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Kulturní spolupráce a mírové soužití mezi
Východem a Západem jsou možné jen tehdy,
jestliže československá vláda, prokáže vůli žít v
míru se svým vlastním lidem...Nesmí pronásledovat a věznit nikoho pro jeho původ nebo
náboženské a politické přesvědčení. Musí propustit politické vězně. Teprve potom bude moci žít společně se Západem a s námi umělci.
Je jenom na pražských úřadech, aby ukázaly^
jak upřímné je jejich pojetí míru, spolupráce
a mírového soutěžení.
Rafael Kubelík

KOLIK A ZAČ

Rudá Čína je zem«, o níž si svět není jistý, jak vznikla, co je a kam spě- řivá a neskrývaná bruPři návštěvě českých filharmoniků došlo v Melje.-Jedni tvrdí, že Američané mohli zachránit Čankajškův režim prozíravěj- tálnost, s níž Číňané v bourne k rozhořčené výměně' názorů mezi skupincu
ší politikou, druzí, že se zachránit nedal. Jedni vidí v Maocetunovi agrární- Tibetu postupovali, byla místních Čechů a jedním členem* orchestru. Jednalo
se o košile. Host z Prahy byl pobouřen, že viděl ve
ho reformátora, druzí ardbolševika. Jedni věří, že je invase z Formosy mož- i na Asii trochu mnoho.
výkladu košili ža čtyři libry, a aby to udělal ještě
ná, druzí ji považují za vyloučenou. Jedni jsou přesvědčeni o správnosti
Arabská republika
horší, oznámil kolem stojícím hrdým hlasem, že má
mezinárodní isolace Rudé Číny, druzí věří, že ji stačí pustit do Spojených
jeho žena 15 svetrů.
Potom přišla vystupMelbournští Češi si tohle přirozeně nemohli dát
národů, aby se obrátila proti Moskvě. Jedni ji povajžují za rovnocenného
partnera Sovětského svazu, druzí ji kladou na úroveň ostatních satelitů. Jed- ňovaná vojenská aktivi- líbit. Ujistili pražského krajana, že košili může dos,tat už za 18 šilinků,-přijde na kvalitu, a těch 15 sveni považují pekingskou vládu za skupinu otrokářů, druzí za reformátory, t a na indické hranici,
trů, že by je rádi viděli, to že musí být pěkné hadry,
která
zbavila
Čínu
jejího
kteří používají drastických prostředků k dosažení posvěcených cílů.
jestli ovšem vůbec existují.
největšího přítele - Pan"Já jsem se sem nepřišel hádat o politice, my jsme"
A ť už má pravdu kdo- ván Peking, n i k o l i v co se dájí vyložit tím, dita Néhrú. Dokonce i
sem přijeli šířit slávu české hudby",povídal na to
koliv, jisté je, že je těch Moskva, z a Mekku a že mají zabránit schůzce tak vysloveně? pročínský ten český muzikant vznešeně a odešel středem. Deotazníků spousta a že k zářnou naději dualistů. na nejvyšší úrovni b e z politik jako Krišna Me- bata o respektivních kvalitách staré a nové vlasti
tak skončila nerozhodně, neboť nebylo s naprostou
čínské účasti, ale všechnim neustále přibývají
Časy se změnily. Ponon byl nucen odsoudit jistotou zjištěno, kde jsou kvalitnější svetry a laciny rozhodně ne.
nové.
slední dobou s e proti
čínské násilí, indická ko- nější košile, o podvlékačkách a páskách na vousy
Poslední otazník vy- všemu zdravému úsudku
iani nemluvě.
T ř i události, všechny munistická strana byla
tvořila řada akcí, které zdá, že se Peking každou
Ono to všechno zní groteskně, ale v podstatě je to
škaredě
otřesena
.a
z
pramenící
v Pekingu,
typický příklad mentality dnešního světa. Materiase snad dají jednotlivě svou akcí snaží rozbourozbily důvěru neutrálů přátelské Indie se stala listický Východ se ptá "kolik",křesťanský Z á p a d
vysvětlit celkem lehce, rat všechnu dobrou vůli,
'"zač".
v čínskou dobrou vůli. nepřátelská Indie.
ale jako jeden souvislý ¡kterou vytvořil, že
sě
"Pepík psal, že si koupil Spartaka, Vaškův brácha
Potlačení Tibetu pobouObě tyto a k c e
lze
celek jenom s potížemi. snaží rozbít poslední zrnbyl na dovolené v Bulharsku a naše Vlasta mi pořilo celou Asii, ale samo •však vysvětlit imperiaslala lístek z Krymu. Tak a ť mi nikdo nevypráví,
Rozčarování neutrálů
ko sympatií, které snad
o sobě by bývalo nesta- listickým hladem po no- že se tam mají špatně. "To je jedna strana koláče.
asijský
neutrál
může
ješPekingská vláda s e
čilo. Asiatské hodnocení vém výboji. Akce v InAmerický novinář F.C.Painton, který projel Českosnažila dlouhou d o b u tě k Rudé Číně chovat. svobody nebude na téže donésii není tak jasná, slovenskem, popsal druhou: "Návštěvník odchází s
vytvořit mezi sebou a a Některé pekingské ak- úrovni s naším. A l e zu- (Pokračování na str. 2) dojmem, že jsou Češi poslušní a ustrašení. Jsou pyšní na svůj relativní materielní blahobyt mezLchudsijskými satelity atmosšími satelitními • národy. Každý den však za něj plaféra přátelství a důvěry
tí dalším kusem své téměř ztracené svobody."
a k tomu cíli směřovala
Novinář Painton má možná alespoň částečně prařada jejích akcí. Její úvdu. Možná, že se hodně lidí na Východě opravdu
ptá:"Kolik dáte za naši svobodu?"
spěchy byly pozoruhoK dlouhodobé
Bylo by však stejně na místě, kdyby si lidé na
dné. Sousední Indie nečs. - sovětské obchodní dohodě
Západě položili otázku, kolik jsou zase oni ochotni
mluvila než o 'bratrské
zaplatit třeba za mír. Macmillan vyhrál anglické volČíně", Sukarno v ní viNaše hospodářské styky se Sovětským svazem nebývaly vždycky takové, by také tím, že si nechal v M o s k v ě vynadat od'
děl model, podle něhož jaké jsou dnes. Před druhou světovou válkou bylo československé kapita- Chruščova. Ne, že by mu to dělalo potěšení. Dělal jechtěl vystavět svou Indo- listické hospodářství závislé na západních trzích. Výměna zboží se Sovětským Inom, co si přáli jeho voliči. A, abychom uvedli ještě
nésii, a není t o m u tak svazem netvořila ani jedno procento celého československého zahraničního jeden příklad, president Eisenhower hostil ve Spojených státech diktátora, s nímž by si slušný člověk
dávno, co byl považo- obchodu.
Prague News Letter, 14.11.59. neměl sednout za stůl.

UTUŽENÍ HOSPODÁŘSKÉ
ZÁVISLOSTI

Havarie německých letadel ?
Londýnský Čechoslovák z 13. listopadu přinesl tuto zprávu:"Dne 22. října startovala na letišti M emingen v jižním Německu dvě trysková letadla německé spolkové armády k cvičnému letu. Šlo o letadla amerického typu F-84-F Thunderstreak s rychlostí zvuku.
Letadla byla naposled pozorována při nízké a zatažené obloze v těsné blízkosti čs. státních hranic.
Lesní dělníci z o b c e Maehring u Tirschenreuthu
tvrdí, že letadla letěla směrem do československa.
Poslední signály letadel byly zachyceny na americkém cvičišti Grafenwoehr u československých
hranic.
Po letcích pátrají útvary spolkové armády a německé a americké letecké jednotky...Ani radarová
stanice neví nic o letu letadel. Při pátracích letech
dával vrtulníkům a letadlům rozkázy v bezvadné
angličtině cizí vysílač, který není na německém území..."
Potud zpráva v Čechoslováku.,Trvalo tři týdny
než se ozvalo pražské ministerstvo zahraničí notou,
v níž protestovalo proti "opakovaným porušením
československého vzdušného proetoru". Oznámilo
rovněž, že se obě letadla zřítila na československém
území, ale že "čirou náhodou" zůstali oba piloti na
živu.
"
,
Při havarii však vznikl požár, který způsobil značnou škodu na československém majetku a. československá vláda bude žádat od vlády západoněmecké
náhradu.
Němečtí piloti prý při výslechu prohlásili, že měli rozkaz konat cvičné lety za "těžkých podmínek".
Západoněmecké ministerstvo národní obrany naproti tomu prohlásilo, že bylo zjištěno, že obě letadla
nepřeletěla německou hr^nici"dobrovolně"a že je podivné, že československé úřady několikrát popřely,
že se němečtí letci nacházejí v Československu.

Jedna verse o Čhruščovovýeh rozhovorech ve Spožito ani jaký skutečný
jených státech dokonce tvrdí, že se tam oba pohlaefekt budou mít.
váři opravdu dohodli. Eisenhower prý slíbil uznat
Dozvíme s e
jediné, nynější status quo, přitáhne-li Chruščov uzdu pekinže na konci příští dlou- gským komunistům. Podsekretář ministerstva zahraničí Murphy prý resignoval právě proto. Jak blízko
hodobé smlouvy se So- íie ta vers^- pravdy, nevíme. Jisté je jen to, žeChrušvětským svazem 'Vzros- čov Pekingu .uzdu opravdu přitahuje.
te náš obchod se SovětČím isou tedy lidé na Západě ochotni platit -za
ským svazem o 80% nad mír? Někdy se zdá, že i svou ctí a důstojností a tahladinu loňského roku ké svobodou těch lidí, kteří prý už ji dávno prodali za deset deka paštiky.
a
celkové procento česMezitím už začalo pláKdykoli někdo zavadí, třeba i nepřímo, o t o, ž e
nování další dlouhodo- koslovenského zahranič- možná část lidí za Železnou oponou neprokazuje
bé úmluvy, jejíž trvání ního obchodu se Sovět- dost odvahy, z druhé 'strany přijde okamžitě hysterická salva protiobvinění o zradě, zapomnění a opubude totožné s délkou ským svazem se zvýší z štěnosti, Rozvine se tuhá debata, která nikam nevetřetí československé pě- 32% na 38-40%".
de, protože jedno nemůže dát rozhřešení druhému a
tiletky.
Komunističtí
národo- dva negativy nedávají jeden positiv. Pravdu p a k
mají všichni a nikdo.
Českoslovenští kotnuni hospodáři definují s oMalá příhoda s "českým muzikantem" a j e h o
"hospodářskou melbournskými protějšky je malou kostkou ve velké
sté jsou přirozeně nad- větskou
š e n i tímto hospodář- spolupráci" »bvykle tak- stavebnici. Je smutné, myslí-li si "Čech z Východu",
ským vývojem.Jako ob- to:"obchod mezi jedno- že jsme přišli na Západ kvůli lacinějším košilím.
Je ještě smutnější, zapomněl-li už "Čech ze Zápasocialistickými
vykle však nikde neoci- tlivými
du",že sem k v ů l i lacinějším košilím nepřišel. Je
tují skutečná čísla. Lidé zeměmi je jednou částí zkrátka smutné, měří-li se spokojenost člověka počmají být ohromeni pal- hospodářské spolupráce. tem svetrů a spokojenost národa počtem vysokých
bou statistik, j e ž mají Její druhou částí je plá- pecí, jsou-li duchovní hodnoty podřízeny hodnotám,'
obsaženým v otázkách, kolik si člověk čeho m ů ž e
vzácnou výhodu: nikdo novitý rozvoj hospodář- koupit a jak dlouho na to musí pracovat.
nemůže říci, na jakých ství osmi evropských soNebyli bychom lidé, kdyby pro nás tyhle věci nečíslech jsou
založeny, sialistických zemí vzájem byly důležité a kdyby nehrály důležitou úlohu v
jakého měřítka bylo pou- {Pokračování na str. 2) našich životech. Pokud si v š a k uvědomujeme, že
jsou i věci důležitější, pokud to není žádné neštěstí.
Chyba jej že si to uvědomujeme čím dál tím méně.
Published by Fr. Váňa,
Profesor Bušek připomněl nedávno v čtvrtletníka
8 Moorhouse St., Richmond E. 1, Vic.
"Svědectví" Bagýrova slova Mauglimu:"Jsme jedné
krve." Jsme všichni jedné krve, lidé různých národPrinters: Bussau & Co.,
ností a lidé na obou stranách Železné opony."Kolik''
6 Elizabeth St., Nth: Richmond, Vic.
na Východě a "zač" na Západě.
-kw-

30. října bylo podepsána obchodní dohoda
mezi Československem a
Sovětským svazem o výměně zboží v roce 1960
Tímto rokem také končí nynější dlouhodobá
úmluva o výměně zboží
mezi oběma státy.

