázalo, že výsledek byl uplacen...
V Tatře odměňovali hráče za utkání 50 Kčs.
Na utkání s Meoptou zvýšili prémii na 100 Kčs.
Podle tvrzení činovníků o tom hráčům neřekli.
V poločase hráč Tatry Prokop hovořil se svým
kamarádem Kubíčkem asi v tom smyslu, že
se jim hra nedaří, ale klukům z Meopty že
o nic nejde, a že by případně mohli přijít
k nějaké koruně.... Po zápase dostal Prokop
od pokladníka Kejhy 1100 Kčs pro hráče
Tatry jako odměnu za vítězství. Prokop je však
předal Kubíčkovi a ten zas rozděloval mezi
hráče Mecpty....
Hráči Tatry, kteří byli zvyklí brát po utkání
peníze, se po nich tentokrát ani nesháněli.
Předseda oddílu Viníš se dozvěděl po zápase
v restauraci U Holubů, že hráči nedostali
peníze, avšak proti Prokopovi nezakročil, ač
koli šlo o jasné zcizení, a ani na něm peníze
nevymáhal, ba ani ho disciplinárně nepotrestal..Předsedové obou oddílů přiznali, že hráče za
utkání odměňovali. Na omluvu za tento pře
stupek uváděli, že nemohou konkurovat s jiný
mi oddíly, neboť se platí všude!
Čs. rozhlas, Praha 28. června 1958

(roh Flinders Lane;

PATA REPUBLIKA
Pokračování se str. 1
mezenou samosprávu či
připojení k Francii. Je
zajímavé, že se de Gaulle
dostal k moci alžírskou
revolucí a slibem, že si
tuaci vyřeší. Za krátkou
dobu jeho ministrování
se ukázalo, že s ním ne
souhlasí ani alžírští do
morodci ani francouzští

ZE DNE NA DEN
17. 8. První americký po
kus vystřelit raketu na
měsíc se nezdařil. Raketa
kypu Thor. 'explodovala
77 vteřin po vystřelení.
19. 8. Indonésie obdržela
větší množství zbraní od
Spojených států.
20. 8. Velká Británie a
Spojené státy se rozhodly
pokračovat v dodávkách
zbraní Iráku.
21. 8. Valné shromáždění
Spojených národů přijalo
jednohlasně společný ná
vrh 10 arabských států na
řešení otázky Středního
východu.
— Generální
tajemník
Hammarskjoeld navštíví
Střední východ a postará
se, aby byla zajištěna ne
závislost Libanonu a Jor
dánu a aby se britské
a americké jednotky mo
hly stáhnout.
22. 9. Velká Británie a
Spojené státy oznámily,
že jsou ochotny podmí
nečně na rok zastavit

Melbourne - City

CHRPA

Přijímáme objeď-

SURF R1DERS PRIVATE HOHl

Optical Service návky také poštou

Main Beach, Southport, QLd.
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PILSNER
92, Glenhuntly Rd., ELSTERNWICK, VIC.
(elektrikou č. 4, zastávka 43)
Tel. LF 4365, po prod, době UM 2958
Dodávky do domu
EMIL FUČÍK (dříve Lyons Smallgoods)

1
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Nejlépe se najíte v prvotřídní
kontinentální restauraci

BALATON
'
1

55|1 Malvern Rd., TOORAK, Víc.
/blíže Williams Rd./
Telefon BJ 5794

'

Přesvědčte

se!

Navštivte

nás!

zkoušení atomových
zbraní.
24. 8. Dulles varoval čín
ské komunisty, že pokus
obsadit ostrovy Quemoy
a Matsu by byl ’’velmi
hazardní”. Komunisté za
čali ostřelovat tyto ostro
vy.
25. 8. Americká sedmá
flotila na Dálném výcho
dě je v pohotovosti. Flo
tila bude posílena něko
lika loďmi ze Singapuru.
26. 8. Alžírští teroristé za
pálili bombami naftové
sklady u Marseilles.
— Indický ministerský
předseda Ňéhrú přijal pakistánský návrh na pří
měří na hranicích Vý
chodního Pákistánu.
29. 8. Island zadržel brit
skou rybářskou loď, která
prý lovila v islanďských
vodách.
— Sovětům se podařilo
vystřelit raketou do atmo
sféry dva psy a dopravit
je bezpečně na zem.

Nádhernou dovolenou ztrávíte
na australské Rivieře - na ’’Zlatém pobřeží”
v Queenslandu v

Telefon MB 4207

Kontinentální a australské
ŘEZNICTVÍ A VELKOUZENÁŘSTVÍ

kolonové, kteří mu po
mohli k předsednictví
vlády. Nová ústava je
doznáním, že si de Gaul
le prozatím neví s Alží
rem rady. Jestliže se mají
brát v úvahu zájmy a
požadavky všech složek
obyvatelstva, je alžírský
problém neřešitelný.

Telefon: Southport B 2006
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

Česká cukrárna v Richmondu
má vždy velký výběr výtečného pečivá všeho druhu
Dorty na objednávku

HART’S COOKERY
305 Victoria St., RICHMOND, Vic.
/za viaduktem, blízko Hoddle St./
Telefon JA 3092
R. OLIVA & J. ŽALMAN

1. 9. 1958

HLAS DOMOVA

fíoiíisii redakci:
VYUČOVANÍ V AMERICE A V AUSTRÁLII

—Po hrubé kritice Austrálie ’’Neaklimatisovaným
Čechoslovákem” přikvačil další přítelíček dopisem
’’Vyučovanie v Amerike a v Austrálii” (HD 13/VIII.,
p.r.). Po hrozných zkušenostech v Australských
školách náhle procitl na odlehlé venkovské škole
v Californii..,. a bez rozmýšlení optuje pro ame
rickou mládež proti australské, protože s ní má
lepší zkušenosti. Za pouhých 10 měsíců učitelování
v malých třídách latiny ve venkovském městečku,
když Austrálii poznával na ulicích miliónového
Sydney! Vystřízlivěl by brzy • po praxi v nabitých
školách v Los Angeles a San Franciscu. Nedávné
kriminální ’’exhibice” gangů mladistvých otřásly
celou americkou veřejností. ’’Blackboard Jungle”
není jen sensací Hollywoodu, ale faktem - třebas
řídkým a mírnějším.. Jedinou výhodou Ameriky
zůstává, že se nebojí o všem otevřeně psát a mluvit...
Dobrá stará Evropa a demokratická republika byly
a stále jsou vysoko nad Amerikou a Austrálií kva
litou studia, učitelských sil i celkové morálky žactva.
Jsem dalek toho, dělat Austrálii advokáta. I já tam
poznal chléb s tvrdou kůrkou. Austrálie,: stejně jako
Amerika, má svá světla i stíny... Myslím, že byste
měli být opatrnější při uveřejňování dopisů, zvlášť
těch zelenáčů, kteří jsou v USA krátce. Sami dobře
víte, že ani po 2-3 letech nelze správně poznat cizí
zem a že je i rozdíl mezi Sydney a Melbourne,
stejně jako zde mezi východní, západní nebo jižní
částí Států.
Nemesis, San: Francisco
MECHANISACE

