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Konečně snad víme, že nebudeme mít, co »i
neuděláme sami, že nebudeme mít svobodu, kte
ré bychom sami nedosáhli. To předpokládá ná
rodní solidaritu - tu dnes pomáhají vytvářet
i ti, kteří ji kdysi narušili, ale už prohlédli a ůčastní se aktivně společného osvobozovacího úsi
lí- JZůá se, že doma se novým skutečnostem při
způsobili dřív než venku, že zbraněmi ducha do
kázali mnohé, a že proto nepřeháním, když řekne
me: přiveďme zahraniční práci na úroveň do
mácího odboje.
Petr Hrubý

SSSR TLAČÍ DEMOKRACIE K ZELENÉMU STOLU

Konference, kterou Západ nechce

PŘEPYCH NETEČNOSTI

Po skončení druhé světové války byl vzduch pln
nadějí, a trvalo to hezkou chvíli, než si alespoň
národa uvědomila, jakou to podivnou svobo
Licitace o schůzku ”na vrcholku” utěšeně pokračuje. Nebýt drobných detailů (vodíkových část
du nám nadělili z Košic. Těch, kteří si to uvědomili,
bomb a případného zničení světa), člověk by shledal situaci mírně obveselující. Jeden západní však nebylo mnoho, a i u nich se to projevovalo
státník za druhým vyhlašují svatosvatě žádoucnost takové schůzky a odhodlání pracovat k je spíše stísněným pocitem nejistoty, než jasným vě
domím, že československá svoboda je v nebezpečí.
jímu uskutečnění. Přitom je to poslední věc na světě, již si přeje.
Snad se to všechno dá vysvětlit. Nacistickým ná
Každý (presidentem Eisenhowerem počínaje a francouzským ministerským předsedou Gaisilím rozdělené rodin/ byly znovu pohromadě a
llardem konče) musí vědět, ze dnes je nejnevhodnější doba, již by si Západ pro takové sezení doháněly ztracený čas. Byly plánovány nové exis
mohl vybrat. Ale veřejné mínění světa, usměrněné sovětskými propagačními tahy za pomoci tzv. tence, staré byly obnovovány. Jeden strach umřel
a nikdo neměl náladu na druhý.
realistů, kteří věří nerealisticky. v možnost dohody se SSSR, jim neponechává jinou volbu.
Někteří lidé neměli mnoho času k přemýšlení.
Z toho všeho potahování vyplývá: nadmíru jasně: Sovětský svaz si takovou schůzku přeje a
Válka je připravila o všechno, a po válce jako za
dělá co může, aby k ní došlo. A když si komunisté něco přejí, pak si musí být přiměřeně jisti, války se musí jíst. Byli i takoví, kteří na válce,
že jim to něco vynese.
jako na všem, vydělali, a .kteří teď zápasili, aby
o své výdělky nepřišli.
Chruščov slíbil doma žír přehlušily ve světě USA, a poslali anglic vensko, opatření, jež by
Ale téměř všichni, koncentiáčníci i pozůstalí po
věci, k jejichž splnění téměř úplně maďarský kému ministru národní chránila Západ i Vý jiných koncentráčnících, řemeslníci a úředníci, par
tyzáni i ’’partyzáni”, poctivci i prospěcháři, téměř
potřebuje delší dobu po povyk a Sputhíci pozd obrany Sandýsovi poz chod před náhlým ato všichni
se nadýchali přeludu ’’osvobození”, že jim
movým útokem, a od unikl zápach, který už vycházel z Rumunska, Bul
měrného klidu, který si vihli sovětskou, prestyž vání do Moskvy.
chce zajistit přímým jed nebývalou měrou.
harska, Jugoslávie á Albánie. I když pak vedle
Vyhlídky konference zbrojení.
Západ je o všech těch nás s konečnou platností padla maďarská a po ní
Proto si mohou komu
náním s hlavami velkých
Na čem se [zatím obé věcech ochoten jednat, polská svoboda, jenom málokde člověk nalezl plné
nisté dovolit gesta, která
západních demokracií.
pochopení svízelnosti naší krkolomné situace.
ve skutečnosti nic nezna strany nemohou dohod ale chce . také mluv it o
Ve svě většině jsme si byli podvědomě jisti, že
Oč jde?
nout,
je
agenda
konfe