H L A S

-2-

Čínský
(Pokračování se str. 1)
Čínské vyslanectví tam
vyzvalo místní Číňany,
aby odmítli uposlechnout
vládního dekretu, podle
něhož se měli všichni pře
stěhovat z venkova d o
měst. Láska
ješitného
Sukarna k Pekingu tím
rozhodně nevzrostla.

Rozumné a

sousedské

vztahy

DOMOVA

otazník
Mezi oběma zeměmi
zbývá
ještě mnoho k
vyřešení, rána Kašmíru
se jen tak nezacelí, ale
mnoho bylo vykonáno,
co se ještě nedávno zdálo nemožné.

strany přijaly
podle
AyuBia Khana
zhruba
poslední plán Mezinárodní banky a podsekretář amerického
ministerstva zahraničí Dillon
řekl, že se "úspěch zdá
být v dohledu".

30. 11. 1959
NEJLEPŠ1 DAR K VÁNOCŮM — ČESKA KNIHA!
NABÍZÍME ZE SVÉHO SKLADU: *
Bass: Cirkus Humberto 25/-, Rozhlásky 14/-, Klabzubova jedenáctka 10/-, K.čapek: Hovory s T G M
18/-, Anglické' lišty 12/-, Franc, póésié a' j. překlady
9/-, Stín Kápradiny 7/-, Zahradníkův rok 12/-, angl.:
Thre e Novels 18/-, Fairy Tales 13/-, Gardeners Year
9/-, Dášenka 16/-, MLÁleš: Cykly (Alšovo dílo, uspoř.
J.Neumann) 72/-, Hašek: Švejk I.-IV. 49/-, anglicky
10/-, Karafiát: Broučci 14/-, Mrštíkové: Rok na vsi
68/-, Mrštík: Santa Lucia 23/-, Rais: Zapadlí vlastenci 27/-, Hostovský: Letter from Exile 10/-, Javor:
Daleký hlas 10/-, Jirásek: Skaláci 25/-, Kratochvíl:
Povídky lásky a smrti 15/-, Lazištan: Bratislava (obrázk.) 45/-, Matějček: Národní divadlo 39/-, T G M :
Ideas of Humanity 12/-, Mrštík: Pohádka máje 23/-,
Neumann: Kniha lesů, vod a- strání "(bibliof. vydání)
75/-, Němcová: Babička 28/-, Národopisné obrázky
13/-, Straka: Vysoké Tatry (angl. obrázk.) 45/-,'Wolker: Básně 11/-, kuchařky: .Vaříme zdravě, chutně
a hospodárně 49/-,.Úlehlová: Vaříme účelně pro
zdravé i nemocně 49/-,- Jandáčková: Czech Cookery
Book 50/-, Mathesius: Zpěvy staré .a- nové Číny 28/-,
Pleva: Malý Bobeš 23/-, Robinson Crusoe 23/-, Sommerfield: Dědictví. 17/-, Světlá: Vesnický román 18/-,
Škrábal: Evangelia 15/-, Vrba: Toulky přírodou 18/a mnoho
jiných..

" J e třeba zapomenout
a odpustit. Přišel č a s ,
kdy bychom měli mít
jeden s druhým racionelnější
a
sousedštějByl učiněn značný poší vztahy",řlekl schopný
T o všechno je jenom
diktátor Pákistánu Ayub krok k • vyrovnání dluhů
Khan po zářijové schůz- z doby dělení v r.1947. výsledkem poslední čínSnad ještě nejsnáze ce s Pánditěm Néhrú.
V říjnu skončily úplnou ské činnosti. Je pravda,
vysvětlitelné jsou další
Jeho slova vystihují dohodou rozhovory o jže Peking získal Tibet
dva kroky. Náhlé ohlá- správně nynější indo-pa- územních
problémech a hrst čtverečních kilošení nižších čísel pláno- kistanský poměr, který mezi Indií a východním metrů na indické hranivaného
hospodářského byl do nedávná vysloveně Pákistánem. Pákistán u- ci. A l e dlouhodobě ani
pokroku musilo podlo- nepřátelský. A je-li vztah stoupí na jednom místě, jedno, ani druhé nevyvámit úctu,Již Asie začala Indie k Pákistánu a na- Indie na druhém. N e j - ží hráz, kterou by d o
chovat ke komunistické opak racionelní a sou- většího, i když dosud jeho cesty postavilo inhospodářské
zdatnosti. sedský, místo fanaticky neúplného úspěchu, by- do-pakistanské
přátelNepřátelské řeči s y r- nepřátelský, j e takový lo dosaženo ve starém ství, jehož základní káUvedené ceny jsou včetně poštovného
ských komunistů proti jenom díky nové otevře- sporu q zavodňování z men byl právě položen.
VYŽÁDEJTE SI NÁŠ NEJNOVĚJŠ1 SEZNAM
Nasserově Arabské re- né útočnosti Pekingu. pandžabských řek. Obě
-kwNenechávejte předvánoční nákupy knih na
publice v čínském roz- • poslední chvíli
hlase pak připravily Peking o sympatie dalšího
vlivného neutrála.
Box 1888 - R.G.P.O.' Melbourne
(Pokračování se str." 1) plní jen svůj vlastní hos- sko bude čím dál t í m
Dá se ovšem tvrdit, že
Knihy
můžete též objednat prostřednictvím
nou hospodářskou a te- podářský plán,- ale plán více zaměřovat na výrob»
v Pekingu změnili kurs,
Hlasu
domova
Telefon JA 3380
ky těžkého strojírenství''.
chnickou pomocí a účel- sovětského impéria.
ž e sundali
sametovou
V
roce
1960
vyveze
ným vymezením výrob- • Z e na tohle doplácí
rukavici s holé pěsti a že
ních plánů jednotlivých stabilita celého národní- Československo do Sovět ZE DNE NA DEN
teď chtějí spíše zastrašit
ho hospodářství, j e ná. ského svazu: obráběcí
zemí".
než přesvědčit domlustroje, svářecí zařízení,
Jinými slovy: ze so- bíledni. Pro sovětské imvou. Tohle
vysvětlení
perialisty to má však ne- pojízdné elektrárny, evětského
hospodářství
a
však se nezdá dostačujílektrické generátory, die 15.11. Čínští komunisté —Při nepokojích v Ruasovět- ocenitelnou výhodu policí. Je-li přesto správné, z hospodářství
sly, osobní lodi, elektro- předali Indům 10 zajatců nda-Urundi v Belgickém
tickou.
pak se pekingská zahra- ských satelitů postupně
Kongu bylo zabito 124 oPřidělením specielních technické přístroje, za- z nedávné potyčky.
vyrůstá
jediný
hospodářniční politika ukazuje v
sob, 1.000 zatčeno a 5.000
řízení p r o
cukrovary, 16.11. V odpovědi na čín- lidí uprchlo z ohrožených
výrobních
úkolů
satelitposlední době
daleko ský koncem, jehož jedtům mají v r u c e bič, mlékárny, válcovny, che- ský návrh se Néhrú vy- částí.
méně důmyslná než v notlivé státní jednotky
jímž mohou snadno do- mické továrny, dřevoo- jádřil pro konferenci In- —Ceylonská policie, ktese
specialisují
na
určité
minulosti. N e b o ť výslednutit váhající nebo od- bráběcí troje, kompreso- die- a komunistické Číny rá vyšetřuje atentát n a
kem čínské útočnosti je druhy výroby.
bývalého
ministerského
bojné satelity k posluš- ry, elektrické a dieslové ale je proti tomu, aby oba předsedu
Bandaranaike.
vývoj událostí, které v
V hospodářství jedlokomotivy, nákladní au- státy stáhly své armády zatkla bývalou ministrynosti.
•Pekingu nemohou vítat. notlivých satelitních zetomobily a motocykly. 12 mil;
ni zdravotnictví WijewarHospodářská
spoluNejvýznamnější z nich, mí vždy převládá jeden
denovou.
17.11.
Adenauer
přibyl
práce
se
stala
prostředZ e Sovětského svazu
a pro Západ nejpotěši- druh " výroby, jemuž j e
do Londýna na třídenní 20.11. Valné shromáždění
telnější, je sblížení sta- dávána přednost před nictvím k utužen' vasa' budou dovezeny předev- oficielní návštěvu.
Spojených národů odhlarých nepřátel Indie a všemi ostatními odvět- ského poměru k ústředni ším suroviny: kovy, olej, —Chruščov prohlásil, že sovalo poměrem 60:1 resprávní radě v -Moskvě. uhlí, dřevo, síra, vlna, Sovětský svaz je ochoten soluci, která žádá všechPákistánu.
vími, *neboť satelite neČeskoslovensku b y l a hnojiva. N a konci sez- zničit své zásoby raket ny mocnosti, aby dobroa vodíkových bomb.
volně přestaly zkoušet
svěřena výroba, strojíren- namu teprve se objevu- 18.11. Západní velmoci se
jaderné zbraně. Proti reská. Českoslovenští ko- jí obilí, maso, máslo, je- prozaítamně dohodly, že soluci hlasovala Francie,
munisté se mohou zaklí- dlé tuky, čaj a rybí kon- nejvhodnější doba p r o která připravuje explosi
schůzku "na nejvyšší ú- atomové bomby na Sahanat sebevíc, že se snaží servy.
rovní" je duben. 1960.19. ře.
o zvýšení výroby spotOficielní zpráva o ob- prosince se sejdou zástup—Polská vláda oznámila,
VLK A ČERVENÁ KARKULKAřebního zboží.
chodních jednáních mezi ci západních mocností, že sníží mzdy zaměstnanA l e nakonec vždycky Československem a 'So- aby navrhli datum Chruš- ců. Počet nezaměstnaných
ANEB NUDISTA
CHRUŠČOV
čovovi.
vzrostl.
musí
ukázat
b a r v u : větským svazem obezřele
Domníváme se, pravděpodobně právem, že je20.11. Na konferenci ve
"Dnes jsme teprve na; dodává, že "to nezname- Washingtonu se dohodlo ^24.11. Podle nepotvrzeden náš, nedávno zesnulý, spolupracovník, jehož
ných zpráv se snaží Zápočátku plánu,který a% reená, že se na tom ne- 12 zúčastněných států, že padní Německo nakoupit,
péro Bohem bylo mu dáno, nadepsal by t u t o
n ě c o se v Antarktidě nebudou ve Velké Británii atomozákladě vědeckých před- dá 'během roku
kapitolu poznámek o Chruščovovi výstižnějším
zkoušet jaderné zbraně. vé zbraně.
povědí hledí do budou- změnit. Bylo oznámeno,
—Konference N A T O do"Vrah mezi námi". Než spokojme se, vzhledem
cnosti na 15-20 let. A l e že se obě strany budou poručila utvoření komise, 25.11.' Valné shromáždění
k apelu presidenta Spojených států, s naším
již v podmínkách krát- snažit najít nové . mož- která by se zabývala or- Spojených národů hlasonázvem.
valo pro debatu o Maďarz b o ž í , ganisací hospodářské pokodobé smlouvy se So- nosti výměny
sku.
' .
Chruščev je vlkem. U S A jsou Červenou karmoci
zaostalým
státům.
větským svazem je zřej- zvláště v oblasti spotřeb< 26.11. Američanům s e
—Mezi
USA
a
SSSR
bykulkou. Připouštíme, jak u v i d í t e později, že
vm l y zahájeny porady o 'nepodařil nový pokus vymé, že s e- Českosloven- ního zboží."
mnozí američtí občané budou zmateni. N e n í
možnost
spolupráce
v střelit raketu na měsíc.
'—Austrálie
reorganisuje
ták s námi. Náš postoj, postoj československých
průzkumu vesmíru.
ČESKÉ O C H O T N I C K É
D I V A D L O V MELBOURNE
.svou obranu. Vláda souexulantů, nemůže být než naprosto odmítavý.
časně oznámila, že ruší
pořádá v sobotu 5.prosince 1959, v 8 hod. večer
Uvedli jsme v posledním čísle, žě jediným snad
všeobecnou
vojenskou
kladem této návštěvy bude Chruščevovo úplné
povinnost.
obnažení před americkou veřejností. Domnívá—Indický parlament odhlasoval důvěru Néhrúově
me se, že v tomto směru nám může býti dáno
V ST. M I C H A E L H A L L , B R O U G H A M ST., N O R T H M E L B O U R N É vládě, která se snaží o
za pravdu. Přes jeho žoviální úsměv, podle pomírové vyřešení územních
třeby, není možno v něm viděti než č l o v ě k a
hudba. — tanec — pestrá vložka — občerstvení — likérová licence sporů s komunistickou
Čínou. Skoro současně
brutálního a nad to popudlivého. Choleric, řekReservování stolů — B M 5618 (Vozábal).
došla úředně dosud nepoli bychom, a v š a k tato kvalifikace by náležela
Rozdávání dárků za účasti Mikuláše
tvrzená zpráva, že Indie
spíše pro vyjádření psychiatra.
Dárky se přijímají 1 hodinu před začátkem nebo na adrese:
posílá tři své armádní di26 Moore St.Sth. Yarra, tel. BM 5618 Vozábal)..Tamtéž reservování stolů • vise do Nepalu. aby chráZpravodaj Sdružení č s 1. exulantů v Chicagu,
SPOJENI ¡elektrikou z Elizabeth St. číslo 49,50,51,52,54, 55,58 a59 zast. č.19 nily jeho hranice o r e d
září 1959. Pravopis originálu.
možným útokem Číny.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
—Londýnské
finanční
kruhy se pozastavují nad
tím, ž e československá
vláda najednou- přestala
vyplácet úroky ze státní
půjčky z roku 1922JS. říjnu nepoukázala splatnou
částku a zatím ani nereagovala na upomínky své-ho londýnského agenta,
banky Bering Bros. Příčinou průtahů jsou patrně aevisové potíže.
—Jeden nejmenovaný ^rakouský pojišťovací úředník byl v Bratislavě zatčen pro podezření ze špionáže, a další Rakušan byl
v Československu odsouzen na půl roku pro nedovolený. přechod hranic.
Odsouzenec se opil na rakpufcké půdě, prohlásil,
že půjde-do Československa, aby tam převychoval lidi a zajistil mír. Podařilo se mu přejít hranice.
— V e vesnici Karlovci.
okres Bruntál, postavili
občané brigádnicky 24
metrů 'dlouhý železobetonový most přes, .řeku
Moravici.
—V Úpici na Trutnovsku
postavili - rovněž brigádnicky-iidovou hvězdárnu.
— V Příbrami
otevřeli
největší" a nejmodernější
Dům kultury v celé republice. Při otevření mluv í 1 i ministr zahraničí
Václav David a ředitel
Jáchymovských dolů ing.
Josef Dřevo. Pak b y l a
premiéra hry Františka
Pavlíčka "Labyrint srdce", kterou) příbramské
divadlo zahájilo činnost.
—V zámku Peruci n a
Lounsku byla instalována výstava o pravěkém
stavebnictví n a území
ČSR. O práci čs. archeologů a o jejich posledních