PRO ELEGANCI A KVALITU

J. ČÁP- krejčí

KOPANÁ V SYDNEY

116 Darlinghurst Rd., KINGS GROSS, NSW.

Na hřišti v Gladesville měla Praha stálou’ kontrolu
hry a zaslouženě zvítězila brankami Muellera 2
a Baumgartnera. Tímto vítězstvím postoupila na
čtvrté místo v tabulce, když Hakoah nečekaně
podlehla mužstvu Sydney Austral 1:4 v nejbouřli
vějším zápase hraném v Sydney. Ještě asi 20 minut
po ukončení zápasu utišovala policie rozvaděné
obecenstvo. Rozhodčí vyloučil 4 hráče Hakoah a 1
ze Sydney Australu.

Priv. FU 6662

PHONE: FA 5366

Vnitřni Dekorace
'Zařizování Obchodů
Malování

O’BRIENS LÁNE,
EAST SYDNEY

SWISS

K. V. HYRSAL

TRAINED

WATCHMAKERS

Ebner: 19 York Str.
Nemec: 15 Hunter Str
Wynyard Stn-, Sydney
Sydney

Tel. BX 7543

Tel. BL 3970

Centrál Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney

Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník
Za důvěru jakost!
KRAJANSKÝ KOŽEŠNÍK H. HUENLICH

PROSBA O POMOC

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY

obra.cejte se na našeho zástupce
p. S. Ha n z a i a, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSW-

kterou pořádá

v tanečním sále HONOLULU v sobotu
dne 27. září 1958 od 8 hod- večer do 1 hod, noční
Howey court, 234 Collins St., Melbourne (City).
(Naproti ’’The Age”)
Dobrá hudba
Vstupné 10/-

Likérová licence
Občerstvení
Předprodej: WL 5040 a MX4080

Z výtěžku zábavy hodláme uhradit výlohy spojeně
s uspořádáním oslavy 40. výročí založení
Československé republiky
Těšíme se na hojnou účast
Výbor
Československého národního sdružení ve Victorii

celek domácích po nerozhodné hře v prvé půl’
Branky vstřelili Mueller 3, Baumgartner a Jaroš.
Několik minut před koncem zápasu došlo na hřišti
k incidentu, když hráči protestovali proti rozhodnutí
neschopného rozhodčího.
V soutěži zvítězil Corrimal před Auburnem Can
terbury a Prahou, která s 29 body a brankovým
poměrem 56:35 se kvalifikovala iako první novoaustralský klub v Sydney do závěrečných' kol.
1
Telef. zpráva F. D.

KOPANÁ V MELBOURNE
SLAVIA - JUST 1:1 (0:0) a 2:1 (0:0)

První zápas . Slavie v Dockerty Cup skončil i po
nastaveném čase nerozhodně a musel se opakovat.
Slavia se ve druhé půli ujala vedení brankou Helia
a vedla až do 88. minuty, kdy Barotajs chybně
vyběhl a JUST vyrovnal.
V _ opakovaném zápase na hřišti Slavie musel po
srážce s Berrym brankař JUSTu Ruyters opustit
hřiště a hosté hráli druhou půli prakticky'o deseti
hráčích. Slavia zmařila celou řadu dobrých příle
žitostí, ~ ale v 65. minutě se ujala vedení krásně
umístněnou ranou z trestného kopu, prováděného
Gotschlichem. JUSTu se opět podařilo vyrovnat,
ale v poslední minutě zachránil situaci mladý Balish,
který dopravil míč do sítě po několika nepodařenveh
pokusech slavistických útočníků.
SLAVIA - HELLENIC 7:0 (3:0)

Heuenic, který sestupuje do druhé divise, hrál bez
zajmu a nebyl Slavii vážným soupeřem. Slavia se
ujala vedeni v 5. minutě brankou Armstronga a ještě
před poločasem zvýšila náskok dalšími brankami
Bella a Armstronga. Ve druhé půli skórovali Bell
(dvakrat), Cc-ok a Gotschhch. Řada dalších příle
žitostí zůstala nevyužita.
-gPACIFIC
FUMIGATING CO.

TR A N S ITO
PARCEL

S E R V I C E

113, Sussex St..
SYDNEY

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

Kontin. a australská
jídla
BOHEMIA
RESTAURANT

majitel L. To th
11 King’s Cross Rd.
LINGS CROSS, NSW.

FA 1387

298 Victdría Rd., KINGS CROSS, SYDNEY
telefon FA8480

V uvedených cenách jsou již započteny
všechny poplatky:

SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY ČLENY A PŘÁTELE NA

SVATOVÁCLAVSKOU
ZÁBAVU

V posledním kole soutěže porazila Praha bojovný

Desinfekce balíčků

zasílá stáje balíčky do CSR nejvýhodněji

ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ
VE VICTORU

PRAHA - APIA 3:1 (1:1)

PRAHA - CONCORD 5:3 (1:1)

—Práce v Bundabergu v Queenslandu pro nás skon
čila po všech stránkách úspěšně. Dělali jsme nová
DE LUXE FURS
zařízení ve dvou cukrovarech. Byla to dobrá práce
136 Pitt
a dobře zaplacená.... Všude se tam provádějí změny
v uskladňování cukru. Mnoho cukru dříve přichá
zelo nazmar a cukrovary bývaly přeplněné, když
komunisty ^vládaná unie přístavních deníků vyvo
lávala stávky vždy právě v plné sezóně. Proto se
Prodej nových a zánovních AUTOMOBILŮ
budují ve všech oblastech cukrové třtiny rozsáhlá
Splátkové podmínky /prostr. NJLM.A./
skladiště, v nichž je cukr uskladňován íiepytlovaný
a odtud se naloďuje mechanicky.... Tím byli nejvíc
zcela nejvýhodnější v NSW
postiženi ti, co změny vyvolali - přístayní dělníci.
IVO K. KALINA -’’HEATH”
Tak třebas v Mackay dříve nakládalo cukr 450 děl
43 Cross St. DOUBLE BAY, Sydney... .FB3347
níků a letos už jich jen 20 dostalo práci.
P. T. Carlton
—Jsem přesvědčen, že po přečtení mých řádků po
chopíte moji situaci a že mi snad pomůžete. Jsem
politickým uprchlíkem od roku 1948. Pro nemoc- TBC - jsem nemohl emigrovat. K tomu jsem byl
před rokem přepaden dvěma americkými vojáky,
černochy, při čemž jsem utrpěl zlomeninu lebeční
kosti, zlomeninu dvou- žeber a otřes mozku. Ležel
jsem asi půl roku v nemocnici a teď se; jen těžko
zotavuji z utrpěných zranění. Uprchlický výbor
zde v Německu už prý nemá- finanční .možnosti
podporovat uprchlíky. Proto se obracím s prosbou
na vás, zda by vaším prostřednictvím nemohlo být
pomoženo trochu finančně mé rodině -: mám dvě
děti -, neboť se nacházíme ve velmi zoufalé situaci.
Jsem bývalým čs. zahraničním vojákem na Západě.
V roce 1940 jsem byl ve Francii zraněn.... Děkuji
předem za vše...
Karel Hruška s rodinou
Muenchen 8, Gotteszellerstr. 17/1, Germany