věcech dalších - o sjed u ňás se to stát nemůže. Měli jsme ústavu, méll
menají, ale působí na ve
nocení Německa a o so jsme presidenta, měli jsme demokratickou tradici.
řejné mínění. Přistoupi rence.
Jde mu o zaručení ny li na západní požadavek Sovětský svaz chce pro větských satelitech.
.Všední život plynul dál a jediné starosti byly
existenční
starosti. Noviny. a politici nám řekli ně
nějšího stavu v Evropě, schůzky zahraničních mi jednávat Střední východ,
Právě o těch dvou vě co, ale zamlčeli
víc. Před tím, co mělo být i bez
kde se fronta podstatně nistrů, projevili ochotu, Rapackiho pláh na ”de- cech však nechtějí jed nich
jasné, jsme křečovitě zavírali oči. Tak jsme
stabilisovala, a kde za aby se hlavní konferen nuklearisované” Němec nat Sověty.
ztratili svobodu, své domovy a současně i své exis
tím nevidí možnost dal ce konala kdekoli v ko, Polsko a Českoslo- (Pokračování na sír. 2) tence, pro jejichž budování jsme kdysi neměli čas
na nic jiného.
ších zisků. Čím pevněj
Nastala tlačenice k nouzovým východům a po ní
ší budou jeho jistiny v
Desáté výročí komunistického puče v Československu
hledání nových domovů. Někteří je našli v AmeriEvropě, tím více bude
se, jiní v Norsku, někdo v Anglii. My jsme je našli
moci obrátit pozornost
v Austrálii. Pro někoho už je to domov trvalý,
pro někoho to bude vždycky dočasné řešení, ale
k politické expansi v
v ^každém případě je to jediný domov, který teď
Asii,. Africe a latinské
O číslo dál od sparťanského stadiónu byla 23. února 1958 největší máme.
Žíká se, že chybami se. člověk učí. Ale ko
Americe a k hospodář sláva (byla to neděle, aby dělný lid nezameškal šichty). Pan president lik z nás si vzalo trvalé poučení z lekce před de
ské expansi uvnitř SSSR. Novotný se dal zase jednou slyšet pěkným výkladem o mezinárodní si seti lety?
to nebyl konec, tečka, od níž se dá vy
Pro Sověty je tohle tuaci, jejž ani silný mráz nemohl oloupit o nádech vřelého humoru. Vůdčí jítTenkrát
rovnou vpřed bez jediného pohledu zpět. Je
myšlenkou
celého
jeho
projevu
bylo
známé
nesobecké
heslo:
co
je
tvoje,
nejlepší možná doba k
nom ^edna episoda to byla, jedna malá šarvátka
jednání. Uvnitř svého je moje, a co je moje, do toho ti nic není. Doufejme, že i řada západ velikého zápasu,' který pokračuje dál.
Austrálie je bezpečnější zátiší než Českosloven
impéria mají teď nepo ních politických znalců bude uchvácena podobnou lideologií.
sko z let 1945-48. Ale nenamlouváme si zase, že
Československá vláda to, aby se sešli předsta dáno čs. občajiům vys je
měrně více klidu než
to útočiště naprosto bezpečné. Na světě nebude
před rokem, Suez a AI- je na příklad docela pro- vitelé velmocí a rokovali větlení, proč se všichni -bezpečného místa tak dlouho, dokud nebude úspěš
o tom, jak napravit ten musí povinně účastnit- ně dobojován zápas, jehož jsme nyní svědky.
oslav desetiletého výro Kolik z nás si tohle uvědomuje po deseti letech?
to hříšný svět.
Po maturi tě
čí pohřbu demokracie. Kolik z nás se obtěžuje zamyslit se nad tím, có se
Kurs Zbrojovky
právě děje třebas v Indonésii? Kolik z nás si pro
V brněnském kraji bude letos maturovat 800 mla
existenční starosti připouští myšlenku, že by pro
Bezhlasné
volby
dých lidí, které (slovy profesora L. Švirka v roz -Nejlépe by snad bylo,
nás pád Indonésie znamenal tak trochu opakování
hlase) ”se nám nepodaří umístit všechny na vyso kdyby zůstal mír, aby se
Poměry v Českoslo situace, již jsme už jednou v polospánku prožívali?
kých školách, na kursech, v odborných školách a mohly dodat zvýšené vensku jsou výhradní
Kdyby Indonésie padla zítra, rozdíl mezi situací
administrativě”.. I v komunistickém plánování te dodávky zbraní jak na záležitostí českosloven poválečného Československa a dnešní Austrálií by
dy znovu straší přízrak nadproduktivity inteligence.
-byl pořád značný. Mezi Austrálií a Indonésií leží
’’Československý zpravodaj” z 5. března k tomu Střední východ, tak i na ského lidu, nebo aspoň kus moře a zájem velkých západních mocností o
podotýká: ”V praxi tento výklad znamená toto: ze východ vzdálenější, kde .tak ■ to potvrdil pan No ’’pátý světadíl” je jistě větší než o malé Českoslo
středních škol budou maturovat sedmnáctiletí chlap je nutno ’’zaostalé země” votný. Pan Novotný ta vensko. Ani to však nemění nic na faktu, že by
ci a dívky, kterým nezbude nic jiného než jít do
nám komunistická Indonésie přiblížila rudé nebez
učení. Přitom budou o tři roky starší než ti učňo trochu vzdělat kursem ky nikdy nepřipustí, aby pečí znovu na dosah ruky. Ať si mravenci bojují
se do těchto utěšených svou válku, ať padají černí nalevo a červení vpra
vé, kteří nestudovali. To není vše. Na vysoké školy Zbrojovky.
Pan president rozhod poměrů ’’kdokoliv vmě vo, my chrobáci si koulíme své privátní kuličky.
se z maturantů nedostanou ti, kteří mají nejlepší
prospěch,- nýbrž především protekční děti komunis ně nebude mít hic proti šoval”, neboť mohou-li
Nestačí popadnout mokrou houbu, smazat, co je
tických funkcionářů, děti s ’’próletářským půvo tomu, když se Západ svobodní občané slavit napsáno na tabuli, a prohlásit ctnostně: ”My jsme
dem’’, podepřeným legitimací komunistické strany
sem nepřišli s žádným posláním, my jenom chce
polepší, ale rozhodně by ’’hlasování bez voleb”, me
nebo aspoň Čs. svazu mládeže”.
klidně žít”.
mohou
také
volit
beznemohl
strpět,
kdyby
se
’’Československý zpravodaj” si dále všímá mno
Nezáleží na tom, co chceme nebo nechceme. To
ha dopisů, ve kterých píší čs. občané adresátům v někdo zajímal Ó to, jak hlasně, ale nikdy bez též jsme říkali už jednou, když mravenci padali
zahraničí, že jejich děti ’’mají nadání pro to nebo to vypadá ve skutečnos trestně.
na všech stranách a říkali jsme to tak dlouho, áž
ono”, ale že je už ’’škola určila pro jiný obor podle
nám
ze všech těch kuliček zůstaly jenom holé ži
ti, když si lid vládne
Nad tímto celým oškli voty a nohy, jichž jsme použili k útěku.
potřeby národního hospodářství”.
sám.
Profesor Švirk tohle všechno shledává ’’zajíma
vým masopustním přízra V dnešním světě si člověk může dovolit všelijaký
vým konfliktem”. Rodiče postižených dětí s. ním
Lid by rozhodně ne kem visely portréty přepych, ale přepych netečnosti si dovolit nemůže.
asi divoce nesouhlasí. Blíže pravdě je nepochybně
Jinak se může stát, že mu příště nezůstanou ani
pisatel ’’Československého zpravodaje’’, který na strpěl, kdyby na příklad Marxe, Engelse, Lenina ty nohy k úprku.
'
-kwpsal: ’’Režim s oblibou hovořívá o ’’pokroku”, o jiný lid žádal, aby si lid a Gottwalda. Pochodují
Published
by
’’růstu životní úrovně”, o ’’zájmu celku”, o ’’péči o směl zavolit, neboť lidu cí lid byl hlasitě rád,
člověka”. Přitom průměrný občan na svém životě se nejlépe volí, když jde že žije mír a že také
Fr. Váňa, 8 Moorhouse St., Richmond E. 1, Vie.
pokrok valně nepozoruje, ’’životní úroveň” roste
Printers: Bussau & Co.,
rychle jen v novinách a ’’zájem celku’’ je zájmem do ’’hlasování bez vo žije vláda.
6
Elizabeth St.. Nth. Richmond. Vie.
leb
”
.
Tak
totiž
bylo
po(Pokračování na str. 2)
KSČ”.