objevech z doby říše Velkomoravské se v tisku s
uznáním Vyjádřil švédský universitní profesor
Arbman, který nedávno
navštívil Československo.
— V e Velké Chuchli u
Prahy byl odhalen pomhík obětem květnového
povstání roku ¿945. Stojí
n a místě, kde v boji s
Němci padlo 27 lidí.
—Československá obchodní delegaoe, vedená náměstkem ministra zahraničního . obchodu ing. Aloisem Hlochem, navštívila Dillí.
—V kroměřížském zámku otevřeli výstavu šesti
malířů na téma "Městská krajina". Mezi vystavovateli: Jiří Morávek,
Dana Sokolová, Svatopluk Daníšek.
— K 20. výročí 17.1istopadu 1939 svolali komunisté do Prahy "Mezinárodní studentskou mírovou konferenci"a vyhlásili 'Mezinárodní studentský týden míru a přátelství". —Plán výroby surového
železa byl v říjnu splněn
jen na 94,6% a plán válcovaného materiálu jén
na 96,5%. Úřední zpráva
mluví o vážných nedostatcích ve výrobě.
—Nová záminka k nekonečným brigádám: bylo
vyhlášeno
"Všenárodní
hnutí za zúrodnění půdy
na Hané".
—Pro dětskou organisaci
pionýrů byla zavedena
akce "Směr Praha". Má
obeznámit děti s událostmi z doby před 15 lety.
Podle úřední zprávy má
akce svého velitele, gen.
L.Svobodu, který vydává
"účastníkům'' každý měsíc "bojový rozkaz".

—Československá stranická a vládní delegace navštíví tento měsíc V ý chodní Německo.
—Podle úřední statistiky
bylo od začátku roku do
konce října
odevzdáno
do užívání v e s t á t n í ,
družstevní a podnikové
výstavbě 31.440 bytů,-tj.
přes 70% celoročního plánu, a v 'soukromé výstavbě 12.740 bytů. Nejméně
se Staví na. Bratislavsku.
v kraji Banská Bystrica
a na Košicku, kde se už
letos nedá plán splnit.
—Začátkem příštího roku
má vyjít první svazek
dvoudílného
"Naučného
geologického
slovníku".
—V rozkaze, který vydal
ministr národní obrany
generálplukovník
Lomský ke Dni letectva, se
pravilo, že i "nadále je
třeba posilovat obranyschopnost armády, zdokonalovat vojenské umění
a zvyšovat bojovou pohotovost. spolu s armádami
celého Varšavského paktu".

—Ústřední výbor Národní fronty, kterému předsedal Antonín Novotný,
vyslovil souhlas s návrhem Komunistické strany Československa n
QOVOU
organisaci - voleb
clo
nálrodníjch
výborů
Slovenské národní rady
a Národního shromáždění
v roce 1960 a vypracování nové ústavy.
—Na návštěvu Československa přijel česko-americký hudební skladatel
Rudolf Friml.
—Antonín Novotný přijal rovněž delegaci Ú V
Komunistické strany Sovětského svazu v čele se
soudruhem Čurajem.
—Ne zbraslavském zámku
byl odhalen pomník Vladislavu Vančurovi. Slavnostními řečníky
byli
Václav Kopecký a spisovatel Karel Nový.
—Šest dní trvalo přelíčení se skupinou brněn—Člen Ústředního divadských lékařů, jejíž členové byli obviněni z "rozla č s. armády Otomar
vracení státní zdravotní služby". Obžalovaní a
Korbelář b y l ke svým
60. narozeninám jmenotresty: E.Werner 5 let, O.Mátl 7 let, F.Kobza
ván zasloužilým umělcem,
3 a půl roku, Kuda 4 roky a typograf J.Kuťej
—Se sovětskou antarktic7 let.
kou výpravou §djeli dva
českoslovenští vědci: ae—Při konstrukci silnice ke kravínu v Měrunirolog dr. O.Kostka a geocích se dopustil stavbyvedoucí B.Vánčura "neXysik dr. O.Praus. Budou
správnostP.Byl odsouzen na 2 a půl roku, dospůsobit na hlavní sověttal 5.000 Kčs pokuty a nesmí 5 let stavět.
ské observatoři Mirnyj.
—Řád republiky byl u—Mzdový účetní Krajského svazu výrobních
dělen Třineckým železárdružstev Bohumil Bartoň se dopouštěl "omylů"
nám. O dalších pracovpři sáčkování výplat zaměstnanců svazu. Trvalo
n í c h závazcích tohoto
mu to 2 roky a výše "omylů" dosáhla 166.500
podniku jednali náměstek předsedy vlády J.DoKčs. Dostal 9 let a jeho představený, hlavní úlanský, tajemník Ú V K S Č
četní a kontrolor Josef Kratochvíl dostal 18
O.Černík a ministr hutí
měsíců podmínečně.
a dolů V.Černý.
—Do Habeše odjela čes— K zákazu cest do zahraničí byla "lodním soudem" odsouzena nejmenovaná lékařka nemoc- koslovenská vládní delegace, vedená náměstkem
nice v Krči. Kuriosní soud v dějinách čs, soudministra zahraničního obnictví se konal na palubě rumunské lodi Tranchodu J. Poulou. Dalších
jednání v Addis Abebě
sylvania, která vezla čs. turisty do Egypta. Senát
ss zúčastní i ministr fise skládal z 400 turistů a lodní posádky.
nancí J. Ďuriš.
—T.Franich z Lučence se podvodně vydával za
—Při automobilové haváadvokáta a lákal peníze z l i d í , jimž sliboval
rii u Brna, zaviněné předjížděním,. zahynul 23-letý
přidělení bytů a pensí. Vylákal celkem 14.618
Jiří Pospíšil z Prahy-BuKčs. Dostal za to 6 let-je to jeho 26. trest.
benče, jeho otec a matka.
-—Ve vysočanské Avii se konal soudružský soud
— V Rakousku požádal o
s dvěma dělníky, kteří strhali komunistické plaasyl čs. vojín Jan Palocs.
Uvedl, jakým způsobem
káty a nástěnné propagační skříňky v podniku.
jsou do Rakouska posílá"Soudu'' předsedal svářeč Peška, předseda záni komunističtí agenti.
vodní organisace KSČ M N . V v Zelenci, a sou-'ruzi Kus a Smejkal.
Č
J.L./Č/FEC
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Reportáž z Československa v americkém týdeníku

Praha očima turisty
Americký týdeník U.S. News arid World report přinesl nedávno článek o
Československu, v kterém pisatel-turista-popisuje své dojmy z dvoutýdeního
pobytu v "jiném světě",jak autor ČSR nazývá:
"Překročení Železné opony do Československa je jako přechod do zcela
jiného světa.
Zřídka slyšíte smích na pražských ulicích a ještě řidčeji vidíte úsměv nebo přátelské pozdravení. Většina lidí chodí ha ulicích sama a jejich vzezření vyjadřuje smrtelnou vážnost. Radost z e života jakoby neexistovala.
Stejně tak v tramvajích-lidé pouze sedí, nemluví jeden k druhému a zřídka uvidíte někoho číst noviny neb časopis.
"Jiný svět".

vě s někým ze svobod- lující kolem pohraničZ letadla bylo možno ných zemí. s někým, ko- ních nádraží, vyhlížejí
smrtelně vážně.
rozeznat, k d e
existuje mu mohou věřit.
Mluvíte-li jako cizinec
Švejkovina
.skutečná hranice. Železná opona pozůstává ze s Čechem, pozorujete, i
na pokračování!
tří řad ostnatých překá- když mluvíte s někým,
N a ulicích je vidět požek. Půda mezi překáž- kdo je dychtiv mluvit s
měrně málo vojáků. A
kami je zoraná a uhla- vámi, jakousi nervositu.
ti,co jsem viděl, nezapů:
zená. Zřetelně jsou vi- Procházel jsem se na násobili na mne příjemně.
dět hlídací věže, připo- břeží a debatoval s mlaVypadají
neupraveně.
mínající německé kon- dým studentem. ZastaNeoholení vojáci v pocentráky. Při letu do Pra- vili jsme se v malé kakrčených a umouněných
hy jsem měl pocit, že le- várničce a usedli ke stouniformách jsou
nortím nad mrtvým územím. lu. Z a několik vteřin si
málním zjevem. Jejichk
vedlejšímu
Selské usedlosti, nepro- přisedl
celkový vzhled dává najevují žádný ruch. Byla stolu x muž, předstírajíjevo, že jim .chybí elán.
doba žní a na polích ne- cí čtení knihy. Jeho vzecharakteristický pro mlabylo Vidět žádnou čin- zření zapůsobilo ná mne
dé lidi, sloužící v armánost. Silnice nebyly o ne zrovna nejpříjemnějdách. Debatoval jsem o
nic lepší. Sem tam ně- ším dojmem.
této a jiných otázkách
jaký motocyklista s tanNáhle můj přítel stu- s čs. důstojníkem, který
demistou.
denti prohodí,!: " T e n sám poznamenal, ž e čs.
chlapík se mi nelíbí, ra- armáda v případě váléčChtějí mluvit.
ději půjdem".
ného konfliktu nebude
Češi jsou hlídáni. N e j Rychle jsme opustili »rávě
nejspolehlivější,
více. se bojí udavačů - kavárnu a volně kráčeli pokud j d e o podporu
vlastních řad. Jer'
po nábřeží. Muž, kterého Rusů. Snad budou podvečera jsem si sjednal jsme podezírali, byl o- porovat Rusy ve válečschůzku se svým příte- pravdu tajný. Ubíral se ném konfliktu pouze v
lem na rohu ulice. Cho- okamžitě za námi- a za- případě, budou-li vidět,
dili a mluvili jsrfte více stavil se vždy, když jsme^ že Rusové vítězí.
než tři hodiny. M ů j pří- se my zastavili. Náhle
Sedé město
tel mluvil hlavně o so- nás předešel a okamžitě
bě a o svém životě. Jak- se vracel směrem k nám
Praha je krásné město
mile jsme zpozorovali, a minul nás. M ů j přítel a v určitém směru n a
že nás někdo poslouchá, nato poznamenal: "Jak- v á s hluboko zapůsobí.
okamžitě j s m e
začali mile vás přejdou a náhle Budovy vypadají však
mluvit o historických pa se vrací a minou vás, to neupraveně a působí dojxnátkách, které jsme ko- znamená, že vás předali mem, že se o ně přestali
lem sebe viděli.
jinému tajnému".. J..a k starat před dvaceti lety.
bylo zjevno, onen český Pokud jde o motorová
student znal metody taj- vozidla, p a k dopravní
né policie velmi dobře. ruch se rovná nule. Výkladní > skříně neukazují
Strach!
nic zajímavého. Při kažObyvatelé
Českoslo- dé příležitosti, jako státslovenska se snaží vyh- ní oslavy nebo režimní
nout jakémukoliv styku akce jsou však plny pros cizinci a dokonce i s pagačního
materiálu.
lidmi, kteří byli jejich Trávníky v parcích jsou
přátelé před komunistic- neupravené a vypadají,
kým pučem. Obyvatelé jako by udržování a čisse obávají "systému"in- tota parků nebyly zahrformátorů, neboť nikdo nuty v pětiletce."
Jiný občan, s kterým nikdy neví, k d o může
jsem se setkal, mi svěřil být informátorem pracuPoslední novinky
sve nesnáze. Byl to mla- jícím pro policii.
dý m u ž, mající před
jjeden starší člověk
pánské evropské a
svatbou. Rozpakoval sc, mi řekl, že již nenavštěamerické < módy
zda se má oženit. Stěžo- vuje žádné přátele. Tránajdete u firmy
val si na nedostatek by- ví většinu večerů o satů pro ženaté a-na ma- motě čtením knih.
lý příjem, z kterého by
Taktéž železniční perse dalo těžko' žít v pří- sonál - čističi, průvodčí,
' 70 Bourke St.
padě, že manželka pře- výpravčí a jiní chovají
MELBOURNÉ
stane chodit do práce.
se jako by byli němí neTel. 32 1846
U obou Čechů jsem b o slepí. Stejné tak i
vycítil touhu po rozmlu- vojáci a policie, patro-

Tento občan mi také
-dělil, jak v roce 1948
byl vyhozen z e svého
místa a převeden do "výroby". Trvalo mu to 10
let, než se dostal na lepš í místo - úředníka v
továrně. Jeho zaměstnání je více než průměrné.
Podle jeho prohlášení
nemůže si uspořiti dostatek peněz n a koupi
jednoho obleku.