SPORT V AUSTRÁLII

Ikg zel. kávy
36/- 750gr vepř, sádla 14/lkg praž, kávy
43/- 800g plech, špeku
27/Ikg čaje
49/- 425g plech, hov. masa 10/lkg kakaa
-.27/- 907g plech šunky
38/lOOgr čokolády
4/- 90g plechovka husích
1 kus žvýkací gumy -/10 jater
15/Ikg medu
14/- Ikg uher, salámu
43/lkg hrozinek
13/- 5g plech, sardinek 4/Ikg mandlí
62/až 6/1 plech. /400 gr./
10 kusů cigaret
2/konden mléka
5/- kašmírový šáteček
64/nylonky
18/9
Máte - li záj em o jiné druhy zboží, napište nám.

Obratem odpovíme.

Poprvé v Austrálii!
Pravá
KREMŽSKÁ SLADKÁ HOŘČICE
v 31 oz tubách. K dostání v každém lepším
delikatesním obchodě.
Dovozci:
SOCOMIN /Aust./ Pty. Ltd - .
28 - 30 MoUison St. ABBOTSFORD - Melbourne ,
.Telefon JA 4444.
SOCOMIN /NSW/ Pty. Ltd.
177 Victoria St. KINGS CROSS - Sydney
Telefon FL 4291

J. F. BENEŠ
OSTEOPATH

oznamuje, že přestěhoval svou ordinaci z Collins St.

na adresu:
480, ST. KILDA RD„ MELBOURNE, S. C. 2.
Telefon BM 5576

1. 9. 1958
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

-3.

Dva českoslovenští špióni odsouzeni

A LA MATA HARI

Praha.
—Československá vláda stavby: .3 roky.
sé připojila k prohlášením —Pro Rudou Čínu byl v —V první polovině roku
představitelů satelitních plzeňské škodovce doho přijelo do ČSR i 30.000 ci
zemí, v nichž se žádá od toven” mamutí Soustruh”. zinců (z toho 10.000 z Vý Špionáž je věc potřebná a špinavá zároveň. Někdy je romantická jaké
volání anglo: - amerických Je 20 m dloúhý, jeho toč chodního Německa, přes Mata Hari a někdy komická jako dva českoslovenští špioni v Západním
oddílů ze : Středního vý ná délka je 16tú a dají se pět tisíc ze Sovětského Německu. Odsouzení a tresty: Miroslav Žarko (vulgo MUDR. Borovski
na něm obrábět výkovky svazu a přes dva tisíce
chodu.
'
—V Praze se konalo za- o průměru. 3,15 m a o vá Maďarů). Na ’’zahraniční alias George Grant) a Josef Lahovec, první odsouzen na čtyři roky a druhý
-sedání Ústřední rady od ze 200 tun.
rekreaci” bylo nejvíc Če na dvě léta žaláře.
borů,, kde byla ’’odhlaso —V bansko - býstrickém choslováků ve Východním Žarko a Lahovec si v roli československých špionů bezděky zahráli úlohu
vána” další , resoluce o kraji se konaly doplňo Německu (ÍO.OCÍO), v Ma Laurela a Hardyho. Jejich tresty jsou snad právě proto tak mírné- Českoslo
’’dovršení socialismu v vací volby do Národního ďarsku (4.000) a v So venská špionážní služba si jich vážila víc. Aspoň o tom svědčí výplaty,
naší zemi”. Hlavní pro shromáždění. Kandidátem větském svazu (3.000).
jev měl František Zupka, byl krajský tajemník Ko Na bruselskou světovou které oba ’’špioni” obdtjželi: dělalo to dohromady 35.000 marek, obncs,
který mluvil o ’’dovršení munistické strany Sloven výstavu se z ČSR dostalo který se dá těžko vydělat jak počestnou tak špinavou prací.
revoluce v oblasti ideolo ska Pa vol Tonhauser. Vol dosuď 2.000 návštěvníků
Miroslav Žarko a Josef Smůlu měli v tom, že Německu. Žarko a La
bu vyhrál 99,99%.
gie a kultury.” ý
(do konce výstavy jich
Lahovet se rozhodli nebyli ani třetí, natož hovec měli všechno vy-Podle zprávy 'Státního. , —V. Prievidze byl zatčen má být 4.000).
úřadu statistického byl bývalý člen Slovenské —Mezi stanicemi Všetaty odhalit všechna tajem špionážní truchlohru ne- spekulováno do nejmensplněn plán průmyslové národní rady Štefan Géči. -Dřísy poblíž Prahy bylo ství severoatlantického
režíroval tak slavný re ších detailů: přepadnou
výroby v prvním pololetí Zatčen byl pro černý ob při železniční nehodě zra
obranného společenství. žisér, .Jako ten, který generála Moravce blízko
tohoto roku na 103,1%. chod se slivovicí.
něno kolem 20 osob.
Aspoň podle toho byli režíroval Třetího muže. města Fuldy (jež není
Těžba kamenného uhlí: —V Komenského ulici ve
—
V libereckém hotelu placeni. Zažili vpravdě
Kdyni
byla
objevena
část
13,527:000 tun, 25,758.000
Žarko i Lahovec se za daleko od sovětské zó
tun hnědého uhlí. Železa soukromé korespondence Imperiál je ústředí zápa- krutý osud: jejich pád a chovali vůči českosloven
ny), odvlekou ho zpátky
doněmecké
komunistické
bylo vytaveno 1,867.000 spisovatele Jindřicha Ši
strany, zakázané na úze pokání bylo zaznamenáno ské vládě jako většina do Československa a tím
tun a 2,718.000 tun oceli. mona Baara.
západoněmeckým tiskem ředitelů národních pod se na věky proslaví. Je
—Umělecký historik Zde —Byla uzavřena: další do mí spolkové republiky.
něk Wirth oslavil osmde hoda se Sovětským Sva —Rudé právo jupozorfío- posměšnými nadpisy, z niků. Účtovali jí příliš diné maličké přehlédnu
sátku, historik Václav zem o výměně spotřební valo” na činnost J. Krou nichž jsme zvolili jako
mnoho za služby, jichž tí: generál Moravec ne
Vojtíšek pětasedmdesát- ho zboží. Vývoz z Česko py, R- Tomka.. J. Macha.
slovenska: obuv, stávkové E. Pospíšila. V Pulce a nejtypíčtější titulek Sued- bylo příliš málo.
byl už v Německu v do
ku.
—V Trnavě bylo souzeno zboží, šicí stroje. Dovoz F. Zajíce, zaměstnanců deutsche Zeitung, kte První slavný čin měl spo bě, kdy si špioni Žarko
30 zaměstnanců Masoprů- ze SSSR: hcxiiriky, foto průmyslového kombinátu ré suše napsaly: Dva špi- čívat v tom, že unesou
a Lahovec vybírali zálo
myslu a prodejen. Způ aparáty, elektrické holicí v Semitech.
onští šaškové jdou za do Československa ge hy na jeho důmyslný
sobili prý škodu přes strojky, rybí kc-nservy a —V loňském školním roce
nerála Moravce. Jme únos.
1,000.000 Kčs. Mezi zat víno.
studovalo na és. vysokých mříže.
čenými jsou P. Foltín, —Do roku 1961 mají být školách 1.414 cizích stu Žarko a Lahovec si novaný generál býval za Laurel a Hardy česko
v Českých Budějovicích dentů (941 na techníkáfe. představovali špionáž ve doby druhého odboje
K. Koblíska, J. Olešník.
slovenské špionáže se
— Státní nakladatelství dokončeny objekty nové 371 na universitách- i3 prospěch
českosloven náčelníkem
výzvědné
technické literatury vy jihočeské tiskárny.
pokusili o další dva úno
na pedagogických kole
dalo knihu Jana Proška —Mladá fronta připravu jích. 79 na uměleckých ských komunistů přísně služby. Po svém útěku sy. Ale obojí skončily
’’Zkušenosti podnikového je vydání překladů těchto akademiích a 5 na učiliš podle scenaria Welleso- z Československa po pu
ředitele”. Komunistický západních autorů: R. Bra- tích tělesné výchovy, jk 'č :va
’Třetího
muže”. či byl nějakou dobu v stejně neúspěšně.
dburyho,
J.
Cotirada,
J.
týdeník Život strany v ní
V prvním případě se po
zjistil ideologické úchyl Steinbecka, J. O. Killenkusili zavléci bývalého
Kterak mežro hezky vskrytu naslouchali blahobytu
ky. S okamžitou platností se, J. Braina, J: O. Curpříslušníka
celního sbo
byli zbaveni míšt a poslá wooda,, Agathy Christie
ru zpátky do Českoslo
ni na iíná pracoviště: ve a W. Faulknera. Z čes
doucí redaktor naklada kých ’’novinek” Vydá zno
venska. V druhém pří
telství ing. Klepetko, jeho vu Langrovo ’’Bratrstvo ”Nu, posuďte, vážení posluchači, sami." \ > zý \ al pražský rozhlas v relaci padě se snažili odvléci
zástupce ing. Železný (byl bílého klíče” a dvoudílný Hovoříme s posluchači. Vážení posluchači- vystavení nejprve tirádě o zvyšování
vyloučen ze strany) a román Jiřího Muchy.
životní úrovně v Čev-toslevensku, měli potom příležitost, aby z mikrofonu státně dr- Tamaru Tima-ovou.
—Školská ulice v Praze puncované stanice si mohli poslechnout, co si o hospodářské sitnari v našich Rusku ze Svobodné Ev
lektor ing. J. Dittert. ‘
— Ministerský předseda byla přejmenována na zemích myslí jeden z nich (vysílání z 26. července t.r.j.
ropy. Československý cel
- Viliam Široký byl na do ulici Jaroslava Haška.
ník hlasitě protestoval
Ti
—V Brně se kotlala vzpo Československý rozhlas jeho praní, vyhovuji.”
volené v Bulharsku.
S bytem je spokojen, ale
n;
si
vybírá
polemiky
s
ty

