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Konference na nejvyšší úrovni je za humny a svět se hemží událost- gman Rhee nebyl osomi- Sešli se zahraniční ministři západnífch velmorí, de Gaulle navštívil bou, která je vedla. Byl
Anglii a Ameriku, Chruščov Francii a novozélandský ministerský před- osobou, která stála meseda Nash Moskvu. D e Gaulle a Nash ujistili svět po osobním setkání zi nimi a svobodu. Staré
s Chruščovem, že je berlínské nebezpečí zažehnáno, a Chruščov je obra- pravidlo o mocí, která
tem přesvědčil, jak špatně ho znají; obnovením svých starých a nijak korumpuje, opsalo plný
kruh a nalezlo v osobě
nezředěných požadavků.
Tohle všechno mělo užší nebo volnější spojitost s blízkostí velké pa- Syngman Rhee potvrzení
řížské konference. V Asii se však zatím děly věci, které sice vztah k pa- své pravdivosti.
Syngmanu R h e e se
řížské konferenci neměly, ale jejichž význam tím nebyl nijak zmenšen.
V Dillí se sešel indický ministerský předseda Néhrú se svým peking- zkrátka zalíbilo presidenským protějškem Ču—-en—lajem, aby si pohovořili o situaci na hrani- tování a pomníky v parcích. Závěrečné komuniké se lišilo od všech obvyklých komuniké radi- cích. Z bývalého bojovníka za národní svobodu
kálně tím, že přiznalo, že nebylo dosaženo vůbec ničeho.
Vedle toho všeho se ní pro Koreánce nic no- japonské revoluci roku se stal hrobař svobody
dostala po desetileté pře- vého. Dlouhý zápas s 1919 a v protikomunis- občanské.
Studenti v ulicích
stávce do popředí svě- Japonci p ř e d c h á z e l tickém zápase v r. 1950,
tového zájmu znovu Ko- dkamžikům, kdy se na byl vůdcem a inspirátoJiskrou, která zapálila
rea. A ačkoliv to, k če- severu objevili nejprve rem korejského zápasu příslovečný soudek prarň» tam došlo1, ¡není. z ruští "osvoboditelé" a o svobodu týž člověk • chu, byly poslední preglobálního hlediska tak potom čínští "dobrovol- Syngman Rhee.
sidentské volby, j e ž se
významné, jako něktei-í. níci". Koreánci prokázaČasy se změnily. Když těšily pramalé důvěře
jiné události posledních li v obou případech ne- v právě minulých dnech obyvatelstva. Korejskéčtrnácti dnů, přece to na všedjní statečnost. A v začali Koreánci znovu mu voliči se zazdálo, že
sebe soustředilo hodná obou případech, v protí- umírat ža svobodu, Syn- (Pokračování
na str. 2)
pozornosti.
Bylo tomu tak z jedVolby v Československu budou 12. května
noduchých důvodů.Zájem světa se v ž d y c k y
soustředí na místa, kde
právě násilně umírají liČeskoslovenská vláda zasedala dne 11- dubna ve schůzi, na níž se rozdé. Umírají-li někde li- hodla vypsat všeobecné volby na neděli 12. května. Českoslovenští občadé za svobodu, zájem se né budou "volit" poslance Národního shromáždění a členy národních výzdvojnásobí.
borů všech stupňů. Poslední volby do Národního shromáždění se konaly

KOMUNISTÉ MĚNÍ ÚSTAVU

Syngman Rhee
Umírat z i svobcdu ne

v listopadu 1954, kdy bylo zvoleno 368 poslanců Národního shromáždění a 104 poslanci Slovenské národní rady.

Zabavování známek TGM
M. Zvára, USA
Rozpaky komunistů nad americkými známkami,
vydanými na paměť presidenta Masaryka, netrvaly
dlouho. Vlna nadšení a radosti, kterou způsobilý
v. Československu mezi lidem, zarazila vládní činitele natolik, že se rozhodli ke . kroku, který j i m
přinese víc škody než užitku. Na zasedání ÚV KSČ
28. března bylo rozhodnuto zabavovat všechny dopisy, které ponesou tuto známku. Škoda, s hledi:ka komunistického režimu, už ovšem byla udělána.
Nikdo nemůže zabavit ty známky, které během
března se dostaly do Československa, a nikdo nemůže zastavit jejich kolováni mezi československými občany. Ostuda, která československým komunistům tímto vzniká, je veliká. Rozhořčení mezi
americkými krajany j e v e l k é . Tisíce dopisů,
které krajané v Americe odeslali se známkou TGM
nedošly. To přesvědčilo nejednoho nevěřícího Tomáše mezi nimi. Přesvědčilo to i ty, kteří dosud
zastávali názor, že to ve staré vlasti není tak zlé,
jak tvrdili "nově přijetí". Nejhůř jsou. .na tom komunističtí souputníci, kteří prozatím nevédí, jak toto rozhodnutí omluvit a vysvětlit. Krajanská Amerika s napětím čeká. jak tuto "manifestaci listovní
svobody" vysvětlí takový "Hospodář" a jiné, ještě
horší kolaborantské časopisy. Co víc, není málo amerických krajanů, kteří se přihlásili k zájezdům
na letošní spartakiádu a kteří v důsledku tohoto
počínám svoji účast odřekli.

V souvislosti s novou
územní organisací krajů,
bude tentokrát voleno
jen 300 poslanců Národního shromáždění.
87
bude slovenských poslanců a týž počet bude
poslanců Slovenské národní rady.

Volební

komise

Československá vláda
jmenovala ústřední volební komisi v čele s náměstkem předsedy vlády a ministrem vnitra
Rudolfem Barákem (složení komise vizstr.3).

ČSS dr. Bohuslavem Kučerou.
Má se za to, že dr.
Klinger byl jedním
z
postižených při nedávné čistce v socialistické
straně.
Návrh nového ústavního zákona pak ještě
zdůraznil z m ě n ě n o u
p o d s t a t u loutkových
stran.
Tak např. par. 21 odst.
1 starého ústavního zákona zněl takto:
"Kandidáti pro volbu
do Národního shromáždění jsou k a n d i d á t i
Národní fronty jakožto
svazku dělníků, rolníků
a pracující inteligence.

Každá z loutkových
stran Národní fronty má
v komisi jednoho
zástupce- Pokud jde o tzv.
Národní fronta - bostrjinu
socialistic- jový blok Komunistickou, ta není zastoupena ké strany Českoslovenjako ostatní strany svým ska, Revoluční odborogenerálním tajemníkem vé hnutí, Českosloven.: Zajímavé bude sledovat, jaké kroky učiní proti dr. M. Klingerem, ale ského svazu mládeže,
takové nehoráznosti Mezinárodní poštovní unie, pouze tajemníkem Ú V (Pokračování na str. 2)
jíž je Československo členem? Panický strach komunistů z tak malé věci, jako je poštovní známka,
Published b>
také dokazuje, jak se komunisté cítí bezpečni před
FrVáňa, 8 Moorhouse St., Richmond í£. 1, Vi,
duchem dávno zesnulého Masaryka. Tato akce by
Printers: Bussau Sc Co.,
měla ukázat celému světu, jak to skutečně vypadá
s e svobodou v zemích za Železnou oponou. Nebo
6 Elizabeth St., Nth. Richmond. Vic
aspoň za známkovou oponou.

Největším omylem našeho často vychvalovaného sociálního cítění bylo přesvědčení, že
jedna společenská třída je nepřítelem druhé.
Ž e si nemají co dát, že si mohou jen co vzít.
Továrník a dělník byli nepřáteli, ač měli býti
spojenci. Paničky a služebné se nenáviděly, ač
musely být celý den pohromadě. Měšťan ohrnoval nos na sedláka a naopak. Dělník nepochopil, že lepší práce konec - konců pomůže i
jemu, podnikatel nepochopil, že svou politikou nízkých mezd z a b í j í spotřebitele svých
výrobků.
Ladislav Radimský

ZREVIDOVANÝ SOCIALISMUS
Slovo revisionismus vyskytuje se dnes většinou
ve spojení s komunismem. Revisionista je v takovém případě člověk, který zavrhuje stalinismus a
kloní se k tzv. "liberálnějším" formám komunismu. J e to člověk, jehož skutečnost přesvědčila o
nedokohalosti politicko - hospodářských dogmat,
kterým kdysi věřil. Do určité míry je to také člověk statečný, protože kácí modly a pálí staré mosty,
Něco podobného probíhá i v socialismu. Jsou
socialisté, kteří pořád ještě obětují u oltáře znárodnění výrobních prostředků, a jsou jiní socialisté, kteří přišli na to, že není všechno tak, jak to
bývalo za Karla Marxe. Tihle socialisté odmítají
zásadu třídního boje a totálního znárodnění. Stala
se-z nich nová kasta, která hájí tzv. smíšené hospodářství. Uznává nutnost zachování soukromé iniciativy jedince, a znárodnění žádá jenom v některých klíčových sektorech průmyslu " nebo
hodně
pružně, "kde to vyžadují okolnosti nebo veřejný
zájem". Všechny mosty nelze spálit najednou, všechny modly nelze povalit přes noc.
Uvnitř socialistických stran to ještě není 'všechno
všeobecně uznáváno. Všude po světě jsme v posledních letech viděli v socialistických stranách
štěpení a rozháranost jako důsledek tvrdohlavého
zápasu starých radikálních dogmatiků s'"revisionisty".
Bylo by předčasné říci, že tito socialisté doby kamenné všude vyklizují posice. Tolik však je jisté,
že revisionismus je na postupu a starý dogmatický
socialismus v defensivním rozkladu. Jedna socialitická strana za druhou přijímají nové programy,
n,a nichž je jasně vidět roztoucí vliv revisionistů.
Nové programy socialistických stran ve švédsku,
Holandsku, Rakousku a Německu, z nichž cituji,
jsou toho jasným dokladem.
Z programu holandských socialistů: "...Vlastnictví prostředků výroby by mělo být podřízeno blahu národa...Je žádoucí, aby různé formy veřejně a
soukromě vlastněné výroby existovaly vedle sebe.."
Z návrhu na nový program švédských socialistů:
"...Sociální demokracie podporuje veřejné vlastnictví nebo veřejnou kontrolu, pokud ie to nutné k
ochraně veřejných zájmů. Chce podporovat soukromé podnikání tam, kde ukáže, že dovede spojit
schopnost a pokrokové myšlení se zodpovědností
k spotřebitelům, zaměstnancům a celé společnosti".Z programu rakouských socialistů, kteří platili za
nejmarxističtější:". . Cílem
socialismu je takový
společenký řád, který má za syůj Aíkol svobodný
vývoj lidské osobnosti... K tomu oGi musí společnost získat plnou kontrolu základních faktorů výroby. To však nevylučuje široké pole pro svobodné
podnikání a soutěž..."
Z programu německých socialistů: "....Soukromé
vlastnictví prostředků výroby přestalo být totožné
s koiitťolou moci,..Nejdůležit(ější prostředek k zamezení zneužití hospodářské moci je kontrola itívestic a kontrola sil, které ovládají trh...Veřejné vlastnictví je správné a nutné tam, kde není možno
zajistit zdravé hospodářské vztahy
jinými prostředky..."
Budeme teď svědky velké" debaty. "Tohle přece
není socialismus", budou revisionistům namítat
staří radikálově ' uvnitř a nesocialisté vně socialistických stran. -"Socalisonus je cíl,nikoliv prostředek", budou se hájit revisionisté.
Zdá se mi, že v tomhle případě mají spíše pravdu , radikálové. Nějaký lepší svět sociálně spravedlivé společnosti není výhradním vlastnictvím so
cialismu. Socialismus se však rozcházel s mnoha
reformními směry v názoru na to, jak má být toho
cíle dosaženo. Na tom by však nemělo tolik záležet. Nemělo by nám na tom záležet ani v debatě,
která se teď rozvine mezi "revisionisty socialismu"
a "revisionity zprava".
Neboť, nemylme se, t a k é pravice, zaplať Pán
Bůh, má své revisionisty. Uznali-li revisionsté zleva, že se musí rozejít s Marxem a šablonovitým
znárodňováním, a uznali^li revisionisté zprava nutnost sociálních reforem a také to, že stát může, a
někdy musí, zasáhnoút, pak nezáleží na praporech, které jim vlají nad hlavou, nezáleží na tom,
jak si chtějí říkat. Neboť jakkoli se nazývají,revisionisté zprava i zleva bojují společný boj. -kw-
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DRUHÁ
(Pokračování se str. 1.)
čím více hlasuje pro kandidáty oposiční demokratické strany, tím větší většinou vyhrají kandidáti Rheeových vládních liberálů.
President Rhee obdržel více než 90 procent
hlasů, což je většina, jíž
se obyčejně vykazují jenom komunističtí kandidáti za ž e l e z n o u oponou
a před nimi se vykazoval Adolf Hitler. Hlavní
zášť davu však byla obrácena proti presidentovu náměstku, jehož volební vítězství vypadalo
ještě záhadněji.
Jak už to v mladší
historii bývá, první byli
v ulicích studenti. Potkali tam policii, tanky a
smrt. Počet obětí je těžko určit. Jedna zpráva
mluvila o 170 mrtvých
a tisíci raněných, ale konečné číslo bude asi vyšší.
PRVOTŘÍDNÍ
česká i jiná evropská
jídla
BARCLAY
RESTAURANT
122 Russell St.,
Melbourne
Tel. 63 2775
Otevřeno celý týden