PETER DAN
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r ř O Z O I X Í S l
C T E S A l t M
Basied-í švě čšsia letošního ročníku HD vyjdou,
jakc obvykle. společně a to dne 21.prosince 1959. V
tcmio- dvojčísle uveřejníme Vaše

BLAHOPŘÁNÍ K VÁNOCŮM

D O M O V A

10. 11. 1959

Pazvuky zájezdu České filharmonie na Jižní polokouli

FILHARMONICI NA ZÁJEZDU

Jak oznamuje Reuter, prohlédla si malá skupina členů České filharmonie
...Vše má jednoho mav dopoledních hodinách přístavní zařízení a potom v polední přestávce jitele, všechny ty různě
A K NOVÉMU ROKU,
uspořádala pro 400 přístavních dělníků improvisovaný koncert českých a s e jmenující časopisy
zašlete-li objednávku ,a poplatek s 5/-do 15.prosince
slovenských
lidových písní a populární hudby. Přístavní dělníci přijali kon- mají jen jednu společt. r. Pod společné přání uveřejníme buď Vaši plnou
ČTK nou redakční budovu.
adresu (telefon),event. adresu Vaší firmy,neb d l e cert s velikým nádše oím.
přání jen Vaše jméno bez adresy.
Koncern, jemuž panuS orchestrem České
" N a d řekou Yarrou, k o urážka bratrského
NEPROMEŠKEJTE TUTO NEJVÝHODNĚJŘÍ PŘÍLEŽITOST BLAHOPŘÁT NEJVĚTŠÍMU POČTU filharmonie j e l na zá- na trávnících poblíž o- spojence, nad|ávání na je pan Sir John WilKRAJANŮ
jezd i komunistický no- lympijského stadiónu, si Irčany'může být střídavě liams, má v rukou vše:
vinář Jaroslav Putík. V e můžete stoupnout a řeč- považováno za mírovou tiskárny, kameloty, resrovnání s tím, co psali nit o všem,"co vás na- propagandu nebo zločin klamu, masového čtenájeho předchůdci o Au- padne.
proti míru, malování há- ře. Stejně j e to v SydSe zlomyslným potěšením konstatujeme, že se ua strálii v době olympijZakazuje se vám je- kových křížů za velezra- ney, stejně v Brisbane,
komunisty prokletém "smetišti dějin" konečně ostejně v celé Austrálii.
eitly komunistickým srdcím drahé "Stručné dějiny ských her, zachoval se nom nadávat královně du.
a používat megafonu,
Všesvazové komunistické strany (VKSb)."Nedávné poměrně slušné.
Pan Putík do t o h o
K tomu možno ještě
číslo anglicky psaného časopisu "Encounter" (vydájsou
tu
tribuny
pomalovšak
vidí
velmi
dobře.
přečíst
monopolní vliv
Snad to bylo tím, že
vá Rada pro kulturní svobodu v Londýně a v Pavané hákovými kříži, na- Tahleta australská svo- Australian Broadcasting
říži) si zrevidovalo nedávné komunistické bájesloví si v redakcích českoslotelesovětských čítanek.
venských novin, uvědo- dává se tu Irčanům a boda není n i c jiného Commission, její
"Stručné dějiny" zavrhl soudruh Chruščov ve své mili, že ústní podání o v neděli jsou tu hlasité než skrytá anarchie, kte- viziní stanide, a máme
slavné filipice proti Stalinovi na dvacátém sjezdu
hádky třeba o postavení r o u pěstují
finanční ještě spolu s biografy
strany. Soudruh Ponomorev byl pověřen "přípravou poměrech v Austrálii z církve v Sovětském sva- magnáti za účelem udrhermeticky
uzavřenou
lidové marxistické učebnice dějin strany, založené velké části potřelo ofizu..."
žení
tiskového
monoposíť
masového
ovlivňována historických faktech".
cielní pohádky o utla.ftana Putíka zřejmě lu:
Nová" historie, založená na sovětských "faktech", čených,
ní, z které dovedou uhladovějících
učí toto:
nenapadlo,že tu Australa
"Podívejme se však do niknout jen nemnozí-umasách.
Stranické čistky z let 1936-38 se vůbec nekonaly.
né vlastně páchají vol- melbournské
tramvaje: vědomělí komunisté, odVražda komunistického předáka Kirova, která dala
Jaroslav Putík už ani ně smrtelné zločiny, pří- všichni čtou totéž... (Poboráři, levicoví labourisStalinovi záminku k celostátní čistce, nebyla spáchá- netvrdí, že svážejí ausně stíhané v zemích o- dívejme se do tramvaje té..."
na, jak učily celou dobu předtím "Stručné dějiny",
"přímými organizátory vraždy" Třockým, Zinově- tomobily z celé Austrá- pravdové
komunistické v Československu, kde
vem, Kameněvem, ale nejmenovaným "zuřivým od- lie do Melbo-jj ne, aby svobody.
Československým čtevšichni nečtou totéž-Rupadlíkem"(komunistické strany-pr.),který b y l ve udělali dojem na navnářům
však pan Putík
I jen , tichá hádka o dé právo, Práci, Svobodspojení s "protistranícfeou skupinou Zinovévovou". ištěvniky z komunisticzapomněl
vysvětlit, jak
né
slovo,
Lidovou
demopostavení církve v SovětH l a v n í obžalovaní sovětských monstreprocesů
nejsou už dnes nazýváni "tlupou fašistických ná- kých zemí.
ském svazu se v Česko- kracii, Tvorbu - jaká to si při tomto monopolu
mezdníků, která se zabývala špionáží a sabotáží".Nad
A l e přece jen našel slovensku kvalifikuje ja- svoboda! - )...
(Pokračování na str. 0.)
maršálem Tuchačevským byla v novém vydání sovětských "Dějin strany" stažena opona hlubokého n a australské pevnině
zloduchy, kteří se snažimlčení.
Vojenská síla Sovětského svazu
Dřívější "Stručné dějiny" tvrdily, že sovětsko-pol- li zničit filharmonickou
ská válka v roce 1930 byla sabotována podezřelý- selanku: začal to prý v
mi akcemi Trockého a Tuchačevs,kého. "Velká s ovětská encyklopedie"obvinila Tuchačevského z "pak- melbournském listu " T h e
tování se s nepřítelem".Ale sovětská "Encyklopedie" Sun" komentátor DouSovětský svaz je,horempádem pro úplné odzbrojení. Nic by se mu nehoz roku 19Í58 ho označila za "vynikajícího vojevůdce". glas Wilkie:
dilo lépe než zničení západního arsenálu atomických zbraní, protože potom
Triumf to byl krátký. Po odstranění maršála Žu"Tento novinář došel by nebylo nic snadnějšího než rozdrtit konvenční armády svobodných zemi.
kova pohltilo Tuchačevského hluboké sovětské mlMěsíčník Free Spirit (listopad 1959) přináší krátký přehled moci sovětčení. Tuchačevšký byl vymazán ze sovětské historie. k zajímavým závěrům,
V novém vydání "Dějin Komunistické strany So- které by se daly shrnout ské armády v poměru k armádám svobodného světa. Je to skličující přivětského svazu" je historie stavěna na hlavu:Ježo- taláto: Koncerty České rovnání.
vův nástupce Beria vlastně byl jeho předchůdcem.
V roce 1954 měl SoA l e je to smrtelný roz- kými leteckými svazy,
Ježov hrál skvělou roli v prvním vydání "Stručných filharmonie jsou vlastně
dějin",zmizel v druhém vydání a v dnešním vydání ukázkou, jak Češi chtě- větský svaz v uniformě díl mezi armádami svo- bojujícími .ve svazku s
se objevil ve zcela nové roli:
jí vyhrát "studenou vál- zhruba čtyři milióny a bodného světa a Sovět- pozemními silami.
"Mnozí nevinní a čestní komunisté se stali obětmi ku". Nutno prý uznat, sedm set tisíc mužů.
ského svazu. V ý v o j a
Hlavní otázka stále
útisku. V té době se prodral na zodpovědné místo
ž e t o dělají v oblasti
výroba nových, nekon- leží v tom: kdo se zřekBeria, darebák a politický dobrodruh. Nezastavil se
A ť je sovětská demopřed ničím a využíval osobních slabostí J.V.Stalina muziky znamenité.
venčních zbraní přimě- ne jaderních zbraní jako
bilisace jakkoli možná,
pro' své zločinné záměry, a očerňoval a likvidoval
A l e Australané - píše přece zůstávají na papíře la štáby západních ar- první? Zatím je to stámnohé čestné příslušníky strany. V té době Ježov,
který byl ministrem vnitra, hrál svoji nekalou úlo- pan Wilkie, - nemusí tato tvrdá čísla:v roce mád, aby snižovaly po- le otázka, zda sovětské
hu. Jeho přičiněním zahynul nejeden dělník, komu- být zděšeni. Australané 1954 sloužilo v armádě čet branců (což je po- raketové střely udrží v
nista i nestraník, oddaný věci strany. Ježov a Beria mají zase velmi znamepulární politický tah). šáchu velké bombardé4.700.000 vojáků. Z tobyli právem ztrestáni za své zločinné skutky".
N i c takového se nepři- ry a řiditelné střely SpoVe "Velké sovětské encyklopedii" byl odstavec 5 nité sportovce a i v ji- ho patřilo d o armády hodilo v Sovětském svajených států.
ných
směrech
nemálo
Beriovi nahrazen odstavcem o Beringově moři. Další
2,600.000 mužů, 800.000
provinilec Moiotov byl zpražen tím, že loď, pojmeno- vynikající, jenomže prý bylo letců a 600.000 ná- zu. _
Sověty i Amerika našvaná "Moiotov",byla přejmenována na '*Baltik",a že nelze kulturu podceňoSovětský svaz nesnížil ly svůj zvláštní vzdušný
mořníků.
Kromě
toho
město jménem Moiotov bylo přejmenováno na'stav a t a vláda by na ni je nutno d o branných početní stav pozemních pat: Jak jedna, tak drurodávné jméno Perm.
Jména Molotova a Kaganoviče jsou soustavně vy- měla přidělit více peněz. sil započítat 700.000 po- armád v takovém měřít- há strana má sílu zmrnechána v novém vydání sovětských dějin, a oba se Skončí-li "studená vál- hraničníků a příslušníků ku, Jako to udělaly ge- začit protivnou stranu
objevují na scéně jen ve spojitosti s protistranickou ka", pak nám, Australajednotek vnitřní bezpeč- nerální štáby západních tak, že lidská existence
skupinou v roce 1957.
nům, vlastně nezbude nosti (ministerstva vni- zemí, odkojené myšlen- přestane b ý t
lidskou
Je to velká legrace: v dřívějších "Stručných dějikou technologické války. existencí.
nách" vystupují totiž dva hrdinové proti protistra- nic jiného, než to dělat tra) .
nickým skupinám. První z nich je soudruh Moiotov, jako Češi..."
Situace j e dnes takoA l e abychom zůstali
Podle dnešních odha- vá: kdyby došlo k zákakterý bojoval proti rozkolu na Ukrajině, druhý je
Austrálie,
pokračoval
oběma nohama na zemi :
"soudruh Lazar Kaganovič, který vedl boj proti rozdů má Sovětský svaz ve zu jaderných zbraní, měl
pan Putík, si velmi zabez pomoci jaderných
kolníkům ve střední Asii".
'
zbrani asi tři a půl mi- by Sovětský svaz velikou
Censurované "Stručné dějiny" ujišťují důvěřivé- kládá na tom, že je zezbraní a přes resoluce
liónu mužů.
ho čtenáře, že "Rudá armáda byla vítězná proto, že mí svobody:
převahu v pozemních podezřelých
"mírových
její osvěta spočívala v rukách mužů jako byl Lenin,
armádách.
sjezdů"
m
á
Sovětský
A
l
e
tomu
nelze
p
ř
iStalin, Moiotov, Kalinin, Sverdlov, Kaganovič..."Nakládat mnoho váhy. SoDvacet divisí (p ř e- svaz 175-180 divisí, 19.
še dnešní vydání vynechává Molotova a Kaganoviče.
PŮJČKY PENĚZ
Soudruh Malenkov byl hlavním řečníkem na sjezvětský branec musí slou- hnaný počet-pr.) Seve- 000 letadel, 180 křižnína auta, nábytek,
du strany sovětských bolševiků v roce 1952. V noobchody a hypotéky
žit dva roky v armádě roatlantického paktu by ků a torpedoborců a 550
vých dějinách není o něm ani zmínka. Zato se dychzařizuje
nebo v útvarech mini- těžko čelilo sovětským ponorek.
tivý čtenář dozví, že na témž sjezdu "bylo pojednáADAM
SMITH
sterstva vnitra a tři roky armádám, vyzbrojeným
Obyčejnému člověku
no o z p r á v ě soudruha Chruščova o změnách v
PTY. LTD.
organisaci strany."
v pohraniční jednotce a krátkonosnými
atomic- by se zdálo, že taková
37 Swanston St.
Organisace strany byla bezpochyby náramná. O
čtyři roky v námořnic- kými střelami a nad to mírová mocnost haraší
tom svědčí alespoň nové aerodynamické vydání hiMELBOURNE
tvu.
podporovanými
taktic- zbraněmi až přespříliš.
storie strany elastických lhářů. .