OSLAVY LIDEOLOGIE

HLAS DÓMOVÁ

Sukarno zahájil útok proti vzbouřencům

17. 3. 1958
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SEMIŠOVÁ SAKA
=
E
všech barev, dámská i pánská
E
= dámské kabelky * aktovky * diplomafey
E
E vše dle nejmodernějších evropských vzorů =
dodáváme do celé Austrálie
Je nejisté, mohou-li
ještě západní demokra
za' výrobní ceny
cie nějak přispět k od
vrácení tragedie, která
alamander
se zdá v Indonésii ne
Leathergoods
vyhnutelná. Cokoliv se
stane, problém indonés248 Brunswick St., FITZROY, VIC.
kého komunismu nemů
Telefon JA 3560
že být vyřešen na Su
matře, ale na Jávě. A je
nom Jávané sami ji mo
OSLAVY LIDEOLOGIE
hou vyřešit podporou
(Pokračování se str. 1) a zbohatlíci k projevu,
vzbouřenecké vládě.
Přišel na večeři
který vyjevil, že bez So
Ale je - snad na čase,
Do Rudého práva na větského svazy by to
aby západní demokracie
změřily situaci, rozhodly, psal slavnostní úvodník nešlo.
Právem tomu věří údá-li se ještě na Jávě co maďarský ministerský
zachránit, a jednaly po-’ předseda (jako jediný častníci: Novotný, Bacídle toho. Komunisté si cizí účastník). Osud si lek, Fierlinger, Dolanvsadili na svého koníčka rád pochutná na takové ský, Kopecký, Široký,
ironii.
Šlechta, Plojhar, Kyse
už dávno.
V lepších kruzích to lý, Zupka, Krutina, StreNejvíce zájmu by mě
odnesl Španělský sá 1 chaj, Jankovcová, Hendla mít vláda austrálská.
pražského Hradu, kde rych a ostatní jidáškové.
Proto, že komunistická se sešli místní, satrapové
vm
Jáva (nebo dokonce ce
lá Indonésie), znamená
komunismus na austrálNaše specialita. ZBYTKY LÁTEK
ském prahu.
-nLátky na pánské obleky a dámské kostýmy
gabardinové, hedvábné, vlněné a bavlněné
Pánské košile a pyžama
Levné zbytky k zasílání darem do Evropy
NEJLÉVNÉJŠÍ CENY V MELBOURNE

bitvjTošumatru
Oddíly djakartské vlády se vylodily na Sumatře a zahájily třemi prou
dy operace proti vzdorovládě v Padangu.
Většina dosavadních zpráv pochází z vládních pramenů, které se čtou
jako válečná komuniké z ’’vůdcova hlavního stanu”. Není proto zatím
jasné, na jaký odpor narážejí útočící javanské jednotky. Zatím se zdá
pravděpodobné, že se vzbouřenci budou musit omezit na záškodnické akce
Z .džungle.
■ Obrázek by mohla karno dělá. Sovětské Možná, že je to správné
změnit jenom aktivní po zbraně jsou prý už na i dnes. Ale člověk se po
moc dalších, dosud neu cestě přes Egypt, a Ru mnoha starých zkuše
trálních velitelů, nebo dá Čína várovala Spoje nostech těžko zbavuje
nepokoje na Jávě samé. né státy před interven dojmu, že se v zásad
cí, v níž ani v Pekingu ních konfliktech příliš
• Komunistický zájem
nemohou věřit.
často příliš mnoho lidí
; Komunistům přiroze-.
Postup djakartské vlá chová neutrálně. Někdy
ňě'nejde o zájmy Indo
dy začíná nápadně při ta neutrálhost hraničí s
nésie, Bez jejich vlivu by pomínat komunistické
neochotou, učinit rozhod
se byla dala situace vy
methody. Tisková svo nutí a sdílet zodpověd
řešit. smírným kompro
boda přestala prakticky nost.
misem. Smírné řešení by
Tak se dnes např. je
existovat, západním ko
však nesloužilo jejich cí
respondentům je zaka ví úloha dr. Hatty, je
lům. Nynější stav věcí
zován vstup do země, ji hož popularita, v Indo
je jim daleko vítanější.
nésii se blíží Sukarnově,
ní jsou vypovídáni.
Jak situace vypadá,
a který se proto jeví ja
Djakarta se dostává čím Příliš mnoho neutrálů ko jediná osoba, schop
Mnohokrát bylo řeče
dál. tím více pod komu
ná prolomit politické
nistický vliv. Sukarno no, že by se západní de osamocení, _ v němž se
obvinil vzbouřence, že mokracie měly stavět k ted ocitli vzbouřenci na
chtějí zavléci Indonésii indonéskému konfliktu Sumatře.
do západního bloku, a neutrálně. Do určité mí
komunistická strana pod ry a do určité doby to
poruje’ všechno, co Su snad také bylo správné.

-Naše rovy
K ULEHČENÍ TO

NEVEDE,

BA NAOPAK
”,..a proto se soudruhovi ukládá pátý stu
peň stranického trestu”. Takové jsou velmi čas
to' závěry disciplinárních jednání. ’’První stu
peň”, ’’druhý stupeň” atd. stranického trestu.
Používají se stupně. Proč používat takových
výrazů, je to správné? Vždyť přece stanovy
strany žádné stupně neznají. Doslova se v nich
uvádí:
”Za porušení stranických povinností se ukládají členům strany podle rozsahu provině
ní tyto stranické tresty: napomenutí, veřejná
důtka, dočasné odvolání z veřejné funkce a
zbavení veřejné funkce, důtka s výstrahou, vy
loučení ze strany, vyloučení ze strany s trest
ním oznámením”.
Nač tedy používat ’’stupně’’? Nač ’’přetvá
řet” stanovu strany, nač vymýšlet různou han
týrku? K ulehčení to nevede, ba naopak. Zby
tečným počítáním, co je ’’čtvrtý” a co ’’pátý”
stupeň se stěžuje práce.