DOMOVA

INTERVENCE

Korejští studenti nakonec neumírali nadarmo. Rheeův r e ž i m se
pod tlakem událostí,které vyvolali, z h r o u t i l ,
Rhee resignoval á Jižní
Korea, za jejíž svobodu
kdysi bojovali lidé mnoha národů, možná konečně pozná svobodu.
Oběti korejských studentů a lidí, kteří se k
nim přidali, by však samy o sobě nestačily. Jejich praktický význam
s p o č í v a l především v
tom, že přivolaly poslední náraz, kterého bylo
třeba, totiž americkou
intervenci.
Druhá intervence
Před deseti lety intervenoVali Američané ozbrojeně, aby zachránili
Jižní Koreu Syngmana

Rhee před komunismem.
Tentokráte intervenovali diplomaticky, .aby .zachránili Jižní Koreu před
Syngmanem Rhee.
Jejich druhá intervence dosáhla rychlejších
výsledků než první. Ministr zahraničí Herter si
zavolal ve Washingtonu
korejského vyslance a
americký vyslanec v Seouíu rovněž nezahálel.
Dr. Rhee tak byl postaven do situace, z níž
nebylo úniku- V zakrvácených ulicích skandoval
dav "resignuj, resignuj",
ze severu hleděly komunistické oči pozorně na
rostoucí c h a o s, a hlas
spojence, který kdysi vybojoval korejskou samostatnost a byl nyní její
hlavní zárukou, říkal to-

též, co dav v ulici : "Resignuj !"
Syngman Rhee tedy
resignoval a Korea dostala n o v o u příležitost
dokázat, že dovede žít
svobodně.
Experiment,
který tím započal, nebude důležitý jenom pro
Koreu samotnou. Neboť
c h c e-1 i svobodný svět
někoho přesvědčit povídáním o
"svobodném
světě" a otrokářích za
Železnou oponou, pak
musí být především sám
opravdu svobodný. Není
to planá poznámka. Další studenti právě umřeli
v ulicích A n k a r y, kde
demonstrovali proti režimu ministerského předsedy Menderese, který
se nebezpečně zvrhává v
diktaturu.
kw

Komunisté mění ústavu
('Pokračovíání se str. 1)
Československé s t r a n y
socialistické,
Československé strany
lidové,
Strany slovenskej obrody, Strany slobody a ostatních organisací pracujícího lidu - navrhuje
dělníky, členy jednotných zemědělských družstev, drobné a střední
rolníky a
příslušníky
pracující - inteligence."

"Kandidáti pro volbu
dó Národního shromáždění jsou
kandidáty
Národní fronty
jako
svazku dělníků, rolníků
a pracující inteligence.
Budovatelé
socialismu

měsíc p o smrti dr. ing.
E. Šlechty nebyl j e š t ě
ustanoven nový předseda Čs. strany socialistické, a že místopředseda
této strany dr. A. Neu- '
mann nevystupuje jako
úřadující předseda stra- ,
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E. S. & A. BANK.
může Vám i Vaší rodině nejspolehlivěji posloužit v mnoha peněžních záležitostech
FINANČNÍ PORADNA
Náš zkušený personál je vždy připraven přátelsky
Vám poradit v jakýchkoli problémech osobního
nebo obchodního financování
ŠEKOVÁ K O N T A
Vám umožní snadné a bezpečné proplácení účtů
a zároveň Vám ulehčí kontrolu Vašich výplat
ÚROKOVÁNÍ VKLADŮ
Na všechny peníze, uložené
úroky.

dočasně, vyplácíme

CESTOVNÍ ODDĚLENÍ
Vám všestranně poslouží, cestuj ete-li v Austrálií
nebo do zámoří.
MEZINÁRODNÍ PŘEVODY
Tato banka zprostředkuje poukazy peněz do kterékoli země a to buď leteckou poštou nebo kabelogramem.
SPLÁTKOVÝ SYSTÉM
Splácejte dle svých možností na
žitý automobil, ledničku, televisor
podářské neb výrobní zařízení
splátkové organisace ESANDA
pobočce E. S. & A. Bank.

nový neb pouči bytové, hosprostřednictvím
Ltd. v kterékoli

BEZPEČNÁ
ÚSCHOVA
CENNÝCH
PAPÍRŮ
např. Vaší životní neb jiné pojistky, poslední
vůle, smluv, státních půjček atd.
Založeno v roce 1852
THE ENGLISH
SCOTTISH
& AUSTRALIAN
BANK
LTD
(Registrována v Anglii)
Téměř 500 poboček

Národní fronta -sdruny."
_
|
žující pod vedením KoOdvolávání poslanců j
munistické strany ČeskoZměněn byl také způslovenska
společenské
sob, jakým jsou odvoláorganisace
pracujícího
váni poslanci. Až dosud
Jd 11.30 do 8 h, večei
íidu - navrhuje za kanV novém ústavním zá- didáty přední budovate- měli (alespoň teoreticZvláštní místnosti na
ky) o odvolání poslan- 18. 4. Malajská vláda ukoně
je Národní fron- le socialismu-"
hostiny všeho druhu
ce rozhodovat voliči ve končila mimořádný stav,
ta definována takto:
Zpráva FEC, z níž tu volebním okrsku tajným který byl vyhlášen před
citujeme, k tomu pozna- hlasováním. Poslanec byl 11 lety.
19. 4. Jihokorejská pomenává:
odvolán, vyslovila-li se licie zastřelila 71 demon'Okolnost, že se v no- pro jeho odvolání nad- strujících studentů. Amevém znění par. 21 odst. poloviční většina voličů. rická vláda odsoudila tui. již nevypočítávají jePodle nové úpravy se to akci a kritisovala jidnotlivé složky Národní bude nyní o odvolání hokorejskou yládu.
CHCEŠ
SA
STAŤ
GÉNIOM?
fronty, nemusela by o- poslance rozhodovat na 20. 4. Úřadující jihoafrický ministerský předseda
\'šem sama o sobě být veřejných schůzích ve- Sauer prohlásil, že bude
Historia ¡nám hovoří o mnohých lud'och.
dostatečným náznakem, řejným hlasováním voli- nutno revidovat metody,
ktorí velmi vynikali v istých veciach vo svoí.-: likvidace loutkových čů, jestliže p o s l a n e c jakými byla dosud projom živote. Počula ste na příklad o takových
stran je přede dveřmi. "zklamal důvěru voličů váděna segregační polimužov ako Beethoven, Shakespeare a Leonartika.
T
Tato nová zákonná úpra- nebo jestliže se dopustil
do da V inci. Počuli ste mcížno, ako Zerah
—Ve Venezuele se nezva
znamená
jen,
že
loutColburn zvaečšil číslo osem k jeho šestnáctej
činu nedůstojného po- dařil pokus o revoluci.
kové strany nejsou j i ž slance Národního shro- —Podle egyptských zpráv
moci. Posluidhadi plakali, keď viděli, ako to
byl odhalen
pokus o asvou existencí zakotveny máždění".
urobil vo svojej hlavě. A mal iba osem rokov.
te.ntát
na
presidenta
Nav zákoně, mohly by však
Truman Henry Safford rozmnožil číslo 365
Tato nová úprava pla- seera, organisovaný izran
a
d
á
l
e
existovat
jako
šesťkrát za minutu, a mal len desať rokov...
tí i pro členy národních elskou špionážní skupispolečenské
organisace
nou. Nasser měl být otráLeonardo da Vinci bol velkým geniom. O n
výborů, kteří budou na- ven.
pracujícího lidu..
vynašiel padák před lietadlom. Vynašel novopříště odvolávání na ve21. 4. Francouzský predobý komín ako aj dveře, ktoré sa samy zaNutno však přihléd- řejných schůzích veřej- sident de Gaulle skončil
vierajů- Hovorieval o pohybe padajúcich tenávštěvu Kanady a odjel
nout k tomu, že téměř ným hlasovánímlies dve storočia pred Newtonom. On je to,
ktorý namaloval "Poslednú večeru" a "Mona
P Ř I P R A V U J E T E
SE
N A
C E S T U ?
Lisu". Urobil mnohé iné věci. Naozaj velduch!
LETADLEM — LODI — VLAKEM — AUTOBUSEM
Avšak ako ludia ako napr. Leonardo da
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt
Vinci sa stali geniami? D a Vinci sám mal I Q
(podíl inteligence) iba 150, Darwin 140, Lincoln 140, Copernicus 130. Ludia hovoria, že
138. E L I Z A B E T H STR., M E L B O U R N E - C I T Y
múdri rodičia budů mať múdré deti. T o se
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
niekedy stane. Darwin mal vraj nadaných roCestujte do ciziny na deposit
dičov. Ale rodičia Shakespearea neboli nadaní,
: Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
boli z malej dedinky. Leonardo da Vinci bol
• Franciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
nezákonným
dieťatom...
I splátkách £ 10 až 20.
>
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
New Yorský denník, 21- aprila 1960

po celé Austrálii.

ZE DNE NA DEN

Naše rovy

GREYHOUND

TOURIST

BUREAU

do Spojených států.
—Jihokorejská vláda vzala na sebe zodpovědnost
za demonstrace a resignovala.
25. i. 100.000 jihokorejských demonstrantů žádalo resignad presidenta
Syngmana Rhee.
—V iránském městě Lari
zahynulo při zemětřesení
3.000 lidí.
—V Dillí skončily bezvýsledku porady indického
ministerského
předsedy:
Néhrú s předsedou vlády komunistické
Číny
Ču—En—lajem, která se
zabývala
pohraničními
spory. Néhrú prohlásil v
parlamentě, že Indie nepůjde do války p r o t i k o munistické Číně.
—Chruščov prohlásil, že
západní mocnosti ztratí
přístup d o
Západního
Berlína, nepodep£ší-li, -s
Východním
Německem;
smlouvut

26. 4. Jihokorejský president Rhee resignoval.
27. 4. Jihokorejský vicepresident Lee Ki-poong
a jeho rodina spáchali ser
bevraždu.
28. 4. V Istanbulu se konaly studentské demonstrace proti Menderesově
vládě.
DOPORUČTE
HLAS DOMOVA
svým přátelům

2. 5. 1960

HLAS

ČESKOSLOVENSKO
—Předseda vlády Viliam
Široký jmenoval ústřední
volební komisi pro květnové volby: jejím předsedou je ministr vnitra R.
Barák,' jeho
náměstky
jsou tajemník ÚV KSČ
O. Černík a člen ÚV KSČ
Jiří Salga. Členové volebrjí komise: J. Adam, L.
Besserová. V. Biilak,, JBureš, K. Červinka. J.
Gajdošík, J . Gemrot, O.
Homola, V. Koucký,
V.
Koukal, V. Křivohlavý,'B.
Kučera, F. Kučera. J. Lehárt, E. Murínová-Janečková, M. Pastyřík, J. Podlipný, P. Porubeů, V.
Slávik, A. šelešovský, F.
Štefánik, J. Vávra. M.
Vecker. Volby se konaji
12. května.
—Nájrodní
shromáždění
zasedalo výjimečně v Novoměstské radnici, protože se opravuje vnitřek par
lamentní budovy. Schválilo jednohlasně novou územní organisaci státu,
nový volební zákon a novou soudní organisaci.
—Čs. vláda projednávala
na své schůzi zabezpečení
elektráren, schválila etapový plán na odvodnění
Mezibodroží, projednala
zprávu o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících míníster
stvy a ostatními úřady,
projednala zprávu o u rovni spojovacích služeb
a konečně některé otázky. které se týkají nového územního členění státu.
—Od 1. října ír. budeu
poddůstojníci z povolání
nahrazeni
praporaky.
Pořad
jejich hodnosti:
rotný, rotmistr, nadrotmistr • (červené lemování) podpraporčík, prapor
čík a nadpraporčík (stříbrné lemování}. Hvězdy. od jedné do tří, jsou
malé, stříbrné a n a r o z díl od důstojmckých řazené za sebou.
—Čs. vláda povolila bezcelr.ý dovoz ovoce, J á n »
je v Československu velký nedostatek. Ovoce se
přiděluje jednou za měsíc.
—Na pozvání Odborového svazu
zaměstnanců
státní správy přijela do
Československa delegace
Svazu řeckých baokvrních úředníků.
—75. let se dožil a o s t e l
Řádu práce
akademik
Ruidolf Dostál, profesor
vysoké školy zemědělské
a lesnické v Brně.
ZLOBÍ