Na

smetiště dějin

O TOM ODZBROJENÍ
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'Vlastimil Rada a Jaroslav Ž á k : Bohatýrská trilogie.
Státní nakladatelství krásné li teratury, hudby a umění, Praha, 1959

Do vínku pamětníkům
Jaroslav Žák vždycky tvrdil, že osud českého 1 tumoristy je neblahý. V době, kdy došel k tomuto závažnému závěru, ještě netušil, jak neblahý to může být osud. Z a vlády paďourské první republiky byl smýkán z gymnasia
na gymnasium, čímž mu vrchní vládní radové oslazovali jeho pronikavé
výzkumy v oblasti trampské, študácké a podsvél ní. Jakmile však se dostala
k moci pokroková levice, vše se změnilo. Humorista nesměl psát vůbec. N e blahý gottwaldovsko-slánský interdikt byl poprv ; zdvižen v roce 1957, kdy
se jméno Jaroslava Žáka znovu objevilo mezi autory jednotlivých kapitol
olympijského sborníku, nazvaného "Dopisy z Melt lourne". O d té doby se specialisoval na bezpečné sportovní pole a napsal humornou pohádku z boxerského prostředí "Kouzelná rukavice" a v souča'né době píše sportovní román "Dobrý borec Antonín".
V e spolupráci s malířem
Vlastimilem Radou, který se na rozdíl od svého kolegy hladce stal
národním umělcem, napsal čtyři rozmarné 'knížky, jež se staly védami
povyrostlé mládeže bouřlivých l e t
třicátých:
Vzpouru n a parníku
Primátor Dittrich (jež
taky jednou provždy dokázala, že autoři b ý 1 i
zcela neschopni psát literaturu pro děti, ať se sebevíc snažili),
Dobrodružství šesti trampů anéb Nové pověsti české,
Z tajností žižkovského
podsvětí a Pan Pošleda,
přítel študáků.
První tři knížky tvoří
dnešní Bohatýrskou trilogii. Primátor Dittrich
je z nich hluboce nejslabší. Pojat původně
jako dětská knížka, j e
nedovařenou legrací pro
legraci a satirou na nic.
V další knize šest postav nehledá autory, ale
autoři už si našli š e s t
trampů, kteří se vzbou-

řili proti malému českému člověku s dlouhým
titulem, proti pivníma
vlastenčení, proti staroslavnému českému z
pecnictví. Navíc postav il zaslouženě na pranýř
veřejnosti hrůzy českého filmu a dechovky.
S hlubokým politováním je však nutno konstatovat, že v této knížce
chybí několik ¡klenotů,
drahých radovstvu (ne •
změňovat s e. stoupenci
Rady svobodného Česku
slovenska) i žactvu (vy
znavačům Žákovým).
Tak např. chybí ne
smrtelná parodie ruské
byliny o tenisovém souboji Nikolaje Ivánoviče
Halfvolejiče - Smečnikova s Big Billem Tatařínem (ačkoli se v textu zcela bez souvislosti
objevuje Radův obrázek
zavilé baby Lenglenovny, letící na tenisové raketě místo na koštěti) a
orientální pohádka o do •
brém Džinu.
Tajnosti

žižkovského

ce rodiny, detektiva neb o " revizora pražských
tramvají.
--"Závist" - název par—
níčku, budí oprávněné
podezření, ž e Pražská
paroplavební společnost
se zabývala smělým plánem vybudovat flotilu
sedmi hlavních hříchů...
- B i g Bili Tilden-zakla—
datal amerického profesionálního
tenisového
cirkusu. Karel Koželuh,
český profesionální mistr
světa v tenisu, byl nejslavnější ze čtyř bratří
Koželuhů a patrně vůb e c nejslavnější český
koželuh.

podsvětí jsou svěží jako
byly toho dne, kdy prvně uzřely stín rotačky.
Parodie na strašlivé gangsterské krváky je aktuelní zvlášť v době, kdy
televise přejala kulturní
poslání
starodávných
kliftonek a šarkovek.
-Jan Košek a Medek-...
V předmluvě k Boha- Tito dřevní fotbalisté
týrské trilogii vyslovují vycházeli . z primitivní
autoři naději, že jejich these, že účelem hry je
práce nebude přijata jen vyhrát zápas, a většinou
jako historická kuriosi- se jim to dařilo. Vývota. Aby se však pojistili, j e m vznikli pozdější
přidali ještě "Poznám- "zlatí hoši", kteří se zaky, jimiž by měl být čte- měřili na předstřel (forn á ř poučen, vpravdě š ů s) a posléze dnešní
však bude ještě více po- Mistři Velikého Vápna,
kteří skýtají oku divákopleten".
vu estetický požitek půMusím se přiznat, že
vabnými kličkami.
jsem je pročítal jen s
neodolatelným odporem --Bratr Melich - vzneše—
a s oprávněným rozhoř- ná legendární postava.
čením. N e b o ť je snad Jeho potomek Melíšek
třeba podávat vysvětliv- se stal rovněž bardem,
ky jako:
a to v oboru tvorby o-Buřinka, t é ž bouřka, peretní a estrádní.
bojniblónek, meloun čili -Veselý večer piražského
tvrďák - tvrdý černý radiožurnálu - důstojná
klobouk tvaru polokou- relace, vyslovující vážle, vyznačoval muže so- né založení čs. posluchalidního, živnostníka, ot- čů. Vývojem a zdokona-

sahují látku, která způsobuje rakovinu krku...stop...
K vzniku rakoviny, dodal, stačí požití mírné dávky
brusinek, přesahující něco málo přes deset tun...stop
...Škodlivé látky se dostaly do brusinek z hnojiva a
chemikálií, používaných farmáři v zmíněných stáPodle naučného slovníku je "Den díkůvzdání a- tech...stop...
merieký národní svátek (26. listopadu),při němž se
Vzniklé rozhořčení předčilo Pearl Harbour. Jak to.
slaví konec podzimní žně. První Den díkůvzdání byl
slaven Otci poutníky v roce 1621 po skončení jejich že bude krocan bez brusinek? Všechny obchody stáprvní žně na- americké pevnině. Tehdy se sešla celá hly brusinky z prodeje, než se zjistí, zdali jsou naplymouthská kolonie a 90 Indiánů a tři dny se sla- kažené. Všichni se bojí jíst brusinky. Federace hosvilo a hodovalo, neboť dobrá žeň znamenala pro ko- podyň napadla Flemminga a žádala jeho resignaci,
lonií přežití drsné zimy. Guvernér vyslal lovce,.aby neboť měl vědět, jak se hnojí, a zařídit, aby se bruulovili divoké krocany a jiné pernatce pro hodokvas. sinky nenakazily. Federace kuchařů podala rovněž
a tak vznikla tradice pečeného krocana na Den dí- ostrý protest, neboť Den díkůvzdáni ztrácí bez brukůvzdání. Toho dne se scházejí všichni členové ro- sinek náplň, a hrozila, že bude v případě finančních
din, často v počtu dvaceti až třiceti, aby pojedli na- ztrát žádat náhradu .od státu. Podobně si stěžovali
dívaného krocana s brusinkovou omáčkou, zeleni- na hnůj pěstitelé krocanů a brusinek. Ministr zemědělství Benson ujistil, že udělá vše ve svých sílách,
nou, vodnicí a haší..."
aby odstranil hrozbu nakažených brusinek. HospoDůraz je na brusinkách, neboť "cranberry sauce" dyně a kuchaři odpověděli obviněním, že to vlastně
je brusinková omáčka. Je zaznamenáno, že se najdou všechno zavinil, a aby okamžitě resignoval...stop
Američané, kteří si pořád ještě pamatují na rozruch
se Sovětským Luníkem, ale je jich málo. Je zazna- . 10.11.-Situace se zmocnily noviny. Oba, Benson, i
menáno, že se pořád ještě najdou Američané, kteří Flemming, byli nařčeni demokratickým tiskem, ž e
pamatují vzrušení, které způsobila Chruščovova ná- zničili Den díkůvzdání a-pokáleli památku poutníků.
vštěva, ale je jich ještě méně. Neboť důraz je n a Poprvé od roku 1631 nebudou ke krocanu brusinky,
brusinkách. Brusinkový skandál otřásl Amerikou a což dokazuje, že republikáni nejsou schopni v 1 á dnout, neboť za demokratů by byl Den díkůvzdání s
všechno ostatní upadlo v zapomnění.
brusinkami...stop... Do nastalé paniky zazněl enerToto je chronologický záznam největší .krize, kte- gický hlas ministra národní obrany Mc Elxoye, který
rou Amerika prošla v dvacátém století...s t o p... Je oznamoval, že dal rozkaz branným silám, aby zničily
převzat z denního tisku a rozhlasových zpráv...stop... zhoubné brusinky na zemi, ve vzduchu i na mořLYyPondělí 9.11.-Ministr Flemming ohlásil, že veškeré děšení hokynáři začali schovávat brusinky, aby j e
brusinky pocházející z Oregonu a Washingtonu jsou snad armáda nerozstřílela, letectvo nertizSjOEibaráenebezpečné životu, neboť analysa, provedená agenty valo a námořnictvo nepotopilo, ale Pestagon. ansássiL
FDA (Federal Drug Administration) .zjistila, že ob- že měl ministr na mysli jenom odstranění ÍMSSŠQefc

Skandál s brusinkami

TAM DOMA ZIMA JE
Oldřich Vyhlídal
Tam doma zima je-a tady se to dřímá,
s očima do očí tenounce zadrhlýma.
A teplo tady je a je mi dobře s vámi
jak loďce na vodě a mlze nad vodami
a chtěl bych usínat, vám do klína se klonit,
na prsou zadrhnout se jenom vlasem o nit
a probudit se najednou vám blízko pod očima...
tam doma zima je-a tady se to dřímá!
Ach, tady teplo je a mně se od vás nechce,
je. nám, jak na vodě je lodičkám, tak lehce,
noc venku utichá a je už po půlnoci,
jakou to kouzelnou mne spoutáváte mocí,
z klubíčka mého snu jste odmotala dlaní
stříbrnou pevnou nit malého

odevzdání

a motáte ji dál rukarha hebounkýma...
tam doma zima- je-a tady se to dřímá!