Buďme
mu
za
to
vděčni
mínková
slavnost
30.
vý

— Při vyřazení nových
nájemné, které spolu s po proti nark ose, kterou
důstojníků vojensko - po ročí úmrtí Leošé Janáčka. pickými dopisy, jež do i my, posluchači nevážení platkem za dálkové topení nabízela firma Žarko a
litické akademie v Praze Nad skladatelovým hro cházejí ieho redakci. "Je a nevítaní. Neboť to, co činí 203 Kčs, je prý vyso Lahovec. Doktorka Timěl projev gen. V. Prch- bem promluvil skladatel proto třeba považovat .do následuje, je krajně zají ké. že kdyby pracoval marová se jenom slušně
lík. Prohlásil, že armáda O. Chlubna.
pis ’’dělníka z Plzně - Slo mavé. Sloty českosloven sám. těžko by byl živ. ohradila proti tomu, že
nesmí být oddělenou or- —Na koncertní turné při van” za typický pro ko ského rozhlasu:
Jim se prý proto životní ji někdo nezn.ámý mlátí
ganisací, ale ’’musí být jede 50-členný dívčí pě
organickou součástí spo vecký sbor z waleského respondenci, kterou re ’’Soudruh J. H. mezi ji-' úroveň nezvýšila.”
přes hlavu tupým před
města Llanelly. Bude kon dakce. rozhlasu dostává. ným hovoří o tom. že prý Nuže, tu máme auten
lečnosti”.
mětem. V obojím přípa
to
s
penězi
dnes
jen
ta^
Redaktor
zmíněné
relace
—V roce 1960 se má začít certovat osmnáctkrát v
ticky potvrzenou míru
stavba naftového potrubí krajích Karlovy Vary, Pl se především j podivu: tak vychází, a že životní srovnáváni. Dělnická ro dě musila firma Žarko
ze Sovětského svazu ao zeň, České Budějovice, ’’Autor dopisu nechce být úroveň u nás stoupá jen dina. která má příjem a Lahovec uznat porážku
Československa.
Délka Ostrava, Brno, Hradec jmenován. I kčlyž je pro některým lidem,a to prý dvojnásobně veliký, než a ustoupit z bojiště.
potrubí: 960 km, délka . Králové, Pardubice a mne dost nepochopitelné těm, kteří dnes mají auto je průměrný příjem za
nebo žádosti o ně, ale městnance. která platí jen I takovíhle špioni mají
mnohým, jako je náš pi dvanáctinu měsíc níhc, štěstí. To nejhorší přečČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
satel, podle jeho názoru, příjmu za byt s plným: kají ve svobodné věznici.
stojí životní úroveň na příslušenstvím,
veřejně; Kdo může říci, co by se
Vás srdečně zve na
jednom bodu, nebo i prý stvrzuje, že se její životni
jim stalo, kdyby byli vyklesá.”
úroveň nijak nezlepšila,
staveni deportaci do zenaopak,
múžeme-li
použít
A redaktor rozhlasu po
kračuje: ” Nu, posuďte, slov rozhlasové relace,, mě. kde si lid vládne
vážení posluchači, sami’ ”prý poklesla.”
sám. Lidu by se asi jejich
Náš soudruh je zaměst Československý rozhlas činnost nezamlouvala.
který pořádá
nán v. Závodě V- I- Le dodal podobným stýskajk
nina (Škodovce) v Plzni lům dobrý lék na jejich
a vydělá si 1.300 - 1.500 bolesti: musí prý uvážit,
v neděli dne 7. září 1958 od 4. hod. odp.
Kčs měsíčně... Také man ’’kolik lidí žilo za Masa
želka pracuje v závodě rykovy republiky v jes Specialista nervových
v St. Michael Hall, Brougham St., Nth. Melbourne
chorob
a vydělá si 800 Kčs. S pří kyních, -různých brlozích
davky na děti to dělá a v různých barákových Dr. J. MACKIEWICZ
HUDBA
TANEC
v rodině 2.400 Kčs mě koloniích na nejnižší úRESERVOVÁNÍ STOLŮ: UL 6 0 8 2 (Třemi) .
rovni.”
síčně...
ordinuje nyní jen
25 Balston St.,
SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth Str., číslo 49, 5Q, 51, 52, 54, 58 a 59,
ST. HILDA, Vic
PLAŤTE LASKAVĚ PŘEDPLATNÉ
zastávka 19
Telefon . LB 4083
BEZ UPOMÍNÁNÍ