VÁS

VE

—65 let se dožil v Praze
profesor neurologie lékařské fakulty Karlovy
university dr. Kamil Henner.
—28. března začalo po celé republice očkování dětí proti obrně. Očkovány
budou děti do 14 let - asi
dva miliony dětí. Očkování bude mít 2 etapy.
Druhá etapa začne začátkem května. Očkovat se
bude šerem ruského profesora Sabina.
—V pražském Karolinu
se konal Den učitelů. Zasedání se zúčastnili Jiří
Hendrych, Václav Kopec-,
ký, Zdeněk Nejedlý. Z.
Urban a Frfantiš-ek Ka*
huda. Řádem práce byl
vyznamenán ředitel pedagogického ústavu J. A.
Komenského v Praze V.
P.avlásek,
vyznamenání
za zásluhy dostali A. Říha, ředitel krajského pedagogického ústavu ' v
Pardubicích, reiktor vysoké školy lesnické v e
Zvoleni Vítěslav Sprock
a ředitelka jedenáctiletky v Bratislavě Livie Ivaničová. Vyznamenání
za vynikající práci dostali: prof. dr. Ivan Poldauf z Olomouce a Miroslav š a j n a r , inspektor
z Bystřice nad Perštýněni.
—Čs. rozhlas získal jako
dirigenta nej lepšího současného jazzového dirigenta Karla Krautgartners. který b u d e řídit
středně veliký jazzový
orchestr.
—75 let se dožil v e S I a nfen umělecký historik
profesor V. V. Štech.
—V P r a z e zemřel
po
krátké nemoc! bývalý herec
Městských divadel
Bedrach. Veverka.
—Z Košic byla zahájena
letecká doprava na dvou
nových linkách - do Bratislavy a Ostravy. Na
tzaii Košíce - Bratislava
bude létat čtyřmotorový
Iljušin pro 80 cestujícfcfa.
—Podle zprávy
rady
Ú X V Praha bude
do
spartakiády
opraveno
472 průčelí domů.
—V P r a z e Na
poříčí
byl d á » do provozu, závod "Hygie". Má pánské
a dámské oddělení, maEtïkzim a pedikura, dvosrsěnin- provoz, 32 zaměstnanců, nedělní práci
« i 8-12 hodin, moderní
vybavení a zářivkové osvětlení.

GČI ?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

OPTO

Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (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

DOMOVA

ZKRATCE
—Na klinice na pražském
Karlově náměstí otevřelj.
"Ambulanci manželského
štějstí", což je psychiatrická poradna, již vede
doktorka neurologie J.
Knoblochová.
—Ve věku 62 let zemřel
v Bratislavě
profesor
vnitřního lékařství Komenského university dr.
Ladislav Dérer.
—V Brožíkově sále pražské radnice se konalo
slavnostní zasedání předsednictev ústředního a
městského Svazu protifašistických bojovníků. Primátor Adolf Svoboda odevzdal Řád rudé hvězdy pěti bývalým španělským interbrigádistům.
—Ve Vídni se konala výstava moderní české grafiky, jež byla zastoupena
pracemi Arnošta Paderlíka, Karla Hoffmeistra a
Antonína Pelce. V Tunisu vystavují J a n Bauch,
Jaroslav
Gruss,
Josef
Liesler a Richard Wiesner. Grafikové K. Hruška, R. Dúbravec, A. Klímo a V. Tesař vystavují
v Luganu. Začátkem m á je bude otevřena čs. exposice skla, porculátfu,
keramiky a textilu v kanadské Ottawě.
—Náměstek ministra dopravy dr. F> Vlasák podepsal novou leteckou
dohodu s Irákem.
—V sále pražské městské
knihovny se konal vzpomínkový večer k 50. výročí úmrtí amer. humoristy Marka "í\vaina. Hovořil n a něm prof. Zdeněk Vančura.
—Nový
československý
ve!vyslanec v Jugoslávii
dr. Bedřich Švestka odevzdal v nástupní audienci pověřovací listiny
maršálu Titovi.
—V Praze v Nuslích "Na
kavčích horách" bude postavena
nová
budova
pražského rozhlasu. Bude mít 25 pater.
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INTERVIEW
O PŮL ŠESTÉ R Á N O
Jak

se žije "lidu"

Spisovatel Ludvík Aškenazy přišel na originelní a značně "revisionistický" nápad. Šel dělat interview s "pracujícími" o "pracujících". A tohle
z toho vyšlo v pražských Literárních novinách 2. dubna 1960:
V y nemáte budíka?
Tak se necháváte budit
telefonem, jo? Ani telefonem ne? Čím jste? Jo
ták. A co děláte tady v
tramvaji, v půl šestý ráno? Výjimečně mezí lid,
co? Dovršení kulturní
revoluce, aé? A jste skutečně spisovatel? N a mně
nemusíte tak složité, já
si ráda popovídám
s
každým.
Skutečně interview ?
Se mnou? Ale jděte, vy
jeden. Tak kdy chodím
spát? Pozdě. Kdy vstávám? Brzy. V půl pátý,
když děláme od šesti.
Jó, kdybych já se mohla vyspat! Rozhlídněte
se kolem. Podívejte se
na ty ženský... T y eště
nejsou vzhůru... Zencký
tělo, to vám jako by
řvalo: lidi, nechte mně
spát- Ještě trošku, deset
minut. Tak pět, no. Ale
—Na Vltavě poblíž Prah y má být zřízeno letiště pro helikoptéry.
—Měsíčník Odborář, který vychází v Praze, oznámil, že v důchodovém řízení má zvláštní
význam "pracovní, morální a politický postoj
žadatele". Závodní výbor musí na žádosti o
důchod uvést, jde-li o
"bojovníka za dělnická
práva, proti fašismu nebo naopak o samostatného podnikatele."
FEC

nikdo to tichý ř v a n í te, pro
zenckýho těla neslyší.
pleť.

Pro

Podívejte s e na ty
holky.. Chudinky zmrzlý, zelený takový, jako
nemytý sůvy.
Poézie
všedního dne. Co navrhuju? Jak to myslíte?
Začínat o hodinu pozdějc? V Sovětském svazu prý začínají o dvě
hodiny pozdějc a AmePříroda to s člově- rikáni taky.
kem myslela dobře. BuAle řeknu vám, to by
dík, ten jsme si vynašli
samí, my lidi. Jako ra- taky Difebylo rono. T o
ve
ketový zbraně a pytlový bych býla d o m a
štyři. Ve štyři mám ušaty.
Sotva se mimino na- vařenou veče-Ji.
Já vám řeknu, já umím i zaplakat. Z "toho
vzteku nad vstáváním.
Vyhrknou mí slzy a hned
mám oči umytý. Pak už
jen koukám, abych nevstala levou nohou. Ale
né, já na to nevěřím, to
je jen takový zvyk.

rodí, už ho budí, už je
čas kojit. A potom do
školy. A na konec - do
práce. Těch budíčků co
čeká na člověka c e l ý
život.
Nejhezčí na světě pro
ženckou je, když se probudí sama- A když sama sobě může předstírat, že spí. Já neříkám,
že každý probuzení je
špatný, to né. Já bych
jen každýmu přála, aby
se moh' probudit o hodinu pozdějc. Jó, to je
potom vstáváníčko.
A ten čaj a to máslo,
to pak voní. Člověk si
někdy i prostře,
když
má na to čas. V klidu
se nasnídat a vychutnav
to, to je ohromně důležitý. Pro organismus, ví-

Mléčná
"To je ale zase mokrat!" děsily se hospodyně nad mlékem, které nakupovaly v družstevních prodejnách Jednoty na Mělnicku.
T a víte,", říkali prodavačům významné řidič Václav Dvořák a závozník Bedřich Zralý
z Trojských mlékáren, "je to egalisované!!!"
Bylo egalisované- a dokonce zvláštním způsobem, o němž se Dvořák a Zralý sice nikde
nešířili, ale který už kdysi dávno před nimi
ovládali někteří hokynáři.
Začalo to v roce 1956 na podzim- Dvořák
a Zralý měli z Trojských mlékáren dovézt
mělnickým Jednotám egalisované mléko v konvích a do Prahy přivézt plno tučné sběrné mléko. Zdálo se jim to asi poněkud komplikované vozit jedno mléko sem a druhé tam - a tak
vynalezli jednodušší manipulaci:
V prodejně Pramenu č. 490 v Praze 7 se
dohovořili s vedoucí Annou Rousovou, která
od nich od roku 1956 do listopadu 1959 odebrala celkem 1.600 konví za výhodnou cenu
80.000 Kčs. Pro ni to znamenalo výdělek dvacet tisíc korun. A teď přišla ke slovu zmíněná hokynářská metoda. D o Jednot místo mléka, které prošlo egalisačním procesem, dovezli
jednoduše mléko sběrové, jehož
plnotučnost

nervíčky.

Jak to vyřešit? T o se
ptáte mně, žencký? Jako, co vlastně chci? Já
nic nechci- Ž e vy ste sc
chtěl jenom seznámit?
Musím vám říct, že už
to udělal jeden před várna mnohem šikovnějc.
U ž jsou z toho tři děti, samý holky. Děvenky moje ubohý, vy se
v životě nikdy nevyspíte. To je úděl žen a
žádný
interview t o
nespraví...
POJIŠTĚNI
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

akce

upravili. N a dvě konve mléka jedna konev
vody - někdy z vodovodu, ale jindy třeba i z
potoka, v němž se máchaly děti i husy. Ale
co na tom? Vždyť Zralý a Dvořák konec konců egalisovali i mléko krmné, když rozváželi
do zemědělkých závodů.
Příklady ovšem
táhnou - a řidič Václav
Novák nepotřeboval tak mnoho, aby byl v "barvě". V Ďáblicích u prodavače prodejny Pramen č. 131 Antonín Hrona ulil 1.000 konví
mléka v ceně 45.000 Kčs. Dvořák a Zralý
využívali při své čixinsti t a k é nedostatečné
kontroly v zemědělských závodech, které od
nich přejímaly odstředěné mléko pro výkrm
často velmi ledabyle.
Senát lidového soudu trestního v P r a z e
odsoudil Bedřicha Zralého k trestu odnětí
svobody na šest let, Václava Dvořáka na pět
let, Václava Nováka a Antonína Hrona po
třech letech a Annu Rousovou na dva rokyVšechny tresty jsou nepodmíněné. K nepodmíněnému trestu kromě toho byli odsouzeni
řidič Trojských mlékáren František Schejbal na
dva roky a řidič Václav Hanuš na 18 měsíců.
Práce, 26. 3.1960 - FEC

HLAS
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ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a 1 a, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSWVolejte večer FJ 7372
Zapomenutá výzva Kominterny z. roku 1940

MUŠKETÝŘI PŘED 20 LETY

DOMOVA

2. 5. 1960

INZERCE
V KOMUNISTICKÉM TISKU
"Znak úpadku kapitalistické' společnosti"

Inzerce a reklama byly dle komunistické teorie znakem úpadku kapitalistické společnosti. Komunistické plánované hospodářství nepotřebuje
reklamu, leda jen příležitostné oznámení, že tehdy se budou tam a tam
prodávat dětské boty nebo vydávat vánoční příděly citrónů. Ceny všech
výrobků určují ústřední úřady, takže jakákoli konkurence odpadá. Proč
tedy začaly komunistické země inzerovat ve svých novinách?
Časopis "East Europe" uvádí, že hlavními důvody jsou asi snahy po
zmírnění kritiky na fádnost tisku a nedostatky prodejních metód a snahy
upozornit na zboží, které bylo podle plánu nebo nad plán vyrobeno a
nejde na odbyt.