lováním se dospělo až
k dnešním truchlivým
humoristickým
p o ř adům.
—Za tou naší garáží-jed
na z živelně drsných milostných
písní našich
dědů (viz dále^ Franta
na mě doráží, má takový divný' chutě, že mě
t o až zaráží). Srovnej
zjemnělé,
zduchovnělé,
dumně ušlechtilé songy
našich dnů (např. Náš
dům šel spát nebo Cestář).
-Milinovský - významný
předchůdce Karla Veli
kého, řečeného Waldauf,
sídlem v Masně na Zvonařce. Řeznická dechová
hudba má slavnou tradici, neboť patrně už ve
válce třicetileté zahnali
řezníci Švédy od Prahy

s použitím dechové hudb y Pražského masného
průmyslu.
- Z o r a - obávaná cigare
ta předválečné tabákové
režie, byla dostižena teprve partyzánkami, ani
ne tak cenově jako spíše zápachem.
Řekněte, je těch vysvětlivek opravdu
třeba?
Pakliže ano, musí v á s
zabolet, že jste se ž ničeho nic stal z bujarého
současníka nostalgickým
pamětníkem.
jun
POJIŠTĚNI
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. K U G L E R
(Meib.) X L 2421

ze zásob amerických branných sil a že nehodlá zasahovat do civilních záležitostí.
Mluvčí guvernéra Rockefellera oznámil, že se guvernéry, nemá-li se na brusinky uvalit embargo...stop
vernér radí telefonicky s ostatními východními guNastalo vzbouření na vsi. Všeobecně panoval názor, že by sé mělo něco dělat. Pobouřené obyvatelstvo uvažovalo hlasitě' a logicky: Bez brusinek není
Díkůvzdání, protože b e z brusinek nebude nikomu
chutnat krocan, a kdo si dodá kuráže a bude ho přece jíst s brusinkami, tomu také nebude chutnat, neboť se bude bát, že dostane rakovinu...stop...
ll.ll.-Ministr obchodu Mitchell oznámil tragickou
zprávu, že se jeho snaha o letecký dovoz brusinek z
ciziny setkala s nezdarem, neboť ve Švédsku se brusinky neurodily...stop...Ministr zahraničních
věcí
Herter telegrafoval šifrované depeše všem americkým vyslanectvím, aby se pokusily koupit brusinky
stůj co stůj, i kdyby to byly staré zásoby, které A merika dodala v rámci Marshallova plánu, neboť
tenkrát se hnojilo neškodně...stop...Ministr zemědělství oznámil, že si dal k obědu brusinky, ale rozhlas
ho obvinil, že si je dal napřed analysovat hnojařsko-brusinkovými specialisty ministerstva zemědělství...stop...
Večer napadl komentátor hlavní newyorské stanice CBS vládu, že má lépe pečovat o blaho pccďariků a pohnutým hlasem označil cekxi věc za. í z s š s kový skandál. Ozvaly se Blasy, že j e gosasvTaiká.._stop_
Situace j e pefasaaL zaššs pňeEMCěe SBMtMUy *
Ťártá pryfeg^BiŤ»» sem aeSS^S3f$ S SITCSE jfflpJfWďt *
počkpM ca S E S zsSaS&ni
2taáSta s š a č ^ k = s a e s SzaaÉiBaESB$aÉ arsá^aeíaar
b e h n u *
mmmmá ^ n w m y Jg Ž I B t j a g l U M * WHIlř S6>
MfrCTtiámi" YSt- aevaSan o é x~ MBS—dtKf ••
Ifi.

HLAS

-6-

DOMOVA

30. 11. 1959

Provádíme veškeré price optické
přesně, rychle a za levné ceny
POZOR!

(Pokračovaní)
Za bažinou bylo vidět hřeben, který jsme nazvali podle tvaru "Krokodýl" .Za ním měla začít radioaktivní oblast. Když jsme se na "Krokodýla" po namáhavé cestě dostali, čekalo nás překvapení. S hřebenu byla krásná vyhlídka, ale asi tři míle na západ se rozprostíralo moře, které tam podle mapy vůbec nemělo být. Zřejmě to byl Fpg Báy. Pod našima nohama, v hloubce asi třiceti "metrů, místo očekávané bažiny, točilo se jako ohromný had olověné
barvy široké rameno řeky-asi Finniss River. Naděje,
že -budeme mít pitnou' vodu, se však nesplnily; voda v řece byla slaná. Měli jsme z řeky strach, protože jsmé věděli, že v ní budou slanovodní krokodýli. Nedostatek pitné vody a podezření, že jsme se
ztratili, nám také na náladě nepřidalo. Přece jsem
však doufal, že jsme tam, kde jsme chtěli být, protože všechny ostatní body souhlasily.
Nechtělo se mi věřit, že řeka, u které jsme. tábořili, b ý byla hlavní tok Finniss River. Na mapách
se o tom nic jasného. nedočtete, .a množí starousedlíci jsou i - dnes přesvědčeni, že se Finniss vůbec
nevlévá do moře. Druhý den, v neděli, jsme teprve
našli na mapě místo, které odpovídalo našemu tábořišti, a přesvědčili jsme se, že jsme j i n d e, než
jsme chtěli být. Náš "Krokodýl" byl tvarem podob=
ný, ale menší než hřeben, ke kterému jsme se měli dostat.
Nálada opět stoupla, když jsme zjistili radioaktivitu. Hned jsme oživli. Zatím co já jsem se svým
aparátem obcházel radioaktivní místo, Jaroslav odpočíval natažen přes postel a plánoval. Když jsem
se vrátil do tábora, sdělil mi výsledky svých úvah.
"Bude-li to dobré, máme nejlacinější zdroj uranu.
Vydoluje se, lanovkou naloží na vlečnou loď, 2 už
se veze po moři do Darwinu...A podruhé už s e m
autem nepojedu. Prodám náklaďák a koupím jachtu.
Budeme sem jezdit z Darwinu po moři. Z a d e n
jsme .tady lehce a lacino!"
Václav, starý akcionář a finančník, který měl úspory uloženy v lecčems, počítal v duchu a později i
nahlas, kqjik by takový byznys mohl vynést při ceně šesti tisíc liber za tunu uranu.
Okamžitá skutečnost ale byla, že jsme měli plný
stůl různých kamenů nasbíraných v okolí, ale ani
kapku pitné vody. Marně jsme ji hledali dole v údolí. Zachránil nás však déšť. Rozestřeli jsme plachtu a udělali z náklaďáku stan.
Následující dny jsme vyplnili prospektpváním a
rybolovem. Prospektování jsme prováděli soustavně,
abychom kryli větší část slibného terénu v okclí
nálezu.
- Když jsme se konečně loučili s táborem na cestě
domů, opouštěli jsme místo,které n á m přirostlo k
srdci. Byly zde v okolí ryby, kachny, byli zde i krokodýli a hadi, a bylo zde krásně. Václav rozvažoval,
jak u řeky postavit hotel a udělat z místa letovisko.
Náš příjezd do Batcheloru-bylo to k večeru-připomínal triumfální příjezd barona Prášila do Moskvy
na saních tažených vlkem, který mu sežral, koně. Byli jsme zarostlí a černí od prachu, v autech vzorky

hornin, a nestačili jsme odpovídat na otázky, jestli
jsme něco našli.
*
*
Na příslušném úřadě v Darwinu (Bureau oí Minerál Resources) jsme s vzorky také vzbudili rozruch. Když jsme však dostali zprávu o zkoušce, byli jsme zklamáni; výsledek byl nula. Nechtělo se nám
tomu věřit, protože náš scintilometr ukazoval radioaktivitu. Rozhodli jsme se, že zbytek vzorku, který
máme doma, dáme přezkoušet našemu krajanu v
kanceláři ministerstva dolů v Alici, a vyčkáme, co
on řekne.
Jarda se m u s e l vrátit do Hatches Creek a bylo
těžko plánovat další kroky. Nakonec jsem se r o z hodl zažádat o tzv. prospektovací právo na dotyčném úseku. Bylo nám povoleno vlastnoručním podpisem administrátora Severního teritoria na tři měsíce. To znamenalo, že během té doby nikdo si nemohl
v našem úseku činit kutací nároky.
Pak přišel dopis od Jardy, který obdržel znalecký
posudek od našeho krajana. Jarda psal, abych s i z
toho nic nedělal a že přikládá ten posudek. Otevře]
jsem přiložený dopis. Stálo tam doslova:
"Ahoj, ztracený kloboučníku! Včera jsem dostal
Tvůj vzorek a tak jsem to hned udělal. Kromě trochu cínu je tam Jenom železo, a zhytek křemen.
Jen bych rád věděl, jak jsi na to přišel, že to je', či
mohlo být, radioaktivní. Netiká to a tak to radioaktivní není. Pravděpodobně Ti šplouchalo na maján.
a T y jsi si myslel, že tiká ruda a že se staneš milionářem. Je mi líto, že tě musím rozladit Jestli toho
máš nakopáno víc, tak to s klidem vyhoď .-Z d a r a
sílu! H,"
Ačkoli mne tento dopis nepotěšil, nedbal j s e m
mnoho na to, co říkal Vzorky, které jsem ještě doma
měl, ač již přebrány, vykazovaly stále ještě zvýšený
pcčet kmitů, kdykoliv jsem j e k aparátu přiblížil.
Konečně, v ž d y ť ani ruda denně zpracovávaná v Rumové džungli netikala o nic víci
V těch dnech již bylo jisté, že se do těch míst v
nejkratší době ještě jednou rozjedu. Václav vychladí
a vyhýbal se mně; měl j s e m starosti s hledáním
vhodných společníků.
Když jsem tak brouzdal v beznaději ve výhni darwinské hlavní třídy (Smith Street).potkal jsem Jastu H. Byl to krajan, Slovák, říkali mu v tom. č a s e
"doktor'. Ten si potom sám vyhledal Ještě jednoho
společníka, Srba, který se jmenoval Michal.

2. poschodí
6 A Elizabeth St.
Melbourne - City
Telefon MF 3256

Optical Service

K R Á T C E Z EXILU

— V Kahýře požádali o
asyl , dva mladí Čechoslováci, kteří byli členy
turistické výpravy. —.Československý vojenský přidělenec ve Was-

TOURIST

BUREAU

138, E L I Z A B E T H STR., M E L B O U R N E - C I T Ý
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Cestujte do ciziny na deposit
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, N e w Yorku £ 29, San
Franciska £ 25, Rio dé Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
splátkách £ 10 až 20.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách

hingtonu
podplukovník
František Tišler požádal
o politický asyl pro sebe.
svou ženu a své dvě dcerky (8 a 4 rQky).Pplk.
Tišler byl v e Washingtonu asi dva roky. C e l á
rodina zmizela ze svého
bytu už koncem července,
a l e americké ministerstvo zahraničí oznámilo
teprve teď, že Tišler požádal o asyl.
—Časopis amerických tělocvikářů "The Modem
Gymnast" věnoval téměř
celé poslední číslo vzniku,
dějinám a významu Sokola.
—Generálním sekretářem
"Společnosti pro vědu a
umění" při Čs. N R A má

Přijímáme objedíávky také poštou

I. D I Z G A L V I S , LL. B
Barrister & Solicitor
oznamuje, že provádí
advokátní praxi na nové adrese:
4. poschodí, Electrolytic Zinc Building
390 Lonsdale Street, Melbourne, C.l
Nový telefon: 67 1267

FILHARMONIE NA ZÁJEZDU
(Pokračování se str. 4)
na myšlení "vynutil obrovský zájem veřejnosti" na Myersově hudebním středisku koncert,
kde si 35.000 lidí pochut
návalo na hudbě, za níž
zaplatil "neznámý dobro
dinec" z chudých,ale uvě
domělých kruhů dva a
půl tisíce liber.

Pan Putík dokonce zapomněl na to, že začal
svůj referát, popřením
tvrzení
Douglase. W i l kieho o "studené válce".
Jinak by přece nemohl
*
•
zakončit tímto
přiznáHned zpočátku jsme měli potíže. Měli jsme jen je- ním:
den vůz-rnúj Landrover-na který jsme raítseli nalo" N a š e filharmonie děžit kromě přístrojů, jídla a pohonných látek i bednu
lá neocenitelnou práci.
dynamitu a vrtáky na dolováni. Yúz byl přetížen
a já jsem v posledním okamžiku zjistil, že to zadní Každý posluchač koncerpneumatiky nevydrží. Několikrát j s n e •'píchli",a s tů si uvědomí, že taková
bídou jsme dojeli na "konec cesty"-mfsto^kde konči- vysoká hudební kultura
la vysekaná eesta_ po které jsme původně jeli s Jardou a s Václavem. Tam j s n e složili, co se dalo, a jebýt dr. R.Šturm za odcháli jsme zpět do Darwinu.
Utábořili jsme se na M mdlil Beach, který je do- zejícího di. J.Němce.
movem "nejen turistů milujících slunce a přírodu, — V Mnichově zemřel 32
ale hlavně všech, jimž se kapsa tenčí a důchod ne- letý čs. uprchlík Jaroslav
plyne. Našimi sousedy b y l i M i k o v i přátelé, Jihoslo- Maleček z Kutné Hory.
vané, Bulhaři a jeden Rus. Nekterí práci měli a jiní —Podle zprávy Sudetenne. ale zde se dá přežit i s podporou v nezaměstna- deutche Zeitung je za zenosti- Tábor v MŤnriíTl Beach poslední dobou začíná mřelého dr. K . Lochera
•dělat Q3r?.ins,kýxa tatíkům ¿tarošti permanenci-svýeh novým generálním sekreusedlíků, ale pověst neměl tak špatnou: nikdy jsem tářem Prchalova "Českéneslyšel, že by tam kdo komu co odcizil.
h o národního výboru"
(Dokončení příště) šlechtic B.M. Kerwitzer
a ve výboru je též mjr.
Sládeček.