■

ŽIVOT STRANY, 22-11-57, str. 1363.

TELEVISORY. RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY
a elektrotechnické přístroje a potřeby
za hotové neb na splátky dodá i opraví
J' P H I L I P
Rádio - Electrical,
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, Víc.
(1. stanice za st. Elsternwick) Telefon XM 2542
Dříve závod v Praze XII.

Kon ference, kterou
Západ nechce

JOB WAREHOUSE
56 - 58 Bourke St., Melbourne

(Pokračování se str. 1)
•Dílčí dohoda o od
zbrojení, kterou Chruščov potřebuje k uskutečnení svých hospcdář■ ských plánů, by snad
byla možná. Situace na
Středním východě se
však vymkla oběma blo
kům z rukou a je v pří
tomné době téměř neře
šitelná. Rapackiho plán
pak záleží na možnostecn
kontroly v sovětské zó
ně a ochotě Západu ku
kroku, který celkem ni
kam nevede.
Německo a satelité

je pravděpodobné, že
ani v tom není v Moskvě
jednota, a že tam exis
tuje silná ’’konservativní’’ skupina, jež by ne
byla ochotna k ústupu
ani za takových okolnos
tí.
Chruščov řekl ostatně
nedávno v Minsku jasně,
že se konference ’’Velké
čtyřky” nesmí vměšovat
do vnitřních záležitostí
východní Evropy. Co
znamená v komunistic
kém slovníku ’'nevměšo
vání do vnitřních zále
žitostí”, ví snad každý.
K řešení německé a
Nedá se vyloučit, že
satelitní otázky nedojde, jednou k ’’dobrovolné
i kdyby Sověty nakrás mu” odsunu sovětských
ně souhlasily s jejím armád z části východní
projednáváním.
Evropy opravdu dojde.
Minimálním požadav Ale domníváme se, že
kem Západu (kdyby se k němu může dojít je
chtěl přece jenom poku nom tenkrát, stanou-li
sit o Kennanův plán) se satelité přítěží SSSR.
by musil být vojenský I potom to však bude ze
odsun Sovětů ze střední sovětského hlediska spí
a východní Evropy, vý še otázka taktiky než ko
měnou za západní odsun nečného řešení.
z Německa, eventuelně
Na konferenci ’’Vel
několika dalších evrop ké čtyřky” nebudeme
ských zemí.
asi dlouho čekat. Za da
Rusové však dosud né situace však při nej
vždycky zdůrazňovali zá lepší vůli nevidíme, jak
vislost svého ústupu na- by z ní mohl těžit někdo
úplném vyklizení Evro jiný než Sovětský svaz.
py Američany. Přitom
•kw-

POJIŠTĚNÍ domů, bytů,
Podle poslední módy
podniků, work, compens.,
šije
aut, úrazové, T. V.,
Fr. VOZÁBAL
odborně provedou
dámský a pánský
HOTEL AGENCIES
krejčí
47 Lt. Bourke St.,
26 Moore St., Sth. Yarra,
Melbourne
- FB 3067,
Vic.
Tel. BM 5618
___ po hod. UY 74"!

ZE DNE NA DEN
2.3. Karamanlisóva řec
ká vláda resignovala.
— Jemen se připojil k
egyptsko-syrské arabské
federaci.
3.3. Irácký ministerský
předseda Abdul Wahib
Mirjan resignoval. Jeho
nástupcem je gen. Nuri
al Said.
— SSSR navrhuje, aby se
v květnu konala v Ženevě přípravná konference
zahraničních ministrů
mocností, jejichž hlavy
by se pak sešly v červnu.
4.3. - Dulles prohlásil, že
Spojené státy nemohou
přistoupit na sovětský
návrh na konferenci za
hraničních- m i n i te t r ů.
Francie a NATO se také
vyslovily proti, Macmillan
se přímo nevyjádřil.
6.3. Nový americký po
kus vystřelit do prostoru
satelitní těleso se nezda
řil. Raketa typu Jupiter
selhala teprve- v posled
ním stadiu.
— Komunisté sestřelili u
hranic demilitarisované
zóny v Korejí americké

tryskové letadlo typu
Sabre F 86.
—-Šéf syrské špionážní
služby plk. Serraj prohlá
sil, že obdržel oď arabské
ho krále Sauda £ 2 mil.,
aby zabil Násíra.
— V Tunisu prý bylo zat
čeno 41 lidí, kteří měli
připravovat atentát na
presidenta Bourguibu,
— Podle britských zpráv
bylo v Jordánu zatčeno
přes 100 lidí, ’kteří prý
připravovali atentát na
krále Husseina.
10.3. Indonéské vládní
jednotky se vylodily na
východním pobřeží střed
ní Sumatry. Povstalecké
středisko Padang bylo
bombardováno.
12.3. Indonéská úřední
zpráva přiznala, že po
vstalci opět obsadili Gorontalo v severním Celebesu, Parašutisté obsa
dili Pakan Baru - středis
ko naftové oblasti na
střední Sumatře, kterou
14. 3. V Sovětském svazu
byly detonovány dvě dal
ší jaderné zbraně.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Na schůzi vlády byl
schválen čs. státní rozpo
čet na rok 1958. Příjmy:
94 a devět desetin miliar
dy, vydání 94 a sedm de
setin miliardy. Na obranu
a bezpečnost bude ofi
cielně vydáno 9 miliard
korun.
— Při pokusu o útěk do
Rakouska byl dopaden
zaměstnanec pověřenectva
vnitra Arpád Horváth,
bývalý konfident NKVD.
— Mluvčí ministerstva
přesného strojírenství oz
námí!, že plánovaná ”decentralisace” průmyslu umožnf převod 40 procent
zaměstnanců ministerstva
do nepřesného těžkého
průmyslu.
— Letos bude na čs. auto
mobilovém trhu na pro
dej ’’několik desítek” vo
zů typu Tatra 603. Lidová
cena: 200.000 Kčs.
— Před lidovým soudem
v Ostravě stál Eduard Ře
hůřka, obviněný ze špio
náže ve prospěch Ameri
čanů. .Dostal 9 let.
— V ústeckých loděnicích
je tč. zaměstnáno víc jak
5 0 bývalých politických
vězňů. Jsou placeni mé
ně než ’’obyčejní” dělní
ci. Bydlí ve starých dře
věných barácích v Hřen
sku. Ústecké loděnice sta
ví vlečné nákladní čluny