Železniční a letecké spojení." Svobodné Slovo
otisklo 14. ledna inzerát:
"Hotel International, 12
poschodí, bar, vinárna,
zimní zahrada. Otevřeno
denně od 8 hodin večer do 3. hodiny ranní.
Winklerův
orchestr.
Zpívá Verita Felicci."

Ze.všech výzev a apelů s nimiž se nebožka Kominterna obracela s. takovou pompou k "proletářům
celého světa", by komunisté asi nejraději zapomněli
na výzvu, kterou vydala Kominterna k 1. máji roku 1940. Svět byl tehdy v plamenech druhé světové války, evropské demokracie mizeiy s povrchu
politické mapy světa. Nacisté a komunisté v té době .byli bratrskými spojenci. Sovětská nafta tehdy
Pokud jde o Česko- krajové listy provádějí vinách se objevují velPomoc v domácnosti
poháněla nacistickou válečnou mašinérii. Státníci
z Kominterny tehdy pěstovali mírovou koexistenci slovensko, nastal obrat inzerci v daleko větším mi často oznámení, že
Nová třída
špiček
s hitlerovským Německem. Abychom nezapomínali: v názorech na reklamu, měřítku.
nějaký stroj nebo apa- "beztřídni" společnosti
Proletáři celého světa!
inzerci a výzdobu obI přes zmíněnou změ- rát se neopravují z d e si začíná osvojovat plně
V zlověstném ovzduší nové imperialistické války chodů hlavně po světonu
názorů na inzerci, je nýbrž někde jinde apod. zvyky zavrhované buroslavují proletáři první máj, den mezinárodní dělBruselu. veřejnost stále ještě pře- Tak si .můžete přečíst:
nické solidarity. Nikdy předtím neměla myšlenka vé výstavě v
žoasie. Je překvapující,
proletářské solidarity takovou důležitost pro dělní- Státní propaganda chr- kvapena, vyskytne-li se Meopta, národní podnik, jak často se objevují v
ky všech zemí jako dnes, kdy vzplanula válka v lila po výstavě chvalo- celostránkový
i nzerát, rozšířil svou službu fo- malém o známého vateli
Evropě a v Asii.
zpěvy o neobyčejném ú- jaký otiskla "Slovenka", toamatérům....
Opravy poptávky po služkách
Válka v Evropě trvá už osm měsíců a její konec spěchu československých
fotoaparátů z
oblasti nebo ženách k posluze.
inzerát,
doporučující
konení v dohledu. Bojiště se stále rozšiřuje. Imperiaumělců
a
výrobců.
NoPlzeň,
Karlovy
Vary
a Práci hledají pomocí nolínskou vodu Chat N o i r
listické velmoci vlekou násilím koloniální' národy v
jejich područí do války. Čím déle válka trvá, tím viny, kina a televise při- takto: "Denný zvyk pes- České Budějovice se bu- vin většinou jen jedinci,
je jasnější, že neutrální země jsou jen hříčkou v nášely ukázky z jedno- stovanej ženy je stále dou provádět v kinosekkteří si chtějí přivyděrukou imperialistů .V odpověď na surové porušení tlivých úseků výstavy,
moderná vóňa. Otázka ci Plzeň.
lat vedle svého hlavního
neutrality skandinávských zemí Francií a Anglií
vpochodovala německá armáda do Dánska a Nor- která, jiak známo, vyne- 10 sekúnd súčinkomlO
zaměstnání.
Pražský
Večerník
má
ska. Znovu poslali kapitalističtí zloduchové lid na sla Československu prv- hodin!"
celoroční
inzerát,
oznaBytová otázka
světové imperialistické jatky.
ní cenu za výtvarnou úSlužby,
rekreace,
tanec
mující,
že
"Č
s.
státní
Veliká socialistická vlast bojuje proti kapitalistic- pravu pavilónu. Veřej(Inzeráty, oznamující
kému světu, zachvácenému válečnou horečkou: An- nost se pak začala ptát,
Zvlášť patrnou slabi- lázně nabízejí rekreaci v prodej domů nebo výglo-francouzští váleční štváči a jejich sociálně-de- proč by nemohlo být donou komunistického hos- Novém Smokovci ve Vy- měnu bytů jsou také zamokratičtí přisluhovači zuří, protože Sovětský svaz
prohlásil svou neutralitu v jejich
imperialistické ma, co bylo možné do- podářství je beze sporu sokých Tatrách. Luxusní jímavé a rozhodně tyválce. Zuří, protože vidí jak Sovětský svaz prospí- kázat v Bruselu. Komen- to, čemu se na Západě ubytování, výlety do o- pické pro poměry. Majivá a sílí, zatím co oni sami se zmítají v imperia- tátor pražského rozhla- říká "service". V čs. no- kolí, kulturní zábava- (Pokračování na str. 6.)
listickém antagonismu a válkách. Zuří, protože So- su poznamenal ve své"
větský svaz zajistil svému lidu dobrodiní míru,
Ze zápisníku .kritika a překladatele Aloyse Skoumala
protože žije v míru s Německem, právě tak jako relaci 27. září 1958:
naše socialistická vlast žije v míru se všemi země"Naši umělci, dělníci,
mi, které neohrožují její práva. Zuří, protože díky
neutralistické politice Sovětského svazu válka se; architekti^ vědci a arannerozšiřuje do dalších zemí.
žéři dokázali své uměni
S nostalgií jsme si zalistovali v jednom z čísel literárního časopisu
Váleční .štváči se vztekají, protože jejich provoka- na výstavě. To nás však Host do domu z roku 1957. Našli jsme tam hrst aforismů Aloyse Skoumala,
ce ve Finsku' byly zmařeny, neboť slavná Rudá arkterou autor sám bezděčně časově označil: "Hrst myšlenek z let 1954—1956".
máda zničila tuto operační základnu, dlouho při- přivádí k otázce, co bu- Ukazuje až příliž výrazně, co si doopravdy o světě kolem sebe a o komupravenou k útoku na Sovětský svaz. Zlobí se, pro- deme dělat nyní, když se nistické literatuře zvlášť myslí rozumný a vzdělaný člověk:
tože Sovětský svaz demaskoval anglo-francouzské vrata výstavy zavřela.
válečné štváče tím, že uzavřel mírovou smlouvu s Naši lidé chtějí texti- Slovní vtip, který se mi nalistiku, naše žurnali- turním redaktorům chybí
vytvořil takřka sám od stika klesla na něco, pro i ta špetka vrozené inteFinskem, čímž je přinutil doznat barvu a odhalil
lie„ skleněné výrobky, sebe p ř i
překládání co nám dosud chybí ná- ligence. *
jejich plány lidu.
#
Thackeraye:
vykřičená zev.
stroje
a
aparáty,
restauDělníci v kapitalistických zemích! Válka už vám
Některé
poslední
satiriszpěvačka.
Mohlo
by
se
přinesla neslýchané utrpení a bídu. Ještě nebyly race, úslužnost a čistotu,
tdpké knížky by mohly
vybojovány větší bitvy, ale už je země rudá krví kterou jsme vystavovali také říci vykřičený po- Naše kritika: umění po- mít podtitul, jakého před
litik.
tichu se uprdnout. Větnesčetných obětí. Tisíce a tisíce námořníků utonu- v Bruselu."
šině kritiků se to daří, osmdesáti lety ve svýcn
ly v moři. V Evropě samé je ve zbrani 20 milionů
Nej větší zkouška charak- i když někdy nedokážou, vzdělávacích skládankách
lidí, vzatých z továren a domovů. Hlad a bída oOtázka 10 sekúnd
teru:
umět důstojně a aby to taky nebylo cítit. používal František Douhrožují jejich domovy, neboť živitelé byli nahnáni
cha: Drobounké povídky
vkusně
nosit psí hlavu,
do zákopů buržoasie. Ženy. matky a děti odvedeKaždá
komunistická
k napomenutí
nejmenkterou
ti
nasadili.
Když někoho přistihnete ším dítkám, které se nených jsou ponechány svému osudu...
země má jedny noviny,
*
*
při
tom,
že
mluví
hloupě
.Kdo podporoval a stále ještě podporuje buržoa- které jsou hlavním or- S našimi básnickými dídávno čisti naučily.
a nedovede se ze svých
*
*
sii, aby vám mohla odejmout poslední skývu chlely je to jako s robátky: pošetilostí vymotat, řekne
gánem
s
t
r
a
n
y
.
V
čs.
ba a zardousit vás hrůzami buržoasní diktatury?
V takové době, jako je
stále
více
přibývá
těch,
vám
klidně:
"Já
nejsem
Kdo připravil dnešní krvavé zločiny ve spolupráci "hlavním orgánu", Ru- ktará se rodí už v sednaše, • propadne člověk
s buržoasií? Vůdcové sociální demokracie a refor- dém právu, je reklamy mém měsíci. Žije to,dý- žádný teoretik."
lehce jednomu pokušeni,
*
*
mistických odborů to udělali! Kdyby byli nepomá- poměrně málo. Listy s chá a přece je to nedoklamu: domníAch, ty vzdálené sestře- jednomu
hali buržoasii potlačit dělnické hnutí proti kapitavá se, že ta m u k a, ty
nošené.
"buržoasní"
minulostí,
nice
Mú.z,
které
sedí
v
lismu po první světové válce, jak by dnes' svět vyliterárních agenturách, v křeče, ty závratě, ty stejako Svobodné
slovo.
padal?
Naše literární věda kle- aparátu uměleckých sva- ny, které -more parturiJako hlídací pfei chránili - a ještě chrání - kapi- Lidová demokracie nebo sla na essayistiku, naše
endi- prožívá, napomátalistický režim. Nofekeové stříleli do dělníků, Bau- bratislavský Večerník a essayistika klesla na žur- zů. v kulturních .odbo- hají nějak k tomu, aby
rech
centrálních
úřadů,
erové podváděli dělníky s přeludem
"buržoasní
se zrodilo to nové,oo už
v rozhlase a nakladatel- už
demokracie". Macdonaldové bojovali proti stávkám.
přijde. A zatím se to
ských
redakcích!
Blumové ve spolupráci se světovými reakcionáři
zrodí i bez tebe.
Provádíme veškeré práce optické
*
*
hlásali a stále ještě hlásají křížovou výpravu proti
Někteří spisovatelé žiji To staré oplzlé francouzpřesně, rychle a za levné ceny
naší socialistické vlasti. Svojí politikou spolupráce
fidélně ze své lepší mi- ské rčení o mladých, ktedělnické třídy s buržoasií připravili cestu ke kapinulosti jako z renty. Jsou ř í nevědí, a
talistické tyranii...
starých,
představitelé rentiérské- kteří nemohou, mělo by
Miliony lidí na frontách i v zázemí opakují nyní
2. poschodí
ho
systému,
kterým
žáse dnes aspoň v literapotichu to, co komunisté hlásají veřejně. Dnes &e
6 A Elizabeth St. dná revoluce neotřese.
tuře obrátit: "Si la jeunestaví proti válce jednotlivý osamělý h r d i n a :
*
*
nesse pouvait..." Nejde
předvoj desetitisíců proletářů po celém světě poMelbourne - City Jsou takoví spisovatelé, u nich totiž o vědění,
zvedne posvátnou vlajku proletářského internaciokteří
od
tragického
poale o mohoucnost. Všechnalismu, vlajku, kterou francouzští komunističtí poTelefon MF 3256
citu • života dojdou k tra- no vědí, ale na nic se
slanci odvážně zdvihli na nádvoří Válečné rady.
pnému pocitu života.
To je vlajka, pód níž dnes statisíce proletářů tajně
nevzmohou.
*
*
bojují ve Francii.
Přijímáme objedNa rozdíl od těch leckdy Ve slovníku
některých
návky také poštou kořenně- vtipných dvoj- lidí se slovo charakter
MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ?
nožců, jako jsou sportov- nevyskytuje dokonce ani
ní redaktoři, našim kul- v dodatcích.