Podvratný dopis dělníka

ODPOLEDNÍ ČAJ
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HLAS DOMOVA

KRÁTCE Z EXILU
—"Společnost- pro vědu
a umění” při Čs. národní
radě americké, do níž se
přihlásilo' přes 200 osob,
zvolila přípravný výbor:
předseda dr. Václav Hla
vatý, Indiana University,
I. místopř. Rafael Kube
lik, II. místopř. dr. Vrat.
Bušek, členové: dr. O.
Machotka, dr. E- Tábor
ský, dr. F. Schwarzen
berg, dr. J. Škvor (Pavel
Javor), dr. L. Radimský
(Petr Den), dr. V. Beneš,
dr. V. Brdlík, Ivan Herben, Jarmila Novotná, dr.
Jar. Němec, Oldřich Čer
ný a dr. Jar. Jíra, náhrad
níci: dr. V- Mamatey a
M. Provazníkové.
— Po vydání falešného
"Českého slova” rozesí
lají nyní agenti čs. komu
nistů • podvržený dopis
"Českého slova”, zdánlivě
podepsaný J. Pejskařem.
—Dr. V. Svoboda z Lon
dýna byl jmenován ředi
telem kanceláře Meziná
rodní selské unie v Bon
nu.
—Z rozhodnutí německé
ho spolkového ministra
vnitra a bavorské vlády
bude likvidován uprchlic
ký tábor "Valka” u Norimberka.
—V Paříži zemřel ve vě
ku 82 let bývalý úředník
čs.
velvyslanectví
ve
Francii Rudolf Kepl.
—V Kanadě zemřel ing.
agr. Jaroslav Horák ve
věku 39 let.
. —Čs. pilot - uprchlík Mi■■ roslav Slovák dosáhl na
závodech kluzáků na je
zeře v Seattle v USA re
kordní rychlost 170 mil.
—Při pronásledování čle
na čs. pohraniční stráže,
který prchal do Němec
ka, překročilo 6 čs. vojá
ků, vedených důstojní
kem, u Tirschenheuthu
hranice, prohledávali přes
hodinu obydlí německých
sedláků a s namířenými
samopaly žádali, aby jim
byl prozrazen jeho úkryt.

Po jejich odchodu požádal
uprchlík, ukrytý ve sto
dole, o asyl. MěTu sebe
nejnovější; typ čs. auto
matické zbraně,, která
byla pokládána za vojen
ské tajemství. Německo
protestovala proti hrubé
mu porušehí hranic.
— Separatistické "Sdru
žení slovenských studen
tů v zahraničí” organisovalo demonstraci proti čs.
oddělení Radia svobodné
Evropy v Mnichově a pro
zřízení samostatného slo
venského vysílání, k níž
rozdali a rozeslali několik
tisíc pozvánek v německé
řečí. Před^ budovu RFE
se pak dostavilo třináct
demonstrantů, kteří. defi
lovali před .kordonem 37
policistů. ( Demonstrace
byla předeřn policii ohlá
šena).
—V New Yorku zemřel
přední činovník Sloven
ského Sokola v Americe
L. Weselý.
—Čtvrtletník ” The Re
view of Politics” roč. 20
č. 2, vydávaný universi
tou Notre Dame v USA,
uveřejnil
kontroversm
článek Zygmunda J. Gasiorowskihc» "Beneš a Lo
carno”.
—Při povodni v Millstattu v Rakousku utonul čs.
uprchlíkE. Barton z Lon
dýna.
—Francouzská revue "Eu
rope” věnovala červenco
vé dvojčíslo čs literatuře.
— Náčelník Kanadského
Sokola Jan Waldauf a
náčelnice
Kanadského
Sokola Vlasta Tichopádová uzavřeli sňatek.
—Člen Sokola New York,
Jiří David, byl jmenován
nej vyšším velitelem ha
sičských sborů v New
Yorku.
—Bývalý čs. vyslanec v
Bernu dr. Jindřich Andriál, žijící nyní ve Vídni,
oslavil sedmdesátku.
— V Chicagu zemřel pře
vor českého benediktin-

DŮVĚRNÉ

Benjamin Jedlička
Paní Troníčková se konečně rozhodla, že dá^svoji
dceru na krasobruslařství.... Když paní Troníčková
šla na zimní stadión, měla opravdu trému. Nejvíc ji
tísnilo-, že jsou ještě jako soukromí, že nejdou s do
bou. Mnohokrát již radila muži: nech si to uzenářství
zmasnít, povídám ti. Ale měl svou hlavu. Snad
nakonec neměli ani o ten jejich krámek zájem,
když zrovna za rohem na hlavní třídě otevřeli velkou
moderní Masnu.
Kučera byl sice trenér ze staré školy, ale,, ačkoli
bruslař, dovedl docela dobře plavat v sjednocené
tělovýchově. Začal dělat paní Troníčkové drahoty.
Dlouze vykládal, že do přípravky a do sportovní
školy se teď musí dělat zkoušky, v oddílech že
mohou být až starší děvčata, takže' se nedá nic
dělat. Jakpak by její dcerka mohla jít ke zkoušce,
když ještě ani nezačala s krasobruslařským výcvi
kem? Paní Troníčkové se chvěla kolena: její sen
se rozplýval.
Když Se Kučera popásl ná jejím zklamání, řekl jako
mimochodem: "Musel bych si ji dřív vzít do práce
sám. Ale já mám toho moc, nevím, kde bych si
našel čas”. A najednou skoro na ni vyhrkl: ”Čím je
váš manžel?”