(přes 1000 BRT>.
—Opožděně dochází zprá
va o neštěstí, i způsobe
ném výbucnem svítiply
nu v činžovními domě' v
Praze-Dejvících. Při vý
buchu přišla o život
správcová domu a 5 ná
jemníků bylo zraněno.
— Fordova automobilka
prý pošle do Českosloven
ska větší počet technic
kých zaměstnanců, kteří
mají zaučit čs. autome
chaniky v opravách ame
rických vozů. Táž zpráva
dodává, že totéž plánují
francouzské automobilky.
— Byly hlášeny dva vel
ké požáry, které způso
bily miliónové škody. Vy
hořely dílny Pražských
elektrických ptídniků a
ubikace brigádníků v
příbramských dolech.
— V Hlohovci Stáli před
lidovým soudem členové
protistátní skupiny, obvi
nění Z
teroristických
akcí.. Vedoucí skupiny
Štěpán Kvanta tíyl odsou
zen na 20 let, ostatní ob
žalovaní (mezi nimi: M.
Jurkovič, L. Vávra, MBišča) byli odsouzeni k
mnohaletému žaláři.
— V Moravském Krasu
byl objeven labyrint pod
zemních jeskyň. Objevi
telé: F. Plšek, J. Jarušek,
L Šebela a R. Burghardt.

Setkáni v parlamentě
Pražský žurnalista Karel Bureš, který se set: kal v době olympijských her v Melbourne s
Jižním křížem (viz HD 21 - VII.),
sešel
in absentia s australským parlamentem minu
lý týden. Poslanec liberální strany z Queenslandu Killen rozveselil unuděné řady poslan
ců v Canbeře výňatky z Burešovy knihy ’’Setká
ní pod Jižním křížem”.
Snad se nemýlíme, řekneme-li, že poslanec
Killen si našel svůj' materiál v málo známé
publikaci, kterou vydává Liga práv ve Victo
rů pod názvem ’’Intelligence Survey” (vyda
vatel E. D. Butler, adresa: . 343 Lide Collins
St., Melbourne C. 1.). V lednovém čísle to
hoto ’’Přehledu” byl uveřejněn článek s nad
pisem ’’Komunistická zpráva o Austrálii” (str.
11).
Výňatky ze zmíněného ’’Přehledu”, jichž se
nedotýkal článek v loňském HD:
”V této pohostinné zemi zmizí děvče, kte
ré sem přijelo na návštěvu, za bílého dne. Po
krokový australský spisovatel Frank Hardy od
halí únos Niny Paraňukové, stevardky z lodi
’’Gruzie”. Byla unesena australskou tajnou po
licií. Je to nová provokace proti Sovětskému
svazu”.
’’Australská vláda nakupuje otroky v tábo
rech Západního Německa a Rakouska. Cena
-Otroků je nízká: lístek v podpalubí”.
”A co dělníci? Mají auta? Nebuďte směš
ný. Kde by je vzali? Ráno musí časně vstávat.
Před první světovou válkou mi trvala cesta do
práce tři hodiny. A po válce? Dostal jsem taxikářskou licenci...”
’’Spolková policie zahájila urážlivý a provo
kativní útok na Sovětský svaz s úmyslem dis
kreditovat jej v očích australského lidu. K to
muto účelu použila V. Petrova, člena sovětské
ho vyslanectví, notorického alkoholika ... No
viny mohou lhát, jak chtějí. Jsme přece ve
svobodné zemi”.
Další čtení o Austrálii a olympijských hrách
viz str. 5 tohoto čísla. .

— V pražském závodě
ČKD byli odsouzeni pro
rozkrádání státního ma
jetku tito ¿aměstnanťii:
J. Vojtíšek, F. Benák, J.
Horálek, E. Erber, B.
Děd,, S.. Vinecký, Č. Kou
kal, V. Kubát, F. Volf,
R. Jando vský, Á. Petr
žilka.
odsouzen
obžalo-

’’Zdraví pracujících především”

Nedostatky čs. medicíny
Skoro každý z čs. uprchlíků by mohl být y teto otázce znalcem. Každý
z nás posílal nebo posílá nebo bude posílat do Československa léky, které
jeho příbuzní potřebují, které by jim jejich lékař rád předepsal, ale které
prostě v Československu nejsou. Informace o tom, jak to vypadá s do
dávkami léčiv a obvazů, dodal RFE bývalý zaměstnanec liberecké nemocni
ce. Z jeho zprávy vyjímáme nejzajímavější úryvky:
Jako následek pomoci, lem” československého
Takový jrek!
kterou poskytlo Česko zdravotnictví jsou injekč Informátor RFE zazna
slovensko Maďarsku za ní jehly. Informátor menává výroky čs. léka
i po revoluci, jeví se ne doslova říká:
řů, kteří nevědí, co by
dostatek buničité i obva
měli pacientům přede
’
’
Používá
se
jehel,
zové vaty. Vata smí být
psat, protože ”nic pořád
jichž
by
se
za
normální

vydávána jen na lékař
ho stavu neužívalo, pro ného, co by pomohlo,
ky předpis.
tože jsou tupé. Pacienti nemáme”.
Úsporné vyšetření
Doslovné vyjádření
mají z těchto jehel
jednoho
z čs. lékařů:
strach.
Pacienti
.
.
.
po