PERLY A B R O K Y

Optical Service

2. 5. 1960

HLAS
O poměrech v "socialistické"

DOMOVA

kultuře

Tichý boj na kulturní frontě
V těchto dnech vyšlo desáté číslo "Příspěvků k dějinám KSČ", které
vydává Ústav dějin KSČ. Toto číslo je převážně věnováno III. sjezdu
čs. historiků, který se konal loni na podzim. Obsahuje článek Zdeňka
Bradáče o úkolech naší historiografie po sjezdu a přetiskuje základní
sjezdové materiály. Dále; jsou ve sborníku otištěny zajímavé studie
o
smyslu a náplni dějin podniků, o počátcích "žluťáckých odborů" v Čechách a řada dalších článků, recenzí a informací o práfci naší historické fronty.
V edici Vysoké stranické školy při Ú V KSČ vydalo také Státní nakladatelství politické literatury "Studijní materiály k dějinám KSČ v letech 1921—1924", které připravil k vydání a úvodem i poznámkami doplnil M. Klír. Tento 270-stránkový sborník obsahuje základní stranické
dokumenty o bojích naší strany z doby odlivu poválečné revoluční vlny
a upevnění třídního panství buržoazie. Jsou v něm materiály z ustavujícího, slučovacího a I. řádného sjezdu naší strany, referáty a rezoluce ze
stranických konferencí a důležitých zasedání výkonného výboru KSČ, jakož i některé dokumenty Komunistické internacionály z jednání o naší
straně.-.
Rudé právo, 14. 3.1960

nost, její život, společenské třídy v jejich vzájemném vztiahu i zvláštní
postavení, jejich smýšlení.
Přesto, že si toto hlavně uvědomují
umělcikomunisté, konstatovalo
se v posledních letech
,na výtroční/ch schůzích
například základní organizace Svazu spisovatelů, že ¡studium marxisticko-leninské teorie je
neuspokojivé, není pevně organisaváno, není
vytrvalé a zaměřené na
klíčové otázky.

Rudé právo z 15. března ještě připomíná, že
"v celé naší vlasti pracující lid vzpomene 90.
výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina, připadající na 22. dubna. Pražané vzdají hold velkému revolucionáři a uči
teli proletariátu na ústřední oslavě 21. dubna večer v Lucerně. Muzeum
V. I. L e n i n a v Praze
připravuje k zahájení oslav výstavu
Vítězství
leninismu" a expozici
plakátů "Vítězná cesta
k leninismu..."

S výsledky studia nebyli letos spokojeni ani
komunisté ve Svazu slovenských výtvarných umělců.
Tam se vytvořily tvůrčí skupiny, více nebo
méně početné. To by nebylo špatné, vážný nedostatek je však v tom,ěe
mnozí jejich příslušiníci
si neuvědomují nutnost
mít přes různost svých
uměleckých zájmů pevnou společnou a ideovou
základnu, postavenou na
teoretické bázi marxistického učení.

jiný komunistický list
začne rozepisovat o skutečném kulturním dění
v Československu, je to
jiná písničkaKomunisté neustávají
ve stescích na "malou ideovost" kulturní práce,
na "občasné sklony k
revizionismu" (to zejména u mladších umělců a
kulturních prajco vniků),
ň.a "bezzásadovou tvorbu, shlížející se v dekadentních západních vzorech".

Tak na příklad slovenská Pravda z 4. dubVítězení by tedy bylo na uveřejnila dlouhý čláaž až. Jakmile se však nek s lákavým titulem
Rudé právo či některý "Před slavným výročím",

P a š t i k a
Karel Čapek
Co si mám dnes koupit, přemítal starostlivě pan
Michl. Zase nějakou uzeninu...Uzenina jde na pakostnici. Co takhle sýr a banány? Pravda, sýr jsem
měl včera. Jednostranná výživa, to taky nedělá dobře. A sýr, to je cítit v žaludku až do rána. Bože,
to je hloupě, že člověk musí jíst.
"Pán už má objednáno?" zeptal se znenadání
prodavač za pultem, zatím co balil do papíru růžové plátky šunky. Pan Michl se lekl a polkl naprázdno. Pravda, musím si něco poručit. "Dejte
mně třeba...paštiku," vyhrkl, a v ústech se mu seběhly sliny. Paštika, ano,to je to pravé. "Paštiku,"
opakoval rozhodně.
"Paštičku, prosím," šveholil prodavač. "Pražskou,
s lanýži, játrovou, husí, štrasburskou -"
"Štrasburskou," rozhodl se pan Michl. — " A okurčičky?" — "Ano, okurčičky," svolil pan Michl.
"A housku." Rozhlédl se podnikavě po krámě, jako
by hledal, co si ještě poručit.
"A co dál, prosím?" čekal prodavač. Pan Michl
maličko potřásl hlavou, jako by chtěl říci: Ne, lituji, ale nemáte tu už nic pro mne, neračte se namáhat...
"To budeš koukat, E m a n e , " hlásil pan Michl;
když otvíral dveře svého domova, "co dnes nesu k
večeři." Kocour Eman mávl ohonem azamňoukal.
"Aha," řekl pan Michl, "ty • bys taky chtěl paštiku. ty neřáde, viď? Kdepak, to nejde. Paštika je
drahé žrádlo, kamaráde, já sám. jsem to dosud nikdy nejedl. Štrasburská paštika, holenku, to je jen
pro labužníky, ale abys neřekl, dát ti čuchnout..."
"Čuchnout ti dám," opakoval pan Michl, "abys
věděl, jak to voní. Na, tu máš. " Eman stáhl vousy a opatrně, nedůvěřivě přičichl k paštice. Pan
Michl se naježil. "Co, nevoní ti? Taková drahá paštika, ty moulo?" Kocour sé zašklebil a očichával
paštiku dál s nakrčeným nosem.
Pan Michl se maličko znepokojil a čichl k paštice sám. "Vždyť voní dobře, Emane! Jen přivoň!
Nádherná vůně, člověče." Eman přešlápl a zaťal
drápky do Ubrusu. "Chceš kousek?" ptal se pan
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a k závěrům, vysloveným v článku, není třeba komentář:
"Od loňska se zrodilo
v různých oblastech nemálo uměleckých děl,
které našly svého adresáta na vesnici, ve městě,
družstvu i závodě.
Ale i tak nám na příklad ve filmu, poezii a
dramatické tvorbě vznikle. v posledním čase i
problematická umělecká
díla. Lze říci, že jejich
původci neznají nejen ty,
pro které tvo-řili,ale ani,
a to zejména, ty, které
zobrazili...
Přísluší jím tedy studovat úsilovně společ-

Mladí Ovidiové se loučí
Jan

Zábrana

A už zas podzim. Těla žen
odvandrovala krásně hnědá
a jenom plavčík s prutem sedá
na prknech prázdných plováren.
Poslední týdny duní jazz,
růžový silon ve výkladech
voní a jiskří jako v sadech
koncert a jako v řece jezJeště to slyší. Neohluchli.
A ještě běží koně v Chuchli,
ještě je motor zahluší,
kolínskou ještě za uši...
Poslední týdny honí vodu.
A dohoní ji u odvodů.

zúčastnili národně osvobozovacího boje našeho
lidu.
0 co vážnější je pak
stav u mladé generace
výtvarníků,
přicházejících do uměleckého života přímo ze školy, bez
předcházejícího názorového zocelení v třídních
zápasech!
1 v ostatních uměleckých svazech se projevují v podstatě stejné
problémy.-."
Ale na jiných místech
komunistického
tisku
najdete bezděká přiznáTento nedostatek se ní, že umělec se může
vyskytuje u nejednoho zcela jasně a jednoznačk probléz těch umělců, kteří se ně vyslovit

Michl. Kocour
nervosně cukl ocasem a naznačil
chraptivé mňouknutí.
"Co je?" vyhrkl pan Michl. "Chceš říci, že ta paštika není dobrá?" Čichl k ní pozorně,ale nic necítil. Čert ví, ale třeba ten kocour má lepší nos.
OR V paštikách bývá tenhle, jak se tomu řiká,botulin. Strašný jed, pane. Nesmrdí to a nemá to
špatnou chuť, ale člověk se tím otráví. Pan Michl
pocítil ohavný tlak u srdce. Chvála bohu, že jsem
tu paštiku nevzal do úst-Raději to nebudu jíst,
ale když už stála takové ukrutné peníze...
"Koukej, Emane," řekl pan Michl, "já ti dám
ochutnat. Je to ta nejjemnější a nejdražší paštika,
pravá štrasburská, ale ať taky jednou žereš něco
lepšího." Vzal z kouta kocourův talíř a naložil na
něj kus paštiky. "Tak pocem, Emane!"... Kocour
Eman potrhl ocasem a začal polmalus a decentně
ukusovat paštiku, jako by se jí trochu štítil. "Tak
vidíš," vydechl pan Michl s úlevou, "že jí nic není!" Kocour sežral paštiku a začal si tlapkou čistit vousy a hlavu. Pán Michl se na >něj zpytavě
díval. Tak vida,neotrávil se, nic mu není. "Nu, co
ty," řekl mecenášsky. "Pochutnal sis, co? Ty s e
máš,neřáde!" Nato uklidněn, sedl za stůl.Kďepak,
člověče, taková nádherná paštika, ta nemůže být
špatná. Přivoněl k ní, mhouře labužnicky očima.
Ale třeba se taková otrava botulinem neprojeví
hnéd, napadlo ho najednou. Za chvíli mohou na
Emana přijít křeče...
Pan Michl odstrčil talíř a šel se podívat do slovníku B, botulismus čili allantiaisis... projeví se za
24 — 36 hodin (sakra!) ...za těchto příznaků", ochrnutí očních svalů, zrakové poruchy, vyprahlost v
krku, zardělé sliznice, nápadný nedostatek slin
(Pítn Michl polkl- mimovolně Sliny), ochraptělost,
zadržení moči a zácpa, v těžkých případech křeče,
ochrnutí a smrt.
Pan Michl jaksi ztratil chuť k jídlu. Paštiku zavřel do skříně a pomalu žvýkal housku a okurky.
Té noci vzal Emana do postele. Třeba, tu už zítra
nebude, tak ať se má dobře. A po celou noc nespal, sedaje chvílemi, aby sáhl na kocoura rukoii.
Ne, nic mu není. A nos má studený. Kocour Eman
pokaždé začal příst téměř hlučně.
"Tak vidíš,"
řekl pan Michl ráno. "Dobrá byla ta paštika, ře?
Ale večer ji sním sám, abys věděl, nemysli " 'si,' že

mům soudobé společnosti, aniž by se stavěl na
marxistickou základnu
Tak píše referát Mladé
fronty z 26. března o
Faulknerovi:
"Připadá-Ii nám, jakoby hlavní postavy (Faulknerova přeloženého románu- pr. )
Divokých
palem byly s nezměnitíelnou neúprosností vedeny po svých životních
drahách drtivým
osudem, nedává nám umění
autorovo ani na chvíli
zapomenout,že tímto osudem jsou síly, jež mají svůj původ ve společnosti.
(Pokračování na

str. 6.)

tě budu po celý život krmit paštikami" Kocour
Eman
otevřel tlamičku něžným a chraptivým
mňouknutím.
"Ty," děi pan Michl ostře, „nechraptíš?
Ukaž
oči!" Kocour se na něj zadíval nehnutýma zlatýma očima. Snad to není ochrnutí očních svalů, zarazil se pan Michl. Ochraptělost a vyprahlost v
krku - ještě štěstí, že jsem tu paštiku nevzal do úst!
A voněla tak krásně!
Když se pan Michl večer vrátil domů, zavrkal
kocour Eman a otřel se mu dlouze o nohu. "Ty,"
řekl pan Michl, "není ti nic?Ukaž oči"! Eman .mávl ocasem a ukázal zlaté a černé oči. "Ještě nemáš
vyhráno," kázal pan Michl. "Někdy to trvá třicet
šest hodin, víš? A co zácpu, nemáš?" Kocour Eman
se mu znovu otřel o nohu a sladce a chraptivě
mňoukl... Pan Michl přivoněl k paštice. Voní dobře, ale čert ví, nějak jinak než včera. "Čuchni,
Emane," řekl, "je ta paštika dobrá?"
Kaaour přiblížil k paštice svůj krátký nos a podezíravě čichal.
Pan Michl se polekal. Snad abych tu paštiku
vyhodil,, ten kocour cítí, žes ní něco je. Ne, j í to
jíst nebudu. To tak, abych se otrávil! Já ji vyhodím, a je to... Kocour Eman něžně zavrněl. Pan
Michl "popadl červenou konservu a postavil ji mlčky na zem. Dělej si s tím, co chceš, potvoro. Sežer si ta nebo nech to, ale je to škoda vyhodit.
Já sám jsem to nikdy nejedl. A co já, já se vám
obejdu bez takových vzácností. Dejte mně
kus
chleba, a nechci nic l e p š í h o . Nač bych musel já
jíst takovou drahou paštiku! Ale vyhodit ji, to. by
byl hřích. Hrozné peníze to stojí, kamaráde. "Vyhodit, to se nedělá.
Kocour Eman skočil se stolu a šel si čichnout k
paštice. Zkoumal ji dlouho a pak ji váhavě sežral.
"Tak vidíš," bručel pan. Michl. "Žádný kpeouir
n.,a světě se nemá jako ty. Někdo má na světě
štěstí. Já, vidíš, já takové štěstí nemám." A té noci pětkrát vstal, aby sáhl na Emana. Kocour pčšdl,
až se zalykal.
Od té doby se pan Michl někdy zle utrhl na svého kocoura. "Kuš," říkal mu vyčítavě, "ty's mně
sežral mou paštiku!"
Zkráceno z knihy "Bajky a povídky"
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A U S T R A L A N K A V MOSKVĚ
Před několika týdny jsem dostal novou sousedku. Sedíme vedle sebe
a jak již to bývá, trvalo to nějakou chvíli, než jsme se začali bavit i a
věcech jiných než úředních. Když se dověděla, že jsem Čech, okamžitě mi
sdělila, že býla před několika měsíci v Praze. V duchu jsem si představoval, jak ši nyní popovídám o známých místech. N a neštěstí hned na to
dodala, že byla v Praze pouze 35 minut. "V městě jako Praha, jste byla pouze půl hodiny?" povídám. Nakonec mi vysvětlila, že letěla do
Moskvy letadlem přes Prahu.
Když byla v Londýně, rozhodovala se, kde a jak strávit posledních 14
dní svého pobytu v Evropě před odjezdem do Kanady. Někdo jí spíše
Žertem poradil, aby jela třeba do Moskvy, a ona, jak sama řekla,z žertu
požádala o visum, které během týdne dostala. Její postřehy a příběhy z
dvoutýdenního pobytu jseou docela zajímavé.