AŤ CESTUJETE KAMKOLI

S

|

seznámíme dopisem
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
<
osoby různého věku, >
řeči, náboženství, povo S* VE VIKTORU * DO OSTATNÍCH STÁTU AUSTRÁLIE * DO ZAMOŘÍ
lání - vj Austrálii, na ?naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyti
N. Zélaridu i v zámo
ří. Udejte nám podrob
ně svá data. V zalepe
i
né obálce Vám též zaš
138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
$
leme užitečnou brožur
ku. - Pište ihned na
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
¡Zajistěte si již nyní cestu \

Southern Airlines Travel Services Pty. Ltd.

MILTON’S, Dpt. N 40,
Box 2871, G.P.O. Syd
ney. Z dvou osamělých

lidí se stává šťastný
pár.

Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách i na olympiádu do Říma
Vyřízení každého příkazu věnujeme zvláštní pozornost

šim a František Pištěk.
ského kláštera sv. Pro Společně se zraněnými
kopa v Lisle Josef Chvá byla převezena do nemoc
tal ve věkíu 81 let.
níce i Tušimova manžel
—Dr. Juraj Slávik pro ka, která dostala po zprá
mluvil v baltimorské te- vě o neštěstí srdeční zá
levisi o tom, čím čs. při chvat,
stěhovalci přispěli k roz —28. srpna zemřel v Mel
voji Ameriky.
bourne po těžké nemoci
—Čs. národní rada ame oblíbený český kapelník
rická propaguje nové hes Alois Toman ve věku 45
lo: ”Kdo se za svůj původ rokůČ/ČS/V/HD
stydí, hoden potupy všech
Američanů.”.
DOPORUČTE
—Při srážce auta s elek
trikou byli v Adelaide
HLAS DOMOVA
těžce zraněni Emil TuZájónej o koupi domu neb pozemku

R.

obraťte se na firmu
W. H A UGHTON &

S O N

Estate Agents, Members Keal Estate &
Stoek Institute
86 MOUNT ST, HEIDELBERG, VIC.
(naproti železniční stanici)
Telefon JE 1034

Jiří R. Piek

KARTOTÉKA
/
■Jde o to, zachytit život v celé jeho rozmanitosti.

;
:

JEPICE

1

¡Dala jsem si dlouhodobý závazek.
TCHOŘ
Nikdo mne nechce. To víte, objektivní příčiny.
TYGR

:Ať přijde za mnou do klece a pohovoříme si.
;

VÝLETNÍK

■Bouřka-..? No jo. To je naše české počasí.
DEŠŤOVKA

Nikomu to neříkejte, ale jsem vlastně had.
TUŽKA
Zapsala jsem se nesmazatelné do dějin lieratury.
ŽELVA

Už jsem předhonila dva hlemýždě.

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Ranges,

MOL

30 mil od Melbourne, strávíte v

Rozebírat příčiny těch děr je pro stát neúnosné.

YÓSEMITE TOURIST HOUSE

PÁSEK A SLAVÍK
Tak dlouho zpívat jedné samici, dvk je to suchar.

Barbers Rd., KALORAMA, VIC.

mě kádruje”, lekla se paní Troníčková,
se jí opět roztřásla.
"Máme uzenářství”.
”A jéje!” vybuchl trenér s podivným přízvukem.
”Teď jsem, tomu dala”, blesklo paní Troníčkové
hlavou. A honem to chtěla napravit: "Ale my máme
takové malé uzenářství”. ’’Malé?” opakoval po ní
hrozně zklamaným hlasem trenér. Ted’ už byla paní
Troníčková dočista zmatena. ”To je opravdu divnej
člověk. Snad nakonec.,” pomyslila si. A hned po
tom, spíše vedena ženským instinktem než nějakou
logikou, dodala: ”Alé zboží máme dosť” Trenér jen
mávl rukóu, jako by chtěl říci: ”No uvidíme”, a po
zval je, aby přišly ve středu.
Alexandra dělala slušné pokroky..třebaže se trenér
Kučera tvářil pořád nespokojeně. Také paní Tro
níčková se za tu dobu hodně naučila. První lekci jí
dala paní Kašparová, když podávala Kučerovi pětikilový pytlík jablek se slovy: ’’Tady máte, pane
Kučero, jablíčko na ochutnání”. Jiná maminka pro
něho pletla svetr. Jiná ho zvala na obědy. Jedna
podnikavá maminka ho dokonce pozvala na týdenní
pobyt v jejich horské chatě. Jak to výstižně řekla
paní Johanesové: ’’Jsou to takové malé pozornosti,
když se pan Kučera těm dětem při treningu tak
věnuje”.
Paní Troníčková sice si po tichu myslila, že je to
spíše menší Bratrství nebo Bílá labuť či Hotely
a pohostinství, ale nemohla zůstat ' pozadu. Měla
ostatně ještě výhodu, že v jejím artiklu dosud žádná
maminka nepracovala.
Začalo to šťavnatou krkovičkou a nemělo to konce.

KŮŇ

Klapky na očích? Kdepak!' Vidím to hlavní!

-

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

?
\

Z AFOKISMŮ

Domy a pozemky na prodej v předměstích
Heidelberg, Eaglemont, Ivanhoe, Bosanna,
Macleod, Watsonia
Poradíme a pomůžeme získat hypotékami úvěr
Český tlumočník k disposici každou sobotu
dopoledne po předběžném ujednáni

to
JAK TRENÉR KUČERA KÁDROVAL ai”Aha,
kolena

PANÍ TRONÍČKOVOU

1. 9. 1958

:

NOČNÍ MÍSA
O mně nikdo holt nepíše. Netroufne si.
Malé uzenářství pana Troníčka dostalo svého pří
živníka. Ale pro paní Troníčkovou bylo nepředsta
vitelnou rozkoší, když šla s Alexandrou v krasobruslařském přistrojení ulicemi, potkávala známé
a mohla na né volat, že jdou,- na trening. "Představte
si, že denně ji trénují, já říkám trémují...” a hlučně
se zasmála svému vlastnímu vtipu.
Nakonec ještě do toho přišla lední revue. "Vylou
čeno, není tu dlouho, moc toho ještě neumí”, tento
krát se zdálo, že Kučera bude neoblomný. Ale paní
Troníčková rozuměla již jeho žargonu a také se
nezklamala. Tentokrát byla však nakloněna věřit
se svým manželem, že to praskne. Totiž to jejich
uzenářství. Ale Alexandra měla roli. Nebyla to
vlastně ani role, ale bude na ledě, v hezkých šatech,
a v rukou bude držet polštářek, na nějž král odloží
svoji korunu.,.
Tentokrát se i pan Troníček dal pohnout k tomu,
aby opustil své uzené království a přenesl se do
říše zimních vil a bludiček
A když v závěru lední revue byl zlý král donucen
vzbouřivšími se poddanými zříci se trůnu a zdrcen
kladl svou korunu na polštářek, jež držela Alexan
dra, paní Troníčková slzela. Slzel i pan Troníček,
který, vzpomínaje svého na půl snědeného krámu,
zkušeným okem praktika odhadoval hrubou váhu
toho polštářku
Když pak pořadatelé po skončení revue přáli amlionem divákům dobrou noc, vyslovujíce pevně pře
svědčení, že i krasobruslařství se v brzké době
stane masovým sportem, paní Troníčková si v duchu
říkala, že ona již k tomu přispěla měrou víc než
vrchovatou.

HLÁS DOMOVA
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1. 9. 1958
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Řídí Karel Janovský, Mnichov

LEHKOATLETICKÉ UTKANÍ ROKU

Jiřího Duška (’’Čáru”), býv. mjr. Mottla, Břetislava
Sklenáře (dopis v red.), J. Baxana z Měnína, Václava
Beera, Věru Šullovou z Brna ,a Karlu Škorpíkovou
(dříve Anglie).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo náin
sdělte jejich adresu.
HD.
Malý

USÁ - SSSR: muži 126 : 109 b., ženy 44 : 63 b.
V Moskvě probíhalo ve dnech 27. a 28. července dlouho očekávané mezistátní lehkoatletické utkání
Sovětského svazu s representanty Spojených států,. které přineslo 2 světové rekordy (v desetiboji
a v trojskoku) a řadu světových výkonů. V mužských disciplinách zvítězili Američané rozdílem 17
bodů v poměru 126:109 b., v soutěži žen vyhrály naopak sovětské atletky 63:44 b. Z 22 mužských
disciplin vyhráli američtí representanti 14, sovětští v osmi V prvním dnu bojů vadilo atletům
úmorné vedro, druhý den rozmoklá dráha. K největšímu překvapení došlo ve skoku ó tyči a ve sko
ku vysokém. Ve skoku o tyči po prvé v historii lehké atletiky prohráli Američané tuto disciplinu. (Na
olympijských hrách získali až dosud všechny zlaté medajle.) Ve skoku vysokém skončil držitel svě
tového rekordu Američan Dumas výkonem 203 cm až třetí .
zůstali tak jen .jednu desetinu vteřiny za svě
Zajímavější výsledky:
tovým rekordem vytvořeným na olympiádě v
100 m: 1. Murchison (USA) 10,2 vt>; 2, Collymore
Melbourne)
(USA) 10,2 vt; 3. Barteněv a 4. Konovalov (oba
dálka: 1. Shelby (USA) 7,94.m;
SSSR) oba 10,4 vt.
400 m: 1. Glenn Davis (americký překážkář) 45,6 vt. výška: 1. Štěpánov, (SSSR) 212 cm; 2. Kaškarov
(SSSR) 203 cm; : 3. Dumas (USA) 203 cm a
110 m přek.: 1. Robinson (USA) 13,9 vt;
4. Stuber (USA) 203 cm;
400 m přek.: 1. Glenn Davis (USA) 50,4 vt;
tyč: 1. Bůlatov (SSSR) 4,50 m; 2. Morris (USA)
3.000 m přek.: 1. Ržiščin (SSSR) 8:42,0 min;
4,40 jn;
4x100 m štafeta: 1. USA 39,6 vt. (američtí sprinteři
trojskokýl. Rjachovskij (SSSR) 16,59 m (o 3 cm
překonal světový rekord Brazilčana da Silva)
2. Krc-jer (SSSR) 16,30 m;
disk: 1. Babka (USA - českého původu) 57 m; 2.
Oerter ' (USA) 56,37 m (stejný výkon za jaký
—V Praze vytvořila Olga Davidová. - Modrachová
dostal v Melbourne zlatou medajli);
ze Sparty Praha nový čs. rekord v pětiboji žen, kladivo: (překvapení) 1. Connolly (USA) 67,28 m;
když získala 4.323 bodů.
2. Halí (USA) 64,94 m; 3. Samocvětov (SSSR)
—Anglický běžec Norris vytvořil světové rekordy
64,65 j m; 4. Krivonosov (SSSR) 64,27 m;
na 20 mil a ve dvouhodinovce. 20 mil zaběhl za
(Očekával se souboj mezi nynějším světovým
1:43,55,4 hod. a ve dvouhodinovce úběhl 36.870 m.
rekordmanem Američanem Connollym a Rusem
Držitelem obou dosavadních rekordů byl vytrvalec
Krivonosovem. Ale nakonec byla disciplina jas
dr. Pavel Kantorek.
nou záležitostí amerických' kladivářů.)
—Na lehkoatletickém utkání Velké Britanie s ostat koule: 1. O’Brien (USA) 19,14 m; 2. Long (USA)
ními členskými zeměmi britského společenství náro
■ 17„77 m; 3. Loščilov (SSSR) 16,98 m; 4. Lipsnis
dů v Londýně vytvořila 21 létá Angličanka Mary
(SSSR) 16,70 m; z
■
Hiscox nový světový rekord na 440 y, které zaběhla desetiboj; Američan Rafer Johnson překonal světový
za 55,6 vt.
rekord Rusa Kuzněcova o 288 bodů, když dosáhl
—Mistrem ČSR ve vodním pólu se stala Slavia
8.302! bodů. Jednotlivé discipliny Johnsonova
Bratislava II, která získala 33 bodů. Druhý byl
desetiboje: 100 m 10,6- vt, 400 m 48,2 vt ,
Tatran Praha se 30 a třetí Košice s 26 body.
1.500 m 5:5 min, 110 m přek. 14,9 vt, výška
—Mistrovství Evropy v terénním závodě motocyk
1,80 m: dálka 7,17 m: tyč 3,95 m; koule 14,69 m;
lů do 250 ccm pokračovalo dalšími; dvěma závody.
disk 49,06 m; oštěp 72,58;
Osmý se konal v holandském St. Anthoni, devátý
v belgickém Namuru. V obou zvítězil Čechoslovák
Vodácká mistrovství CSR
Čížek na stroji Jawa před Švédem TíbbUnem.^ V cel
kové klasifikaci vede Čížek se 48 body (je již téměř
srp- tituly získali: kanoe-dvojistým vítězem) před Tibblinem, který má 24 bodů. probíhala v prvních srp
'
Praze
jice na 10.000 m Kodešnových
’
dnech
v
Praže
 iice
—Ve finále evropského pásma Davisova poháru
-Vokál, kajak-dvojice na
zvítězila v Miláně Itálie nad Velkoů Britanií přes na Vltavě a byla zároveň -Vokal,
10.000 m
m Matocha
Matocha -- MaMa
kvalifikačními závody pro 10-000
vědčivě 4-1.
kanoe jednotlivců na
na
své- rek, kanoejednothycu
—V Praze zvítězil nováček 1. čs. fotbalové ligy Bdhe- blížící se mistrovství svě
10-000 m
m. dr.
ar- Vokněr,
V°-^er’ ka
mians nad jedním z předních mužstev 2. sovětské ta. Závody probíhaly bez 10.000
500 m BeBe
, .
ů , -  noe dvojice na oOO
ligy Roštovém 5-2.
překvapení
prekvap^ni a většina
ve^ma loň
Ion- ránek
ránek _- JeJínek
Jelínek, Síyřka
čtyřka-.
—Nejlepší střelec letošního mistrovství světa v kopa ských
skycn mistrů
mistru , své
sve tituly
utuly jaky
n
„
k000
m;
Litomě
jaky na 1.000 m: Litomě.
né, Francouz Fontaine (ze Stade Remeš), přestoupí obhájila. Nejúspěšnějším
LejuspěsnejSim řice
rice (Rozmara,
(Rozmara. Holec,
na podzim do Espaňol Barcelona.
byl tentokráte kajakář sklenář
—V Západoněmeckém Nuernburgringu se jely auto Čepčianský z Bratislavy, Sklenář a Kery): kajak
dvojice na 1.000 m: Vrmobilové závody o Velkou cenu Německa, Zvítězil
který získal tři tituly, šcvský (Děčín) - Žíhá
Angličan Tony Brooks na stroji Vanwall.
jed-
—V celkové klasifikaci mistrovství světa (Velká když vyhrál závod kajaků (Litoměřice); kanoe jed
km, ka
jednotlivců na 10 km,
ka- notlivců
nc-ťiivců na 1.000 m: 1.
cena Německa byla 6. závodem) vede Angličan jednothvců
jak jednotlivců na 500 m dr. Vokněr: kanoe dvojic
Hawthorne se 30 body.
na 1.000: Kodeg - Vokál
—V Culver City překonal Australan. Rose světový a kajak jednotlivců na na
rekord svého krajana Konradse na 800 m a zároveň 1.000 m suverénně. Další (Litoměřice - Poděbrady).
i na 880 y kraul časem 9:13,5 min.
—Ital L. Faggin vytvořil v Miláně časem 6:06,4 min. <
světový rekord cyklistů - profesionálů .na. 5.000 m.
(
—Ve Varšavě se utkalo USA s Polskem v atletice. : SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE
Muži USA zvítězili 115-97 bodů, ženy 52-54 bodů.
33, William Str., MELBOURNE
Polák Chromik zaběhl 3.000 překážek v novém 1
světovém rekordu za 8:32,0 min. a v závodě ria 800 m i
Telefon MB 2040 a MB 3094
porazil Polák Makomaski o prsa Američana Courtney-ho.
Dnes, víc než jindy!
—Na lukostřeleckém mistrovství světa v Bruselu 1
v soutěži jednotlivců vyhrál Šv'éd Thysell, v soutěži (
družstev vyhrálo mužstvo Finska, fis. lukostřelci se i bud >u Vám Vaši milí vděčni za náš balíček i
i
umístili: Bříza 11, Hadaš 3’0, Plíhal 38. a Souček 55. 1 ! ■
s vysocehodnotným švédským zbožím.
V soutěži družstev bylo Československo sedmé.
1 .Máme specielní balíčky podléhající nízkému clu.
—Na mistrovství světa v zápase ř.l-ř. v Budapešti i
Ceník na požádání.
byli nejúspěšnější Rusové, kteří získali 5x8 zlatých
medajlí.
1
J
i...