P Ř I P R A V U J E T E
SE
N A
C E S T U ?
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

GREYHOUND

N O V A ADRESA!

—Bývalý děkan Vysoké
školy politické a sociální
v Praze dr. O.Machotka
oslavil v New Yorku šedesátiny.
—Kadet J. "Vrána absolvoval jako nejlepší v o jenskou akademii v Long
Point
v Kanadě. V 2.
světové válce byl v č s.
armádě ve V.Británii a
získal 4 vysoká vyznamenání za statečnost.
—Bývalý čs. letec v Británii Alois Pátečka-Patt
zemřel' v Torontu v K a nadě.
— V londýnské
čtvrti
Hammersmith bylo slavnostně odhaleno dílo čs.
sochaře K. Vogéla, představující "Ženu".
—Docentem
filosofie a
theologie na universitě v

néní a nemůže být nějakým izolovaným zjevem, každý také uvěří,
že u nás je skutečně bohatý hudební život.
T o znamená při nejmenším, že s e . v tom
Československu opravdu
kulturně žije-a tu se již
začínají bořit předsudky.
Mnohý si alespoň položil otázku, jaká je skutečná pravda o tom socialismu v Československu. Kdyby čeští filharmonici nedokázali n i c
jiného než právě vzbudit toto zamyšlení-udělali již hodně..."
Prostě Smetana, Dvořák, Janáček-to je hlavní, neboť kterýpak komunista by hudbu neměl
rád?
vm
Ottawě v Kana.dě se stal
mladý Slovák dr. Arnošt
Bujdoš.
—Čs. exulant dr. Miloš
Bašek, odborník pro nemoci ušní a hltanové, byl
jmenován profesorem na
Columbijské universitě v
New Yorku.
—Dr. L. Matějka
byl
jmenován dpceiitem slovanského jazykozpytu na
universitě v Ann Arbor
ve státě Michigan.
— V U S A zemřel houslový virtuos, bývalý profesor hudby na universitě
v Massachusetts, Eduard
Záturecký.
—V Sydney zemřel bývalý čs. vicekonsul v Austrálii Josef Felix a v
Perthu čs. uprchlík Pavel Divíšek.
—Diskuse o účasti Č s.
klubu v Jižní Austrálii
na Festivalu české hudby
v Adelaide (viz HD č.15až 21/IX.) se má přenést
k soudu. Předseda Č s.
klubu v J.A. F-Nový žaluje S. Pokorného z Brisbane pro obsah dopisů,
rozeslaných v té věci něJatelrým ¡členům výboru
Ústředí čs. dem. organisací v Austrálii.
JL/Č/ČS

30. 11. 1959

Dopisy

H L A S

redakci:

CO MOHOU OD NAS OČEKÁVAT?
Autor článku "Ruský-diktátor v Americe" (HD 19/
IX.,p.r.)píše o prohrách Západu a říká, co je umožnilo."Prohráli. proto, že je jejich zhýčkaná kultura při
pravila v rozhodných chvílích o morální páteř, o
staré bohatýrství a vůli k hmotným obětem, které
ty chvíle vyžadovaly."To je všechno svatá pravda,
ale ta pravda je daleko trpčí pro nás, kdo jsme na
vlastní oči, uši, kůži i duši měli možnost poznat komunismus v jeho činnosti a slovech. Trpčí proto, že
myN jsme neukázali tomu Západu ani o vlas víc morální odpovědnosti, o bohatýrství a vůli k hmotným
obětem ani nemluvě. Kolik z nás je hodno lepšího
soudu? Nemohou ti, co nikdy nepoznali komunismus,
v době Velkéh soudu a Velkého svalování vin s jednoho na druhého ukázat prstem na nás a "říci: co
jsme se mohli od nich naučit? Očekávali jsme, že
budou velkými bojovníky proti komunismu, protože
měli možnost jej poznat, a zatím se rvou mezi sebou
jako smečka vlků po celou dobu, co jsou s námi.
Od koho jiného jsme měli očekávat myšlenky a.
program boje proti komunismu? Jediné, co by se dalo od těchto lidí učit, j e zrazovat. Za pár let zradili
všechno, co člověka činí člověkem: svůj boj, svou
řeč, svůj - národ, církev,, kulturu, krajany, vše
chno. Velká většina z nich!
J.K E.Guildford
HAPPY - END
Před nedávnem jsem četl v HD zprávu o Eduardu Ingrišovi,jenž vyplul na voru z Peru a j e nezvěstný (HD 16/IX.p.r.) Snad s é vám bude hodit k
uveřejnění, že byl s vorem Cantuta II. vyvržen bouří na Tuamotských ostrovech (asi 200 km s.v. od Tahiti) a celá posádka, tj. 2 Češi, 2 Peruánci a malá
opička
'Tarzan", sotva vyvázli holými životy, nebezpečně pořezáni ostrýrřii k o r á l ° v ý m i útesy a vysíleni ztrátou krve. Účel cesty, tj. oceanografická, meteorologická pozorování, jakož i natočení filmu, se úspěšně splnil. Plavba trvala 5 měsíců. Ingriš nyní opustil Tahiti na plachetnici Blue Sea a plaví se na
ostrovy Rapa, Pitcairn, Eastern a Goméz a konečně
do Chile a --zpět do Peru.
M.H. Tahiti
ZAPIŠ DO KRONIKY
Nedávno jsem se setkal s X.,co ho před časem
"zabil strom" v Queenslandu. Ani mně nechtěl prozradit, jakým způsobem si tehdy zařídil tu smutnou
zprávu, v brisbanských novinách a jak to nakonec
dopadlo se žádostivou slečnou a s věřiteli. Váš "Zápis do kroniky" (HD 21/1958,p.r.) nesouhlasil j e n
tím, že X- nepatří do skupiny bývalých vojáků. Býval totiž Esenbákem.
J.B. Surfers Paradise
DEN AUSTRÁLIE - 26. LEDNA 1960
Přikládám dopis, který byl zaslán všem národnost.ním skupinám v Melbourne. Výbor pro pořádání oslav Dne Austrálie a, Starostův fond pro podporu
nemocnic a charitu vám budou povděčni, když v e
svém listě zdůrazníte důležitost australského národního dne..,. Vyzývám tímto vaše sdružení ke spolupráci při oslavách Australského dne 1960,..Sdružení
by mělo vyzvat své členy, aby toho dne nosili zvláštní odznaky Výboru pro pořádání oslav Dne Austrálie. Výtěžek prodeje je ve prospěch nemocnic a dobročinných spolků. Odznaky budou - stát l/-,2/- a
£ 1/-/-.
F.R. Burton, tajemník
NÁDHERNÝ SOCIALISTICKÝ ČLOVĚK
S nelibostí vidím, že jste v minulém čísle opominuli jednu, z nejlepších "socialistických" anekdot,
která neomylně vykvetla v českých luzích a hájích.
Byla uveřejněna v satirickém oběžníku "Bič", vydávaném Aloisem Čížkem a spol. ve Francii. Zní asi
takto: Na prověrce v jednom národním podniku poustane řadový zaměstnanec a začne chvalořeč n a
svého šéfa:"Soudruzi, přes všechny chyby nemůžete popřít, že soudruh přednosta je nádherný socialistický člověk. Celý den se stará, jestli norma není
příliš vysoká, jestli se cítíme opravdu dobře na pracovišti, jestli nemáme stížnosti na závodní kuchyni.
Jde to tak daleko, ze se dokonce zastaví se svým
Spartakem před-bránou a ptá se, zda-li nejsme příliš unaveni, že by nás rád zavezl do kavárny, abychom se trochu rozptýlili!"~Soudruzi se boúří::"Cc
to kecáš, to přecé nemůže být šéf, co pak se ti něco
takového doopravdy přihodilo?"—"Mně_ ne," vece zaměstnanec, "ale mojí sestře!"
"
B-N.Ryde
PŘÍJEMNOU, DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Ranges,
30 mil od Melbourne, strávíte v
YOSEMITE

TOURIST

HOUSE

Barbers Rd., KALORAMA, VIC.
Dobré ubytování, čéská i austr, kuchyně;*
K delšímu pobytu neb jeri na víkendy
Informujte se ná tel. Kalorama 98 nebo v HD

ODBORNÉ

D O M O V A

SCELOVÁNÍ

LÁTEK

A.A, I N V I S I B L E M E N D I N G SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

PŘI

NÁVŠTĚVĚ

SYDNEY

NEZAPOMEŇTE
krajanské

NAVŠTÍVIT
středisko

22-Club Coffee Lounge
22 Bayswater Rd., K I N G S CROSS, N S W
Telefon F A 5874
Franta Váňa & Miloš Mueller
Prvotřídní kontinentální dámská a pánská obuv

Elizabeth Shoes
1 Kings Cross Rd., Kings Cross, NSW.,- FA '8054
211 B, Elizabeth St., T & G Building, SYDNEY
CITY - telefon BM 3036
- 219 King St., Newton St., NSW., tel. L A 3963

SWISS TRAINED WATCHMAKERS
EBNER: 19 York St.
NÉMEC: 22 Hunter St.
Wynyard Station
Machine Rental Pty.Ltd
Sydney
(dř. 15 Hunter St.), Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník

KONTINENTÁLNÍ
LĚKARNA

POJIŠTĚNI

13, Darlnghurst Rd.,
Kings Cross, NSW.
FA 3476
Otevřeno denně (i v ne
děli/ do 8 hod. večer.
Všechny evropské léky
Balíčky s léky do Evropy nejlaciněji!

všeho
druhu
odborně provede
MIRO

DAVIS

G.I.O. Buildirig, 60 - 70
Elizabeth St., Sydney
City
Tel. BO 361

Nejlepší dárek k vánocům:
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SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ

V

MELBOURNE

SLÁVIA — MELBOURNE 5:0 (3:0)
V posledním zápase sezóny vyhrála Slavia přesvědčivě nad nováčkem ligy a získala Schloszerův
pohár. Zápas se hrál za dusného počasí a kladl značné nároky na vytrvalost hráčů. Slavia byla o třídu
lepší a ukázala, že má do příští sezóny dobré mužstvo. Ačkoliv hrála v prvním poločase proti silnému
větru, vedla již ve 27. minutě 3:0 brankami R a m bouska, Poli očka a Gotschlicha (z penalty.) .Ve druhém poločase se vítr utišil, ale hra se značně zpomalila, a Slavia -bez velké námahy ' zvýšila náskok
dalšími dvěma brankami, které vstřelili Rambousek
a Pollock. Mužstvo bylo bez " viditelných slabin, ale
je _nutno vyzdvihnout výborný výkon Bella, který
hrál stý zápas v slavistickém dresu, a nového útočníka Rambouska, který teprve před několika týdny
přijel z Rakouska.

SOKOL

SYDNEY

—Řádná valná hromada sé koná 10. prosince v 7
hod. večer v sále Community Centre, Montain St.,
Broadway.
—Mikulášská nadílka še koná 5. prosince ve 2 hod.
odpoledne v Community Centre a to pro všechny
čs. děti.
—14. prosince je poslední , cvičební hodina v letošním roce. První hodinu v lednu členům včas oznámíme.
sv
ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a , Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSWVolejte večer FJ 7372
ČESKOSLOVENSKÉ N Á R O D N Í
SDRUŽENÍ V GEELONGU
dovoluje si pozvat Vás a Vaše přátele na
P Ř E D V Á N O Č N Í

TANEČNÍ ZÁBAVU

kterou pořádá
v pátek 18. prosince od 8 hod. do 2 hod.ráno
v sále radnice v Geelong West, Pakington St.
Občerstvení — Likérová licence — Tombola
K tanci hraje kapela Edy Zlatého z Melbourne
O půlnoci rozdá Mikuláš donesené dárky
P Ř E D P R O D E J : Beneš -tel. 96719, Slabik -tel.
51627, Tolar -tel. 93603

vkusné foío - album nebo ručně vázaná kniha
České

knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

ZLOBÍ

VÁS

DARUJTE

K

V Á N O C Ů M

moderní keramiku

ELLIS

OČI ?

Bolí Vás hlava?
Noste

brýle cd

O P T A !

OPTO

Capitol House, 109 Swanston St.
M E L B O U R N E (vedle kina Capitol)
Telefon: 63 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
Nejlepší dánské POTRAVINOVÉ BALÍKY
firmy PLUMROSE dodáme rychle a spolehlivě
Obstaráme za Vás placení cla
DÁREK

K

VÁNOCŮM,

na který se celý^rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma" již
letošní v á n o č n í číslo se zvláštním listem, na
němž budeme - obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a' novoroční blahopřání.
HD
- zasílámé do celého svobdného světa. •

86 Nichoison Str., Abbotsford, Víc. :
Telefon

JA

6973

byt:

JA

6 7 0 1

Nádhernou dovolenou ztrávíte
na australské Rivieře - na "Zlatém pobřeží'.' 1
v Queenslandu v

SURF RIDERS PRIVATE HOTEL
Main Beach,

S o u t ii p .o r t j

Qld.