kolem jdoucí muži vyzývavě a d l o u z e dívají.
Protože se to opakovalo
i večer po představení,
zeptala jsem se svého
průvodce druhý den na
důvod. Když jsem mu
vylíčila, kde jsme byly a
jak jsme byly oblečeny,
vysvětlil mi s troškou
rozpaků: "'Víte, v Moskvě, hlavně večer,uvidíte
v podobných střevících
jen prostitutky"- Tohle
Ve vlaku z Moskvy do
vyprávěla moje sousedka
Leningradu jsem měla
se zvláštní zálibou. J e t o
za společnici ve spacím
totiž statná padesátnice. oddělení mladou Rusku
*
*
z Leningradu. Když se
dověděla, že jsem ze
*
*
Navštívila několik škol,
Západu, nebylo pomyjak v Moskvě tak i v
Moje australská sou- lístky na příští den.
šlení na spánek. Celou
Leningradu, a překvapi*
*
sedka byla ubytována v
noc jsme se bavily za polo ji množství dětí,mluhotelu, který jí byl přir-r,ci. slovníku, který praBěhem pobytu v Mos- vících cizími jazyky, hladělen Inturistem, a měla
videlně putoval z mých
k disposici tlumočníka, kvě se sešla několikráte vně angličtinou. Tato řeč do jejích rukou a zpět.
universitního
studenta s cestujícími z letadla, spolu s francouzštinou Neobyčejně se obdivochemie. Hotelová služba kteří mluvili rusky. N a a němčinou se začíná u- vala mým nylonkám,kteje jednou z tiejhorších, ulicích byli ihned roze- čit již ve čtvrté třídě o- ré jsem jí pak darovala.
jakou kdy viděla. Poko- znáni jako cizinci a sly- becné školy.
Sešla jsem se s ní několije s nemoderním zaříze- šeli, jak ruské obyvatel*
*
kráte v Leningradu a
ním, b ez koupelen a stvo obdivuje jejich šaV Rusku je neobyčej- nedávno jsem od ní dosprch, byly obyčejně ne- ty a obuv. Lepší šaty a oný
zájem o cestování do stala dopis.
dostatečně osvětleny. N a buv jsou velmi d r a h é
ciziny
(nekomunistické)
jakákoliv objednaná jí- pro ruského člověka a
*
*
a o západní časopisy a
je
jich
velký
nedostatek.
dla čekala mnohokráte
noviny. Student, který
Podle vyprávění Rusů,
půl hodiny, než jí byla Několikrát jsme byli zamne
doprovázel,
projese
podmínky v z e m i
staveni dětmi, které chtědoručena.
vil
úžasný
zájem
o
vše,
značně
zlepšily jak po
ly žvýkací gumu.
V Londýně ji přátelé
co se děje na Západě. politické tak i hospodář*
*
předem informovali
o
Když jsem se ho ptala, ské stránce. Všichni, s
pomalosti
a nezájmu
Se svou náhodnou a- zda by chtěl vidět Zá- nimiž jsem přišla do sty
ruského personálu ať již merickou přítelkyní jsme Dad, jen povzdechl a ře- ku. bylí proti válce, pro
v hotelích neb kdekoliv dostaly lístky na balet. kl: "Cestování do ciziny r".-itelství s Amerikou a
jinde. Poradili jí, aby si Vzaly jsme si na před- pro obyčejné Rusy ne- pro přátelské urovnání
s sebou vzala několik kar- stavení večerní šaty, A- existuje. Takovou příle- poměrů v satelitních zetonů amerických cigaret. meričanka pak semišové žitost mají jen komuni- r~ích. c kterých m ě l i
daleko méně inTato rada, jak pozna- a já stříbřité střevíce. stičtí exponenti. Mohu zřejmě
r
jen
doufat,
že
vás
budu
ormací
než o SpojeCestou
do
divadla
jsme
menala, byla ta nejlepší,
ných státech- Přes všechjakou jí vůbec, n ě k d o si všimly, že se na nás moci navštívit".
na tato ujišťování a přátelství. které mi bylo běČESKÉ O C H O T N I C K É D I V A D L O V MELBOURNE
hem mého čtrnáctidensrdečně Vás zve na divadelní představení, které se koná
ního pobytu v SSSR prov sobotu dne 7.kvétna 1960 v 7. 30 hod. večer
kazováno. jsem si hluboV ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST.,
ce oddechla, kdvž jsmNTH. MELBOURNE
p ř e je 1 i rusko-finskou
VESELOHRA K. LUŽANSKÉ O 3 DĚJSTVÍCH
hranici na cestě vlakem
''o Švédska.
Stewardky v ruském
letadle byly nejvzdělanější, jaké jsem kdy na
jakékoliv letecké . lince
viděla. Bavila jsem se s
nimi ve třech jazycích.
V letadle bylo několik
Ruso - Američanů, uprchlíků po roce 1917, jedoucích navštívit své příbuzné v Rusku. Jedna
rodina byla již v Rusku
jednou na návštěvě (po
Stalinově smrti). Tato
rodina t y l a na moskevském' letišti přivítána příbuznými.

před cestou d o Ruska
dal. Taxikáři, číšníci a
jiní se m o h l i "utlouci" úsluhou za několik
"amerik". Poznala tedv
v praxi provádění komunistické teorie o nedůstojnošti diškrecí a úplatků, které podle oficielních pramenů v Rusku neexistují. Totéž se
potvrdilo, když nemohla
dostat
vstupenky na
představení ruského baletu v Bolšoj
Těátru
Divadlo je obyčejně vyprodáno tři týdny dopředu. Dva b a l í č k y
"Lucky Strike" zapůsobily natolik, že dostala

Bylo zajímavé prolistovat příručkou,
kterou si přivezla z Moskvy. Ve statistice knižních překladů cizích autorů od roku 1917 až do
dnešní doby vedou Francouzi počtem ' 4.124 děl.
Knihy čs. autorů jsou na
osmém místě. Bylo vydáno 378 překladů
z
češtiny. Nejoblíbenějším
cizím autorem je Jack
London, jehož překlady
byly dle této příručky
vydány v počtu 18 milionů výtisků. Z čs. autorů je jako první na 24místě Jaroslav Hašek se
"Švejkem" ( 2 m i l i o n u
výtisků) a druhý Alois
Jirásek, který je na 32.
místě a byl vydán v počtu 2 milionů výtisků.
*
*

Ten, k t e r ý

na to má
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Čistý výnos bude věnován na sociální účely
Předprodej vstupenek:Tel. BM 5618 (Vozáb ~>
elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, a 59
zastávka č. 19.

"Vystoupila jsem na
první finské stanici a dívajíc se směrem k Rusku
spokojeně jsem si oddechla. Měla jsem pocit,
že dýchám zcela j i n ý
vzduch", ukončila vypravování moje sousedka.
mk

2. 5. 1960

BOJ NA KULTURNÍ FRONTĚ
(Pokračování se str. 5)
ÍZ náznaku pak přechází autor k plně vyslovené kritice v někte
rých epizodách, jež už
otevřeně bičují zlořády
amerického života...
Autor nenalezl cestu
k zásadní přeměně společnosti, jejíž nejvnitřnější zhoubné procesy
často odhaluje. Není v
pravém smyslu léčitelem
a nápravcem,
zůstává
jen diagnostikem, jak uvádí v doslovu k Divokým palmám překladatel... "
Jsou to opravdu starosti s umělci a kulturními pracovníky. Kdyby
tak byli všichni do jednoho jako dejme tomu
takový soudruh Svatopluk Turek, který kdysi
napsal svůj "Botostroj",
a dosud jej nedokončil,

jak nám sděluje totéž
číslo Mladé fronty:
"T. Svatopluk patří ke
spisovatelům, kteří nepokládají původní texty
svých knih za definitivní, a kteří je pro další
vydání přepracovávají-..
To je případ jeho Botostroj e, Mrtvé země, to
je případ většiny reedic,
vydaných v posledních
letech..."
I takovíhle komunističtí kulturní
nádeníci
jsou však v určitém smyslu pionýry: stali s e z
nich průkopníci uměleckého směru občana Winstona Smitha, který v
proslulém Orwelově románu měl za úkol "udržovat staré ročníky novin v . souladu s dneškem, který nám vytvořil Velký bratr."
vm

Inzerce v kom. tisku
(Pokračování se str. 4 )
tel domu inzeruje v Lidové demokracii 30. 1.
1959:
"Dům s garáží v Praze
XIV. na prodej. 8 místností-...6 místností bude
uvolněno za 3 místnosti
v Praze..." Jiný v těchže novinách: "Vyměním
moderní ,rodinný dům
styl 1938, v Praze, 110
metrů od elektriky,
6
místností, 80 čtver- me-

trů, parketová podlaha,
plyn, voda, elektrika, za
menší v Praze - 3 místnosti".
V poslední době neobyčejně vzrůstá i počet
reklam a inzerátů v sovětských novinách. Dá
se proto předpokládat,
že se tento . "znak úpadku kapitalistické společnosti" rozroste po všech
satelitních zemích.
-mk-

K R Á T C E Z EXILU
—F. Litina vystavuje s úsrpěchem v "Kaplan Galéry" v Londýně.
—Čs. klaviírní virtuos dr.
F. S t e i n organisuje v
Montrealu smíšený pěvecký sbor.
—Čs. akademický malíř
A. Kohout- Lecoque vystavuje v Gering Galéry
v Beverley Hills v Kalifornii.
—Slovák F. Franko byl
zvolen starostou města
Lougstown v Ohiu, USA.
—Dr. Chajim Yahil, který pracoval v sionistickém hnutí v Č S E . byl
jmenován ředitelem isradlského ministerstva zahraničí
—Profesor
slovanských
literatur Jiří Gibian bude přednášet dva semesstry na kalifornské universitě v Berkeley. Potom použije dvou vědeckých stipendií a nastoupí jednoroční studijní dovolenou' v Evropě.
—Profesor M. Spinka napsal knihu "The Quest
for Church Unity", kterou vydalo nakladatelství
Macmillan v New Yorku.
—¡Na výroční schůzi čs.
protestantů
v Torontě
byl opět zvolen předsedou J.Hynek, místopř. R.
Petříčkicxvá, jednatelkou

A. Marková a pokladníkem J. Skála.
—Mezzosopranistka Helena Hajníková, která žije
v Torontu, podnikla umělecký zájezd do Saskatchewanu.
—Profesor filosofie n a
Carleton College v Northfield v USA Milič Čapek
se zúčastnil filosofického
sjezdu v Paříži, který byl
uspořádán k oslavě sstých
narozenin Henri Bergsona. Příspěvek dra Čapka
b y l otištěn ve sjezdovém sborníku.
—(Jiří V,oskovec hrál hlavtií úlohu v televisní hře
"Císařovy šaty", kterou
napsal George Tabori.
Č/SPVU/ND

Poslední novinky
pánské evropské a
americké módy
najdete u firmy

PETER DAN
70 Bourke St.
MELBOURNE
Tel. 32 1846
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Demokratický manifest