Ve zkratce

;

V. P., Hollywood: Díky
za oba díly knihy "Tra
gický. We-ek - End”. - P.T.
Carlton: Vyžádali jsme si
informace. Jakmile doj
dou, dáme zprávu. - A.B.
St. Albans: Souhlasíme s
koncem roku. - J. Š. Syd
ney: Díky za výstřižky. —
A. Ch. Riehmond: Díky
za výstř. a ceník. - J. U.
Brompton: Díky za vý
střižky a zpr. - J. H. Fiji:
Díky za lístek. - K. R.
Bondi: Australské statis
tiky uvádějí zpravidla jen
přistěhovalce starší 16
let. - Dr. J. Č. Russel:
Díky za inf. o Mexiku.
Čekáme pokračování. —
J. S. Farleigh: Adresy no
vin v Kanadě: NOVÝ DO
MOV, 992 Queen St. W„
Toronto, Ont., dále: NA
ŠE HLASY, 1255 Queen
St. W., Toronto, Ont., —
■Příjemně překvapilo, že
tolik čtenářů urgovalo HD
při opožděném vydání 16.
čísla. Projevený zájem by
nás těšil ještě víc, kdyby
byl provázen zvýšeným
zájmem o placení před
platného bez upomínání.
HD

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/-,
tučnou 1/6.

ODBOK.

ZAHRADNÍK

hledá jakékoli zaměstná
ní. Nab. na zn. "Spolehli
vý” do HD.
PENSIONÁT

540 Lonsdale St., Melbourne - City. £5/10/týdně s celým zaopatře
ním. Maďarská strava.
Nejchutnější jídla v
M elbourne
REACHOVA
RESTAURACE
103 Commercial Rd.,
Sth. Yarra

Večeře denně
v neděli též obědy
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Co&Lpensation,
aut, povinné ručení,
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské _
odborně provede

R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421.

( uiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniinnmininiiiiiiimiiiniiminiiiu
Všechny licencované práce instalatérské
<

!

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

i ■

JAN VLACH, instalatér
69 West St., GLENROY, W. 9, Víc.

''

a Na požádání Vás navštívím a sdělím rozpočet
ůmiiinniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid
ZLOBÍ VÁS OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brvle od OPTÁ!

OPTO
1 Capitol House. 109 Swanston St.
'MELBOURNE (proti Melbourne Town Hall)'
I
Telefon: Central ( Y ) 1819
'
I
Mluvíme česky i slovensky
<
Zachraňte děti svých příbuzných před obrnou!'
l
(polio)
|
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
'Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského'
(předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USAJ
)
Zastupujeme firmu PLUM ROSE.
1
.
nejlspší dánské potravinové balíky
¡
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
*
Vyžádejte si podrobný ceník

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