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
Pište česky neb Slovensky
PŘÍŠTĚ VYJDE HD 21.PROSINCE A TO JAKO
DVOJČÍSLO 25-26. PRVNÍ ČÍSLO ROČNÍKU 1960
VYJDE 11. LEDNA. NEZAPOMEŇTE NA VÁNOČN Í BLAHOPŘÁNÍ (viz str. 4.)

HLAS
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DOMOVA
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PŘÁTELÉ

Řídí
:

J

'

Karel

Janovský,

JČSR . Š V É D S K O

Václava Koffrá (v roce 1956 odejel ze Sydney do
Anglie),Miroslava Doležala ze Slovenska, O.Zevela,
tč. někde u Cooma, hledají Moravcovi. Nutná pošta.Vladimíra Pragera (dop. v red.),Karla Máchu nar.
25.4.1930 a Stanislava Rokůska (dopis v red.).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

Mnichov

2:1 a 3:11!

T Ě Ž K Á PORÁŽKA ČS. HOKEJISTŮ
Když se dvojnásobní mistři světa v ledním hokeji, representanti Švédska, vrátili domů z březnového šampionátu v Praze, kde skončili až na pátém místě, shodla se většina novinářů, že příčinou
debaklu byla neúčast dvou nejlepších hráčů teamu, Tumby Johannsona a Nils Nilsona, kteří byli
zraněni v ligových zápasech a nemohli startovat na mistrovství světa. Oba se z těchto zranění vyléčili a h n e d na začátku letošní sezóny se dostali do velmi dobré formy.
Prvnímu zápasu ve Stockholmu přihlíželo na stadiónu Johannesshov za větrného počasí přes 18.
000 diváků. Čechoslováci vyhráli po rušném a zajímavém zápase 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)brankami Volfa
a Golonky.
V odvetném zápase, který se h r á 1 za hustého
deště, se však projevily slabiny československého
mužstva: špatná souhra obranných dvojic i útočných
formací. Švédové naopak s Tumbou Johanssonem
a Nilsonem se ukázali v plném světle a předvedli
výkon hodný mužstev "velké pětky ".Českoslovenští
hokejisté se dali překvapit mohutným nástupem
ČESKOSLOVENSKA MUŽSTVA
ZÁJEZDECH V CIZINĚ

Švédů a ve 13. mirfutě už prohrávali 0:3. Z á p a s
skončil katastrofální porážkou 3:11 (1:3,0:4,2:4)hejvětší od konce druhé světové války.
14.*a 15. listopadu sehráli čsl. hokejisté dvě mezistátní utkání s Norskem v Oslo, ve kterých zvítězili 8:0 a 9:1.

Hokejová liga

NA

n o - P l z e ň 4:2, KladnoRH Brno - EV Fuessen (mistr Německa)3:0 a 3:2,
Chomutov. 6:3, LitvínovRH Brno - SC Riesersee 9:2 a 3:3, RH PardubiceOpava 6:2,
Bratislavamužstvo kanadských trenérů 4:3 (v Ženevě),ParduVíťkovice 8:2.
bice - Chaux de Fonds 8:5, Pardubice-Bašilej 14:7,
Pardubice - Davos 9:4, Sparta-Wismut Karl. Marx
Tabulka po. osmém koStadt (Kamenice)5:2, Sparta - kombinované m u ž le: 1. RH Brno 14 (44:18).
stvo tří předních východoněmeckých klubů 3:2, Spar2. Kiadno 14 (40:27),3.
ta - východoněmecké nár. mužstvo 6:4, Jihlava-StiiBratislava 12 (41:29), 4.
nta Kluž 9:1, Jihlava-Bukurešť 2:1, Jihlava-RuSparta Praha 10 (34:19)
munsko 4:0.
—Mužstvo anglo-kanadské profesionální ligy Paisley Pirates sehrálo v ČSR tři zápasy: remisovalo v Miláně AC Milano 2:0 a je favoritem odvetného
v Bratislavě 6:6, v Králově Poli 3:3, vyhrálo na Kla- utkání. Eintracht Frankfurt-Young Boys Bern 4:1,
dně 5:4.
Crvena zvezda Bělehrad-Wolverhampton Wanderers
1:1.
Československá fotbalová liga
7. kolo: Litvínov - Vítkovice 4:3 (!), KladnoPlzeň 3:2 (!),PardubiceRH Brno 3:2, ChomutovSparía Blino 5:1, Bratislava-Jihlava 6:2, Sparta
Praha-Slezan Opava 8:3.
8. kolo: Sparta PrahaPardubice 3:0, JihlavaSparta Brno 3:3, RH Br-

Fotbalová všehochuť

KVALIFIKAČNÍ UTKANÍ PRO OLYMPIJSKÝ
TURNAJ V ŘÍMĚ
Pozornost fotbalových fanoušků byla upřena zvláště k střetnutí Rumunska a Bulharska v Bukarešti,
které mělo výbornou úroveň a skončilo zaslouženým
vítězstvím Rumunů 1:0. V čele 16. skupiny zůstalo
tedy i po tomto zápase mužstvo SSSR se 4 body
před Rumuny a Bulhary, kteří mají o bod méně. Ó
vítězi se rozhodne až 1.května v Sofii, kde hraje opět Bulharsko s Rumunskem. Vítěz si zaiistí účast
na olympiádě, nerozhodný výsledek by pomohl SSSR.
Polsko - Finsko 3:1 a 6:2, Západní Německo-Finsko

10. kolo: Nitra-ÍSlovfan Bratislava
2:2, Košice-Ostrava 1:0, Brno-Prešov 2:1, RH Bratislava-Pardubice 3:0, Hradec Králové-Bohemians 0:0, Sparta Praha
-Dukla Praha 1:3, Slávia Praha-Trnava 1:2.
11. kolo: Pardubice-Nitra 3:0, Prešov-Slávie 3:2, Ostrava-Sparta 1:0, Dukla Praha-Brno 0:2 (!), Bohemianis-Ko(šice 3:0t,Slova<n BraťisfevaJHradec Králové 1:1.
Tabulka: 1. Slovan Bratislava 15, 2. RH Bratislava
15 (o zápas méně!),3. Dukla Praha 15, 4. Hradec
Králové 13, 5.. Brno 13.

Ve zkratce

2:1.

POHÁR EVROPSKÝCH MISTRŮ V KOPANÉ
Pátý ročník féto vrcholné soutěže má již první
dva čtvrtfinálisty: Real Madrid a Wiener Sportklulx
O ostatních šesti účastnících rozhodnou teprve druhá utkání. RH Bratislava podlehla v Glasgow místnímu Glasgow Rangers po dramatickém boji až v
posledních vteřinách hry pochybnou brankou. Hosté
hráli celý druhý poločas bez vyloučeného Matláka
a se. zraněným brankářem Hlavatým, který byl 10
minut mimo hrací plochu (chytal za něho útočník
Cimra!).Zápas, který sledovalo přes 80.000 diváků,
b.yl prý nejlepší, jaký kdy se v Glasgowě hrál.
Holandská Sparta Rotterdam, která před 14 dny
porazila doma I F K Goeteborg 3:1, prohrála odvetu
1:3 a bude muset hrát třetí zápas na neutrální půdě. Ve skvělé formě je FC Barcelona, který porazil

—Českoslovenští košíkáři zvítězili v mezinárodním
utkání v Bruselu nad Belgičany 84:78 b., prohráli
však v Paříži nečekaně s francouzskými basketbalisty 60:68b.
—Předsednictvo evropského lehkoatletického svazu
¡na svém zasedání v Curychu rozhodlo, že p ř í š t í
mistrovství Evropy se bude konat ve dnech 12.-16,
září 1962 v Bělehradě.
—Československá tabletenisová družstva vybojovala
dvě mezistátní utkání: v Praze zvítězili Čechoslováci
nad teamem Švédska 5:4, v týž den vyhrálo omlazené čs. družstvo v Salcburku n a d Rakušany 7:1. O
ijejvětší překvapení pražského střetnutí se postarai
18-letý Voňka, který porazil vítěze letošního mezinárodního mistrovství Rakouska v e Vídni, Švéda
Larssona 2:1 (21:14, 18:21 a 22:20).

' SPORTOVNÍ. KLUB S L A V I A PORT MELBOURNE
Vás srdečně zve
na

SILVESTROVSKOU
kterou pořádá ve

VE

ZÁBAVU

čtvrtek 31. prosince 1959

Z N O V U Z Ř Í Z E N É M S Á L E " D O R C H E S T E R " , B A T M A N Ave.
Alexandra Gardens
Bohatý
program
Vstupné včetně večeře • £ 2
O Z Á B A V U JE V E L I K Ý Z Á J E M . Z A J I S T Ě T E SI P R O T O V Č A S
VSTUPENKY
PŘEDPRODEJ A INFORMACE;: 94 6635 (Piek), L F 4777 (Nejedlý)

HLEDAJÍ:

PRVOTŘÍDNÍ
česká i jiná evropská
jídla
-

BARCLAY
RESTAURANT
122 Russell St.,
Melbourne
Tel. 63 2775

Otevřeno celý týden
»d 11.30 do 8 h, večei
Zvláštní místnosti na
hostiny všeho druhu

Malý

oznamovatel:

L i s t á r n a

Poplatek za 1 řádku 1/-.
K.M. Londýn: Díky za
•tučnou 1/6
noviny.-- M.Z. Chicago:
Díky za výstřižky.—G.W.
KTERÁ ŽENA by byla New York 21: Dopis jsme
ochotna vařit pro hosty předali, pokyny vyřídili.od 22.12.do 10,1. 1959? F.H.' !Glen Farest: Díky
Plat dle dohody. Pište za citáty a koment.—B.M.
ihned na ádrěsu: J a r , Woollahra: Dotaz na tir.
Kanta, P.O.Tawonga.Vic. K. poslán d o Německa.
F I L A T E L I S T Y z různých —M.V. Sydney: Jde skuzemí k výměně známek tečně o atom. bombu. Kohledám. Výměna dle ka- mentář to nemění.—F.Č.
talogu
Stanley-Gibbons Caulfield: Díky za výstř.neb dle ujednání.F.On- J.W. Launceston: Kdyby
drovčík, 114 Wingewarra jen t o ! - B.A. Perth: Díky
St.,Dubbo, NSW., Austr. za výstř.— J.š. Adelaide:
Díky za výstř. a adresy.J:K. Perth: Čs. noviny v
Vyrovnejte laskavě
Brazílii: "Ozvěna", Caixs
PŘEDPLATNÉ
Postál 10624, gao Paulo.

ROZMNOŽOVÁNÍ
VŠECH DRUHŮ TISKOPISŮ
provádíme spolehlivě a levně
BRAYBROOK D U P L I C A T I O N S
5 O R A N G E ST., B R A Y B R O O K (Melbourne)
Telefon: 66 1867
Na požádání ochotně zašleme ceníky

Aukce drůbeže
každý čtvrtek a sobotu ve 2 hod. odp.
796

High

Street, Thornbury,

Vic.

T e l e f o n 44 6391
Spojení elektrikou, zastávka č. 41
Velký výběr drůbeže za nejnižší ceny
Tamtéž
PRODEJ

NOVÉHO

denně
I

POUŽITÉHO

NÁBYTKU
—V západoněmeckém městě Chammu podlehli čs.
rohovníci v mezistátním utkání Němcům 8:12 b.
—Zlínský vzpěrač S.Janal vytvořil v Praze nový čs.
rekord v olympijském trojboji pérové váhy, když dosáhl výkonu 297,5 kg, a zlepšil tak svůj vlastní čs.
rekord o 2,5 kg.
—Známý anglický motocyklový závodník Brian Stonebridge, nej větší soupeř čs. representanta a exmistra Evropy Jaroslava Čížka v soutěži terénních jízd,
se zabil v Anglii při automobilové nehodě.
—Rohovnický mistr světa v muší váze, 33-letý Argentinec Pascual Perez, obhájil svůj světový primát
již po deváté, když v Osace porazil Japonce Sadao
Yaoiia ve 13. kole technickým k.o.
^-Fotbalisté Dukly Praha remisovah v Londýně s
druhým mužstvem anglické první divlse Westham
United 1:1. Zápas přinesl rychlou a zajímavou hru.
Na zpáteční cestě hráli fotbalisté Dukly .Praha ve
Francii s mužstvem Angers 2:2.
—Vítězem tradičního japonského maratónu ve Fukuoka se stal domácí vytrvalec Hirošima za 2:29;34
hod. Pěkného úspěchu tu dosáhl také Čechoslovák
dr. Pavel Kantorek, který byl časem 2:30;48 h o d .
druhý. V posledních dvou letech (1957-1958)skončil
Kantorek vždy až na čtvrtém místě. Startovalo 65
závodníků.
—Československé representační družstvo žen v odbíjené zvítězilo v prvém utkání svého zájezdu v
Číně nad domácím družstvem 3:2.
HLAS
D O M O V A
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 37/-, na \ roku s 1'9/na 7 Čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.