V tuberkulosním sa
’
’
Mnoha
nemocným by
kládají
tyto
staré
jehly
natoriu v Liberci bylo
proto zavedeno ’’úspor za ruské výrobky a ří pomohlo, mohlo by být
né vyšetřování”. Nor kají: ’’Pane doktore, ne pomoženo a jejich zdra
málně bylo potřebí pro berte na mne tu ruskou ví zachráněno, kdyby ne-,
bylo těch tvrdých palic
každou vyšetřovanou o- jehlu”.
v Praze, které nepřipustí
sobu šesti zkoušek (6
V přídělech streptozkumavek, 6 vatových mycinu panuje vzorné dovoz pořádných medi
zátek). Aby se ušetřila soužití: příděly jsou na kamentů. Jak/ máme s
vata na zátky, konají se půl americké, napůl rus takovým drekem, který
máme k disposici, lidem
dnes jen dvě zkoušky.
ké. Z ruského mají pa
Značný je také nedo cienti strach (’’Nedávej pomoci; •
Ti j. nás, kdo se pa
statek lihu. Pro čištění te mi, prosím vás, ten
matují
na neuvěřitelnou
pokožky před vstřiknu- ruský streptomycin - on
tím injekce nebo před hrozně pálí. Nemáte-li historku o dovozu ame
odnětím krve se dnes americký, tak radši žád rických isotopů před pu
čem ■ (svědek: ’’isotop”
běžně z úsporných dů
ný!”). Potíž, je v tom, Navrátil v Kanadě, obvodů používá směsi lihu
že nemocnice musí vzít žalovací spis: týdeník
a benzinu.
ruský streptomycin, aby ’’Dnešek”), nebudou, po
Injekční jehly
dostala i příděl americ kládat všechny uvedené
Dalším ’’úzkým profi- kého léku.
údaje za přehnané. RFE
V Československu jsou odkrývána nová ložiska

HONBA ZA URANEM
Nedávno jsme si přečetli ve zprávě jednoho z vedoucích československého
národního hospodářství výrok, který zněl jako plané ■vychloubání. Komu
nistický mluvčí připouštěl sice, že čs. průmysl utrpěl v minulosti nějaké
ztráty, ale že to je všechno víc jak vynahrazeno odkrytím nových rudných
ložisek. Podle přehledné zprávy, jež je k disposici zpravodajskému oddělení
mnichovxié Svobodné Evropy, byla v minulosti honba za uranem na území
Československa velmi úspěšná.
Zpráva úvodem říká, Odtud pak k Chotěboři a na Chotěbořsku. Alespoň
že ’’geologický výzkum z severně k Trutnovu . a poslední zprávy z této
oblasti udávaly, že už v
minulých let ukázal, že Krkonoším.
Z Chotěboře, jak uka květnu a červnu minulé
vydatná ložiska uranové
rudy, schopná těžení, se zují nejnovější průzkum ho roku se z Chotěbořnalézají po celé republi né vrty, přechází urano ských vrtů ’’předávaly
vá vrstva na Moravu na vyhloubené kutačky k
ce”.
Seznam uranových ob Drahanskou vysočinu, od dalšímu využití inspekto
lastí to dokazuje. ’’Mož kud 'jde jižním směrem rátu v Trutnově, pod kte
no zhruba označit linku”, na Slovensko k Pezino- rý chotěbořská oblast
pokračuje zpráva, ”kde ku, severně pak přes Ja patří”.
se v Československu uran vorníky ke Spišské Nové
V brdskě oblasti se ob
nachází v různých hloub Vsi. O intensitě prací v jevily dvě šachty v blíz
horažďovickém revíru kosti Skalky. Přípravné
kách”.
Tato linka jde z ’’kla svědčí skutečnost, že od práce tam provádí skupi
sického” naleziště uranu u roku 1957 má tato oblast na hlubinářů z Příbram
Jáchymova a Horního svůj vlastní správní a do- ska.
Slavkova přes Karlovy hlédací orgán. Do roku
Přestože je zjištěno, že
Vary, Mariánské Lázně, 1956 patřila horažďovická
část Šumavy, přes nejno uranová oblast pod slav na Drahanské vysočině
uran je, není prý dosud
vější uranový revír v Ho kovský inspektorát.
S těžbou uranu bylo ve jisto, zda by se vyplácela
ražďovicích k Plzni, a dá
le přes Brdy k Příbrami. vší vážnosti započato i jeho těžba. Naproti tomu
v okolí Mariánských Láz
ní se konají naplno pří
kovský,
J.
Vrchlický,
F.
— Čs. generální konsul
pravné práce k otevření
X.
Šalda,
O.
Fischer,
B.
na Novém Zélandě Ka
velkodolu, který má
rel Nejepínský byl odvo Mathesius, P. Eisner.
vzniknout spojením dvou,
lán. Než bude jmenován — Nakladatelství Čs. spi existujících šachet. Důl
jeho nástupce, povede sovatel vydalo knihu ponese jméno ”Důl svazkonsulát vicekonsul Ja vzpomínek dr. E. Konrá armovců”.
da ”Nač vzpomenu”, jež
nák.
Nachází se prý tam 4-Ů
—Čs. nakladatelství krás se zabývá Vrchlickým,
né literatury vydalo slib Šaldou, Kvapilem, bratry metrů široká žíla uranově
nou knihu ’’České theo- Čapkovými, Vydrou, rudy, jejíž využití by za
jistilo dolu těžbu na příš
rie překladu”. Autoři: J. Hoffmeistrem.
. J. K./FEP/Č tích dvacet let
Jungmann, F. L. Čela-
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MYTHUS ROZUMU A SRDCE
V časopise Svědectví (č. 3-4) 'je pod titulkem
’’Smrt bohů” dokonalá pitva komunismu. Provedl
ji s úspěchem varšavský komunistický student, je
hož jméno redakce Svědectví zamlčela z pochopi
telných důvodů.
’’Smrt bohů” je nejlepší obrázek nahého komu
nismu,, jaký jsem měl kdy štěstí vidět na 8 strán
kách.
Při jeho čtení mě napadlo, že snad nikdo nemů
že udělat víc pro pád komunismu, než komunisté,
kteří konečně prohlédli. To proto, že člověk, který
nikdy nebyl komunistou, nemůže riikdy dokonale
pochopit mentální pochod inteligentních lidí, kte
ří nevěří než v mozek a přece se upíší komunismu,
nad nějž pro. nás není -nic iracionelnějšího.
Autor putuje bolestnou cestou, na níž za sebou
zanechává kus po kuse v cárech odhozené věci,
jimž kdysi věřil a jimž teď říká ’’iluse a mythy”.
”... A tak bychom mohli pokračovat ve vyjme
nování ztracených ilusí. Ale tato listina není stíž
ností těch, kteří byli oklamáni a podvedeni. Jsme
si dobře vědomi své situace: není omluvy pro to,
že jsme se. dáli- oklamat. Nemůžeme také tvrdit,
že situace nás zbavila odvahy hlasitě mluvit, když
jsme byli svědky zločinů. I když se nedostatek od
vahy dá historicky vysvětlit, není to omluva; člo
věk je nakonec odpovědný za. všechno, co dělá, nebo
nedělá... ”
Z těch několika řádek vidíme, že jde o upřímné
ho člověka, který nehledá polehčující okolnosti pro
to, co udělal, ani pro to, co neudělal.
Jak sledujeme pracný pochod myšlenek, jímž se
tlačí ven ze staré tmy, cítíte s uspospjením, že jste
svědky jednoho malého vítězství, které se jednou
znásobí ve vítězství daleko větší.
Pak přijdete k závěru, který už nevyvrací ztrace
nou minulost, ale obrací zrak k budoucnosti, v níž
se po ’’smrti starých bohů” začínají rodit bohové
zítřka. A neubráníte se obavám, že se na místo
zašlých ilusí a mythů tlačí nové iluse a mythy, je
jichž kořeny vyrůstají z mohyl čerstvě navršených.
Autor říká v závěru: ”... Ovšem, nikdo dnes ne
ví, co: má na mysli, když vyslovuje slovo socialis
mus. Víme toho o socialismu vlastně tolik, kolik
jsme toho věděli ve svých zelených letech: je to
společnost, v níž zanikne útisk a vykořisťování člo
věka člověkem a zároveň i vláda člověka nad člo
věkem-... Můžeme se tázat, zdali se znovu ne
oklamáváme, jsouce oslepeni mytheto, kterého se
nikdy dokonale nezbavíme. Naše odpověď je: jsou
mythy, které měly ohromný vliv v dějinách lidstva
a které víc přispěly k lidskému pokroku, než pře
svědčení, že je- třeba vždy žít na jalové zemi...
Rozhodující je, aby ony mythy nebyly hlasem si
rény, která nás zmámí. Aby neotupily vnímavost
našeho rozumu,-tu nejlepší věc, kterou jsme až do
sud-našli na naší smutné mléčné dráze ... ”
Autorova definice socialismu mě zarazila, a mys
lím, že ji lze za definici socialismu jenom těžko
přijmout. Spíše je to pěkně formulovaný cíl, který
má před sebou každý člověk s minimální dávkou
smyslu pro slušnost a spravedlnost. Křesťanský
socjál by nám pravděpodobně., odpověděl jinými slo
vy totéž, kdyby se ho někdo zeptal, jak má vypa
dat společnost křesťansko-sočiální.
Zdá se mi -nenormální vyhlašovat, se za socialistu
jenom...proto, že usiluji o něco, oč usiluje tolik ji
ných směrů, které třebas nechtějí o socialismu ani
slyšet. .
Socialismus dává smysl jenom temkrát, pokud do
vede vedle cíle vytýčit schůdnou cestu, která k. to
mu cíli také opravdu vede.
To, čemu se dnes říká krize komunismu, marxis
mu a já nevím čeho, musí být v podstatě také kri
zí socialismu, protože nevím, jak se dají ty tři vě
ci od.sebe úplně oddělit. Je třeba pravda, že se so
cialistický stát ještě nenarodil. Ale nenarodil-li se,
je to jenom proto,' že nás cesty, které socialismus
předpisuje, zavedly vždycky úplně, jinam, než. kam
nás zavést slibovaly.
Jestliže dnes někdo ’’neví, .co má na mysli,, když
vyslovuje slovo socialismus”, musí to být někdo,
kdo se zbavil jenom jedné části starých ’’ilusí a
mythů” a nechce se vzdát druhé.
Kus po kuse -odhodil kostky, které tvoří větrný
zámek socialismu, ale z nostalgie nebo falešné věr
nosti staré lásce pořád, ještě věří ve vzduchoprázd
no,. v němž ten zámek ještě přeď, chvílí viděl.
Milován Džilas vytáhl do boje, aby rozmetal'hrad
komunismu a v jeho troskách pohřbil i podhradí
socialismu. To mu však nevadí, aby dále nevěřil
v mrtvolu, které právě sám vystrojil pohřeb první
třídy.
- '
■
.
’’Mladý varšavský komunista”, který napsal
’’Smrt bohů”, se nechová jinak.. Ukázali, k čemu vedl
polský socialismus, odsoudil to, ale odmítá se zeptat,
mohl-li vůbec vésti k něčemu jinému.
Jádro problému :leží, . myslím, v posledních, větách
jeho úvahy:
Rozhodující je';'aby ony.mythy ne-