N A SBÍRKU PRO U P R C H L Í K Y
Na výzvu v 7/X. čísle došly Hlasu domova do- NEJVÝZNAČNĚJŠI POLITICKÝ SPIS ČS. EXILU
sud tyto dary pro uprchlíky k "Světovému roku
České vydání £ 1 , anglické s 15/-.
uprchlíků": J. Čapková, Caulfield £ 5 / 5 / - , A . P .
Objednávky prostřednictvím Hlasu domova
Parkville £ 2 , J . Kinda Draytonville £ 20 a- X .
Richmond £ 1, -celkem £ 28/5/-. Děkujeme.
Sbírka bude pokračovat do konce května tr. VýSWISS TRAINED WATCHMAKERS
těžek předáme v červnu jako "Dar Čechů a SloEBNER: 19 York St.
NĚMEC: 22 Hunter St.
váků v Austrálii".
HD
Wynyard Station
Machine Rental Pty.Ltd.
Sydney
(dr. 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.
STUDIE ČS. ZAHRANIČNÍHO ÚSTAVU V EXILU
Čs. zahraniční ústav v exilu právě vydal v sérii
"Studies" anglickou srtudii dr. Mojmíra Povolného
pod titulem "The Three Aspects of Soviet Foreign
Policy". Tato studie pojednává o sovětské politice
USPOKOJÍ I NEJNÁROČNĚJŠÍ !
proletářského internacionalismu, spolupráce se soPřesvědčte se!
cialistickými stranami a koexistence s nekomuniPřesnídávky — obědy — svačiny — večeře
stickým světem. Další dvě studie, připravené k vydání. jsou dr. V. Chalupy "Situation of the Roman
lehčí jídla až do půlnoci
Catholic Church in Czechoslovakia" a dr. M. Po1 Premier Lane, Kings Cross, N S W .
volného "The Soviet Union and Political Question
Srdečně zvou
before the United Nations 1946—1960". Pracovní
K. FRIDRICH a J. PROTIVÍNSKÝ
skupiny v Holandsku a Německu pak připravují
studii o vývoji politického myšlení v Československu
Studie jsou rozmnožovány, vázány a rozesílány
EXPRESO — R E S T A U R A N T
-zdarma různým osobnostem, vědeckým ústavům,
společnostem a výborům, vysokým školám, časopisům, knihovnám, zahraničním ministerstvům apod.
Veškerá práce členů Ústavu je dávána zdarma. Náklady na "Studies" při omezenosti prostředků přes268 Oxford St., Sydney
to Ústav velmi zatěžují. Na 1 studii činí průměrně
telefon 31 4703
145 dolarů. Obracíme se proto tímto na čs. demoKontinentální i australská kuchyně
kratické spolky a osobnosti, aby nám svým darem
Otevřeno od 11. hod. dop. do 12 hod. noční,
pomohly uhradit tyto náklady. Těm. kteří přispějí
v neděli od 5. hod. odp. do 12. hod.
částkou nejméně 50 dolarů, dáme v čelo příslušné
MAJITELÉ J. CHOC & F. KRIŠTOFÍK
studie toto poděkování: "We wish to acknowledge
that the. publication of this Study was made possible by the generous financial support of..-."
Prožíváme novou vlnu komunistické ofensivy. J e
O D B O R N É S C E L O V Á N Í LÁTEK
třeba proti ní potavit zvýšenou aktivitu naši. NejA.A. I N V I S I B L E M E N D I N G SERVICE
užitečnější věcí, kterou můžeme dělat, je upozorňovat mezinárodní veřejnost na podstatu komunismu
D. G. Lupínková
a na cesty k jeho překonám. Ti, kdo nemají mož393 GEORGE ST., SYDNEY
nost tak učinit sami, pomohou věci
demokracie,
Telefon BX 2316
umožní-li nám svou pomocí rozšířit tuto aktivitu.
Zapíší své .jméno mezi ty, kdo v době potřeby byli na svém místě Čs. zahraniční ú s t a v v exilu
Box 934, Chicago 90," 111... USA
VŽDY
C H U T N Á JÍDLA
vzorná obsluha
—
milé prostředí
SOKOL
SYDNEY
koná cvičení každé
pondělí v tělocvičně Girl's
High School, Fort Street, u Sydneyského mosty.
majitelé Pepa Strejc 8í Jarda Polívka
Žactvo 7.30 — 8.30, dorost a členstvo 8.30— 9.30 več.
Pennys Lane
K I N G S CROSS — S Y D N E Y
ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ
VICTORII

pořádá řádnou valnou hromadu v sobotu 14. květDesinfekce balíčků
na ve Forester's Hall, 168 Latrobe Str., Melbourne.
POJIŠTĚNI
PACIFIC
Vzhledem k tomu, že se tato valná hromada' koná
všeho
druhu
FUMIGATING CO.
v době desátého výročí
založení Čs. národního
odborně provede
sdružení ve Victorii, žádáme všechny členy a sr113, Sussex St..
MIRO
DAVIS
dečně zveme zástupce a delegáty ostatních čs. deSYDNEY
mokratických exilových spolků, aby se valné hroNová adresa :
BX - 2491
mady v plném počtu zúčastnili.
Výbor 146 North Tce., B'anksVystavujeme potowji — Sydney Tel.:
tvrzení, event, i baPREHLÁŠENIE PŘEDSEDY
70 0358,70 0359,70 0350
líček sami odešleme.
Pred desiatými rokmi. vedení nadšením a v snahe dať do služieb našej vlasti všetko, čo len exulant móže dať, střetlo sa nás niekolko a utvořili
sme náš spolok za účelom presadzovania naších
exilových cielov a záujmov. Vedení myšlienkou česskoslovenskej slobody ,a boj a proti komunizmu, dopracoval sa náš spolok v miestě svojho pósobenia
istého uznania. Duch a vlastenectvo, ktoré sme medzi sebou udržovali a razili, boly v znamení ideálov
hlásaných T. G. Masarykom, ktorý znamenal pre nás
sílu, jednotu a vytrvalost'.
J á n Viola, East Kew
Telefon M F 6681

K O P A N Á

KOPANÁ

Kontinentální a australské
ŘEZNICTVÍ A VELKOUZENÁŘSTVÍ

PILSNER
92, Glenhuntly Rd., ELSTERNWICK, VIC.
(elektrikou č. 4, zastávka 43)
Tel. LF 4365, po prod. době 56 2958
Vždy kvalitní maso a uzeniny
Dodávky do domu
EMIL F U Č Í K (dříve Lyons Smallgoods)

obstará vše pro Vaše cesty do zámoří
nebo po
LODÍ I

Austrálii

LETADLEM

Hodláte-li přivézt do Austrálie své
příbuzné, spojte se s naší kanceláří.
Všechny potřebné doklady obstaráme
zdarma

V

MELBOTIRNE

SLAVIA — POLONIA 0:2 (0:2)
Slavia utrpěla první porážku po celkem vyrovnané hře. O výsledku rozhodly dvě minuty v prvním
poločase: ve 20. minutě skóroval za Polonii Dudon
a hned nato zvýšil náskok Biro. Slavia měla řadu
příležitostí, ale branku domácích neohrozila. Cook
zmařil několik vyložených šancí. Nejlépe hrála
záloha: Balish, Berry a Glennie. Pořadí po 6. kole:
1. Polonia 1] b., 2. Slavia 10 b., 3. George Cross 8
b., 4. Melbourne 8 b.,5. Juventus 7 b.,6. Wilhelmina
6 b.,7. J U S T 6 b., 8. Moreland 6 b., 9. Hakoah 4 b.,
10. Footscray 3 b.,11. Box Hill 2 b., 12. Preston 1 b.
Příští zápasy: 7. května doma s Box Hillem, 14.
května v Morelandu. Na 8. května byla svolána na
hřiště pracovní brigáda, a výbor zve všechny přiznivce. Začátek v 10 hod. ráno.

ODRA

SERVICE

6 A ELIZABETH

S Y D N E Y

SLA VIA — GEORGE CROSS 2:1 (1:0)
Slavia vyhrála proti dobře hrajícímu soupeři
jen štěstím a dvěma chybami brankaře George
Crossu. První branku vstřelil z dálky Angstenberger. Míč se před brankou odrazil a oklamal J3obsona v brance hostí. Ve 4. minutě druhého poločasu vyběhl Hobson z branky, aby zastavil Bella,
ale Bell přehrál míč Cookovi, který zvýšil náskok
Slavie. Asi čtvrt hcdiny před koncem snížil George Cross brankový poměr na 2:1. ale vyrovnat se
jim
nepodařilo. Nejlépe hráli Barotajs, Berrv,
Glennie.
SLAVIA —WILHELMINA 4:1 (1:1)
V dosud nejlepším zápase letošní sezóny porazila
Slavia loňského mistra a dostala se tak do čela tabulky. V první půli měla Wilhelmina silnou převahu, ale Slavia se ujala vedení brankou z penalty, kterou proměnil Angstenberger. Wilhelmina vyrovnala brankou Keukena. Po přestávce se Slavia
znovu ujala vedení brankou Zieglera, a obrana
Wilhelminy se rozpadla pod tlakem slavistického
útoku, který poprvé v sezóně hrál naplno. Rambousek a Cook vstřelili po brance, a několik dalších vyložených příležitostí bylo zmařeno hlavně
zásluhou Cocka. Wilhelmina měla příležitost snížit náskok domácích, když soudce nařídil penaltu,
ale Yntema minul branku. Nejlépe hráli Angstenberger. Rambousek a Barotajs.

ODRA

TRAVEL

V

PRAHA — GRANVILLE 7:1 (2:0)
Před 2.000 diváky vyhrála Praha po dobré h ř e
bez námahy. Granville se po poločase rozpadl a
nebyl Praze soupeřem. Nejlépe hráli oba Ninatisové. Branky Prahy: H. Ninaus 4, Jaroš, Ringhoff a
Tamandl.
PRAHA —NORTH SIDE 3:3 (1:1)
Nerozhodným výsledkem na hřišti v North Sydney ztratila Praha letos před
2.600 diváky první
bod. Zvláště ke konci
zápasu, k t e r ý dohrávala
prakticky o 8 hráčích (2 vyloučeni a Jaroš s natrženým stehením svalem) podala dobrý výkon a bod
ztratila celkem nešťastně. Těsně před poločasem
byl vyloučen za foul E. Ninaus. V 5. min. 2. poločasu se North Side ujala vedení a zdálo se, že je porážka Prahy zpečetěna. Praha však ukázala bojového ducha a dvěma brankami ve dvou minutách
se sama ujala vedení. 17 minut před koncem došlo
ke srážce Saghiho s pravým záložníkem N. Side
Pittmanem a oba byli vyloučeni. North Side vyrovnala dlouhou ranou několik vteřin před koncem
zápasu. Branky vstřelili Ringhoff, Tamandl a H.
Ninaus. Praha se udržela v čele ligy lepším brankovým poměrem před Apií.
V. R.

PARCEL

SERVICE

Telefon M F 6178

STREET,

MELBOURNE,

C.

1

Zasíláte dárkové balíčky svým
LÉKY,

POTRAINY,

příbuzným

TEXTILIE

?

Zašleme za Vás zboží nejlepší kvality
za nejlevnější ceny. v nejkratší době.
Vyžádejte si náš

ceník.