Několik citátů o ěs. hospodářství

Nekter'e
úkoly budou nezvládnuty

Některé úkoly budou naprosto neznámé, nové,
dosud nezvládnuté. Také ti, kteří přejdou ze sprá
vy a administrativy, budou mít jistě určité potíže,
alespoň riěkteří z nich. Očekává se značné snížení
počtu administrativních pracovníků v celé zemi. To
to snížení není v žádném případě výpovědí, výlu
kou nebo nezaměstnaností. Jde o převod několika
desítek tisíc do jiných oblastí našeho hospodář
ského života.
, Mladá Fronta

Díváme-li se na úsek
trati Praha - Česká Tře
bová, mohli bychom se
stejně dobře pře
ptat - neelektrisujeme-li
naše železnice s předsti
hem? Zauvažuje tak
mnohý z. nás, neboť mě-,
nírný a transformovny
proudu jsou tu postave
ny, nataženo trolejové
vedení, na mnohých nád
ražích se přestavěla nás
tupiště, prostě připravilo
se vše,, co je zapotřebí
k elektrickému provozu.
Plán výstavby, zmíněné
ho traťového úseku byl
v termínu splněn, ale
zkušební jízdou vlakem,
taženým elektrickou lo
komotivou typu Bo-Bo,
elektrický provoz na té
to trati zatím skončil.
Proč? Nu prostě pro
to, . že chybějí elektrické
lokomotivy. Podle hos
podářské. smlouvy měly
Závody V. L. Lenina v
Plzni dodat do konce
minulého roku 28 loko
motiv, pro české země
však dodaly pouhé dvě.
Přitom ještě 20. srpna
mr. ministerstvo těžkého
stroj írenství slib oválo
ministerstvu dopravy, že
objednávky budou včas
vyřízeny. Ale ani Slo
vensko nebylo v dodáv
kách lokomotiv uspoko
jeno, a tak i tu v úseku
Spišská Nová Ves - Žilina postačí obsadit elekt
rickými lokomotivami
jen nákladní vlaky.
Josef Melka
Mladá Fronta v Technických novinách