-8-

HLAS

DOMOVA

2. 5. 1960

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

ČESKOSLOVENŠTÍ FOTBALISTÉ VYŘAZENI Z ÚČASTI NA OLYMPIÁDĚ

ČSR - Maďarsko dvakrát I : 2
Českoslovenští fotbalisté^ byli zastaveni nja | C e s t ě do Říma dvěma porážkami od maďarských
representantů. V obou zápasech byli poraženi těsně 1:2. Referát z budapešťského utkání není ještě k disposici. K brněnskému zápasu nastoupila mužstva před 50.000 diváky,a vítězství Maďarů bylo zasloužené. Československému útoku chyběl hráč,který by jej stmelil. V poli nehrál čs.
útok špatně, ale nedovedl se prosadit před brankou. Selhal Obert, který nastoupil ve středu
útoku za zraněného Kvašnáka,
Maďaři vytěžili ze svých příležitostí maximum, a jejich střední útočník Albert vstřelil obě
branky a byl nejlepším mužem na hřišti. Č S R nastoupila v sestavě: Hlavatý—Tichý, Bomba—Kos, Hledík, Vojta—Pavlovic, Kučera, Obert, Kačáni, Jelínek- Zápas řídil slabě sovětský
rozhodčí Lukjanov, který b y l diváky vypískán. Jedinou branku ČSR vstřelil Obert.
Maďarské mužstvo se tak stalo vítězem skupiny, získalo ze čtyř zápasů 8 bodů. Maďaři porazili Rakušany 2:1 a 4:0.
. AMERIKA. .
DALŠÍ KVALIFIKAČNÍ SKUPINY PRO
Z americké zóny se přihlásilo, k olympijskému
OLYMPIJSKÝ TURNAJ V ŘÍMĚ
turnaji v Římě deset fiotbalotvých represeftitačních
teamů, které byly rozlosovány do pěti dvojic, a
¡EVROPA
vítězové: Mexiko, Surinam, Brazílie, Argentina a
Skupina 1.: Již na podzim minulého roku si jako Peru, sehrají ještě závěrečný turnaj, ze kterého 3
první účast na olympijských hrách v Římě vybojo- první mužstva postoupí na olympiádu. V nejleší
vali" dánští fotbalisté, kteří - bez účasti Švédů - vy- formě je mužstvo Peru, které deklasovalo několihráli naprosto suverénně
1. evropskou skupinu kanásobné olympijské vítěze, uruguayské fotbalisty,
"skandidávskou", když získali sedm z osmi mož- celkovým brankovým poměrem z obou střetnutí 9:2,
ných bodů, a vyřadili z další účasti podprůměrná a je považováno za největšího kandidáta jedné ze
tří medailí.
fotbalová mužstva Norska a Islandu.
ASIE
Skupina II. : Na Pondělí velikonoční se stali již
Rovněž pět vítězů asijského pásma bude bojovat
definitivními vítězi skupiny polští olympionici, kteří zvítězili ve Varšavě i v odvetném zápase se zá- o tři místa na olympiádě. Jsou to: Turecko. Jižní
padoněmeckým teamem 3:1 (vyhráli první utkání Korea, Indonésie, Indie a fotbalisté Národní Číny.
v Essenu 3:0 a porazili Finsko doma 6:2 a v Hel- Nejlepší výkony podalo v posledních letech Turecsinkách 3:1) a získali tak ve skupině všech 8 bo- ko, které dovedlo v prosinci 1958 porazit i první
čs. representační team, a před tím i Maďarsko.
dů a výborný brankový poměr 15:4.
AFRIKA
Skupina III. :Velmi komplikovaná situace nastala
A konečně z afrického pásma, které mělo devět
ve 3. evropské kvalifikační skupině, kde chybí se- mužstev, má účast zajištěnou Egypt, o druhém úhrát již jen střetnutí Bulharska s Rumunskem v častníku se rozhodne mezi Súdánem a Tuniskem.
Sofii. Zvítězí-li některé z obou mužstev, získá le- Po velikonočních kvalifikačních zápasech má tedy
tenky do Říma, a obhájci olympijského titulu, muž- zajištěnou účast v závěrečných bojích o olympijské
stvo SSSR bude vyřazeno, skončí-li však zápas ne- medaile v Římě šest národních mužstev: Dánsko,
rozhodně, budou mít všichni účastníci skupiny po Polsko, Velká Británie. Maďarsko, Egypt a pořáda4 bodech, a na olympiádu by jel team s nejlepším jící team Itálie.
brankovým poměrem, který má SSSR.
POHÁR EVROPSKÝCH MISTRŮ V KOPANÉ
Skupina IV. : Ve čtvrté kvalifikační skupině byVe Frankfurtu nad Mohanem došlo 13. dubna k
lo vše v nejlepším pořádku až do uplynulého týdne. Kandidát postupu - mužstvo Jugoslávie však největší senzaci letošního pátého ročníku P E M,
prohrál v Bělehradě neočekávaně s fotbalisty Izra- když západoněmecký přeborník Eintracht Frankele 1:2, a tak - ačkoliv chybí rovněž jen jedno stře- furt po výborném výkonu všech ř a d deklasoval
tnutí,- šance na postup mají hráči Izraele i Jugo- mistra Skotska Glasgow Rangers 6:1. Poločas byl
slávci. Třetí Řecko se již nemůže stát vítězem sku- 1:1. Odvetný zápas se hraje v Glasgowě. O drupiny, ale může rozhodnout, které z obou mužstev hém finalistovi se. rozhodne mezi čtyřnásobným vípojede do Říma. V případě, že by representanti tězem trofeje Reálem Madrid a FC Barcelonou.
Řecka v Athénách s Jugoslávci remisovali, kvalifikoval' by se Izrael, vyhrají-li však v
Athénách
hosté, jeli by na olympijský turnaj oni.
Skupina V.: Čtvrtým representačním mužstvem,
nejlepší americký desetibojař Edstrom dokteré si v posledních týdnech vybojovalo účast na —Druhý'
8.176 bodů, což je po Rusu Kuzněcovovi (8.
olympiádě
v Římě. je team Velké Británie. Ve sáhl
357 b.) a Američanu Johnsonovi (8.302 b. ) třetí
středu 13. dubna remisovali fotbalisté Velké Britá- nejlepší
výkon všech dob.
nie v Londýně v posledním zápase s Holandskem —Jihoafrický
překážkář Gert Potgieter zlepšil na
2:2, a vyhráli tak pátou skupinu se ztrátou jediném národním mistrovství
svůj vlastní
ho bodu a skvělým brankovým poměrem 13:6.- Fot- světový rekord na 440v yBloemfontein
z
49.7
vt.
na
49.3 vt.
balové odborníky překvapila ta skutečnost, že ve —Americký sprinter Ralph Alspaugh zaběhl
o vestátě, kde hraje profesionální kopaná velkou roli. likonocích v Dallas v Texasu 220 y za 20.4
vt.
dali dohromady tak skvělý amatérský team, který Jeho krajan Morris skočil v arizonskím městě Temse jistě postará i v Římě o mnohá překvapení.
pe o tyči 4.70 a dosáhl tak nfejlepšího letošního
Skupina VI. : Po basilejském utkání švýcarska s světového výkonu.
Lucemburskem 13. dubna, které, skončilo za neroz- —Československý exulant Jarda Drobný b u d e š velhodného stavu 2:2, mají šice v šesté evropské kva- kou pravděpodobností připravovat italské družstvo
lifikační skupině naději na postup ještě všechna pro daviscupová utkání letošní sezóny. "Squadra
tři mužstva, ale ve výhodě je Francie, které stačí azzurra", která vyhrála v minulém roce evropské
doma hrát nerozhodně se švýcarskými olympioniky. pásmo, zasáhne do bojů 51. ročníku Davisova poSkupina VII,: Vítězi sedmé,- posledpí - evropské, háru až v druhém kole, do kterého postoupila bez
kvalifikační skupiny se st|ali maďarští fotbalisté. boje.
Zbývající utkání Československa s Rakušany v li- —V přípravě na první daviscupové utkání se Zástí nad Labem je bezvýznamné.
padním Něimeckem v Hannoveru zvítězili Čechoslováci v mezistátním utkání v Bukurešti nad tenisty Rumunska 3:2.
—První závod motorerossu mistrovství Evropy-velHLAS
DOMOVA
kou cenu Švýcarska - vyhrál ve švýcarském Payvychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
erne ze 30 jezdců Angličan Bickers na stroji GreeAdresa: Hlas domova,
ves před Čechoslovákem Čížkem na Jáwě
(do
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
250 ccm.)
Telefon JA 3380 (jen mimo pracovní dobu)
—Čs. mistr Slávia Praha byl vyřazen z poháru ePředplatné: na rok s37/-, na i roku s l 9 / vropských mistrů v odbíjené, když po zápase v
na 7 čísel s -10/-, jednotlivě s 1/6
Praze 3:2 prohrál v Bukurešti s domácím Rapidem 1:3.

- - Ve zkratce - -

HLEDAJÍ:

Josefa Kubíka (Melb.?), Stanislava Rokůska (dopis v red. který pošta nemohla doručit). Mirka
Poula z Domažlic hledá Otta Svoboda z USA, Miroslava Doležala ze Slovenska, Karla Máchu nar.
25. 4. 1930 a Helenu Bafalovou z Krupiny na Slov.
(pro příbuzné.)
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

CHOROBY
KOŽNÍ A VLASŮ
léčí se úspěšnou metodou Cu-Ex-Ma na moderní kožní klinice
NATIONAL
SKIN INSTITUTE
165 Collins St.,
(vedle kina Metro),
MELBOURNE
Telefon MF 1272
(Porady z d a r m a
Zkoušené
všetřovatelky
Ekzema-Dětské ežkzema - Akne - Kožní
záněty-Záněty kožních
žlaz - Lupy - Padáni
vlasů - Alopeeie- Psoiaisis - Křečové vředy
Další kožní kliniky:
ADELAIDE:
25 Gresham Street,.
tel, LA 4270.
NEWCASTLE:
69 Hunter St.,t.B 3784
BRISBANE:
293 Queen St., FA 1445
TOOWOOMBA. MX.
C. Chambers, 164-168
Margaret St., tel. 7005

ZPRÁVY

OSOBNÍ

Miian a Anne Kantorovi
oznamují,
že se jim dne 17. dubna
narodil syn M a r t i n
Melbourne, Via
Malý oznamovatel
Poplatek za 1 ř á d k a 1/-.
tučnou 1/6
4 0 — L E T Ý MORAVÁK
hledá ženu za ú č e l e m
sňatku. Nab. pod zn. "Svobodný" do HD.
ČESKÉ PÍSNIČKY na jakost. LP deskách. K. Lom,
34 Baillie St., Nth. Melbourne, Vic.
4 5 — L E T Ý s výdělkem
1200 £
ročně, vlastník
menšího domku, nepiják,
hledá hospodyni. Adr. :
Mr. X . , 17 Conlan Str. .
Queenstown, Tasmania.

lahra, J. M. Cent Park,
F.
Š. Brisbane,
J. H.
Rushcatters Bay: Díky za
adresy nových odběr, neb
možných zájemců. - J.
Ch. Toronto: Vaši adresu jsme sdělili hledané,
L i s t á r n a
K.R. Chicago 8: Díky za
výstřižky. — M. V. LidK. L. Chicago. M. H. combe: Viz č 6. str. 6. —
Cicero, CAA Chicago, B. P. N. Box Hill: Díky za
HD
W. MtontraaJ, J.S. Wool- zprávu.
—V ČSR skončila liga košíkové: v soutěži mužů
zvítězila pražská Sparta, mistryněmi se stalo družstvo Orbisu Praha.
—V přátelském fotbalovém zápase zvítězil v Budapešti bratislavský Slovan nad mistrem Maďarska Csepelem Budapešť 2:0.
—Tituly mistrů republiky v rohováni v Bratislavě
získali: ve váze muší (do 51 kg) Šlajs, který jasně
vybodoval Molnára - ve váze bantamovB (do 54 kg)
Gajdoš, - ve váze pérové (57 kg) Koša, ve váze lehké (60 kg) Šimek, v lehkém welteru (63.5 kg) Němeček, ve váze welterové (67.5 kg) Rock v lehké
váze (71 kg) Beleš, ve váze střední (75 kg) Šatan
t. k. o. nad Macurou, v polotěžké váze (81 kg) Urban - a mistrem ČSR v těžké váze se stai Němec.
Zápasy měly však jen průměrnou úroveň.
—V Quantigo na Floridě zaběhl Američan Hayes
Jones 110 m překážky za 13,6 vt., štafeta Abilenské university dosáhla na 4 x 110 y skvělého času
40,2 vt. a 100 m Bili Woodhouse za 10,2 vt. (Třetí
sprinter, který zaběhl letos stovku v tomto času10:2 vt. měl i trojnásobný olympijský vítěz Bob
Morrow a Jihoafričan Jeffery. Na stejných závodech potvrdil svou skvělou formu i americký
koulař a držitel světového rekordu Bili Nieder,
který vrhl 19,23 m.
P R O D Á M E
3J akru země, 12 parcel, 240 ovocných stromů (citriís a jiné), 220 keřů vinné révy,
banánový háj. Na pozemku je nová garáž,
prádelna, koupelna se sprchami a polozbořený dům. Městská elektrika a voda (11 kohoutků rozvedeno po pozemku). V blízkosti
je řeka, cukrovar, loděnice, cihelna, 2 továrny na stavební dříví a jiné podniky.
Škola a všechny potřebné obchody v místě.
Autobus staví u domu. Městečko Granville
je vzdáleno asi l i míle od města Maryborough.
Cena £ 1.500. Zájemci pište na :
Bohemian Kennels, 34 Mary Str. , Granville-Maryborough, Qld. , telefon 3071.