Na konci uplynulého
roku se pyšnily dosaže
nými výrobními úspěchy
mnohé pražské závody.
Ale stavbaři většinou
mlčeli. Tím, že neode
vzdali 868 bytů, se po
chlubit nfemohli. Vždyť
nezůstali dlužni jen jed
no sídliště, ale celé měs
tečko o třech tisících
obyvatelích.
Úkol dokončit v prů
běhu . minulého roku
3.282 bytů splnili jen
na'73,55%3-U zahajová
ní staveb je bilance stej
ně nepříznivá. Parcely,
na kterých má stát 976
bytů, čekají, až se na
nich začne dělat. . .
Večerní Praha
, Celkově vzrostla vý
roba asi o 10% proti
úrovni roku 1956 a do
sáhla podle našeho před
běžného odhadu zhruba
indexu 280, když počítá
me rok 1937, jeden z ro
ků největší konjunktury
kapitalistického Česko
slovenska, za 100. Loni
byl na příklad velmi po
těšitelný vzestup těžby
uhlí. V roce 1956 jsme
vytěžili 69,710.000 tun;
loni však již více než
76,000.000 tun uhlí. Pro
ti těžbě 34,600.000 tun
v roce 1937 je to růst
více než dvojnásobný,
podobně lze hovořit o
úspěších v tavbě surové
oceli, železa, výrobě stro
jů a strojního zařízení,
textilu a [pod.

byly hlasem sirény, která nás zmámí. Aby neotupily vnímavost. našeho rozumu, tu nejlepší věc, kte
rou jsme áž. dosud našli ...”
Jestliže existují ’’mythy, které přispěly k lidské
mu pokroku”, já osobně nevěřím v mythus ’’vní
mavosti .rozumu, tu npilepší věc, kterou jsme až
dosud .našli ...” Věřím v mythus srdce, protože ro
zum -je věé nedokonalá a ošidná, která nás ve své
nabubřelosti zavedla tam, kde jsme.
’’Spoléčrióst,' v níž zanikne útisk a vykořisťování
člověka člověkem” by přestala ' být problémem,
kdyby srdce vedlo rozum a ne rozum srdce.
Potíž je v tom, že siréna chladného rozumu pří
liš často přehluší hlas srdce.
Je povzbuzující číst Džilase' a- mladého komunistu
z Varšavy. Oni a jejich mozky to budou, kteří na
konec přivodí pád' komunismu, k. jehož tvoření se
dal kdysi jejich rozum svést.- Pokud se budoucnosti
týče, nevěřím lidským mozkům, věřím jenom lid
ským . srdcím. '
.' i
....
-..
-kw-.

Stěžovali si nedávno
u. nás v rozhlase poslu
chači, kteří dojíždějí do
Prahy vlakem,, že ve vo
ze je často tma, protože
dráha prý ttyn nedala
žárovky. Měli pravdu,
že vagony nejsou vždy
osvětleny, což jízdu vla
kem nezpříjemňuje. Avšak jiné, je už to s tvr
zením, že dráha -tam ne
dala žárovky. Ptal jsem
se na dráze pracovníků,
kteří se starají o vybave
ní vozu,- tedy i žárovky.
Odpověděli, že nejsou
vzácné případy, kdy se
z vlaku víc žárovek ztra
tí než spálí. Že měli
pravdu, jsem se přesvěd
čil ze zprávy náčelníka

vozového úseku ČSD v
Brně. Podle ní jen v ob
vodu brněnského vozo
vého úseku bylo v loň
ském roce odcizeno z
vlaků 8.100 žárovek v
ceně 38,000 Kčs. To ale
není všechno. Pod ruka
ma .... zmizelo i různé
jiné vozové zařízení, ja
ko na příklad záclonky,
okenní.- řemen, věšáky,
popelníky, vypínače, ob
rázky, stínítka, zrcadla,
lopaty na uhlí a dokon
ce i umyvadla, hasící
přístroje a kamna. Pros
tě nakradli toho jen v
Brně za 157.000 Kčs.
Emil Peroutka
v pražském rozhlase.

Provádíme veškeré práce optické
'přesně, rychle a za levné ceny

6. poschodí

49 Elizabeth St.,
(roh Flinders Lane ;
Melbourne - City

HRPA Telefon MB 4207
Přijímáme obiedOpticaí Service návky také peštou
VÝHODNÉ PLATEBNÍ PODMÍNKY!
Prvotřídní krejčovský závod

r

YORK TAILORING

s

York House, IV. A. posch. 294 Lt. Collins St. 5
Me1bo urn e - City

Dlouholetá praxe v Praze a Bratislavě

5

AUTOMOBILISTÉ POZOR!
První česká plnicí a mazací stanice
|
v Melbourne
|1
Prohlídka vašeho vozidla zdarma
|
I
Veškeré opravy provádíme zcela spolehlivě. I

LEN AR MOTOR SERVI CE
55.59 Nepean Highway, ELSTERNWICK, VIC.
Telefon LF 8541
VAŠE SPOKOJENOST - NAŠE REKLAMA!

(

:

— ODBORNÁ PEDIKÚRA —
Kuřích ok' - otlačenin . tvrdé kůže - a jiných:
potíží nohou Vás zbaví

JAN HULAK-

I
chiropodist
■
12 St. James Rd., ARMADALE, Vic.
I
UY 2878 (od 8 ráno do 8 večer)
,Na telefonickou objednávku Vás navštívím v býti
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Dopisy z Melbourne. Vydalo Sportovní a turistické nakladatelství, Praha, 1957.

PÍŠOU VŠICI OLYMPICI!
V 21. čísle loňského ročníku jsme referovali o předchůdci ’’Dopisů z Melbourne”. Tehdy
byl autorem redaktor Československé tiskové kanceláře Karel Bureš, který melbournskou olym
piádu skutečně viděl. Ten ve své knize, pojmenované ’’Setkání pod Jižním křížem”, vědomě roz
séval nepravdy a polopravdy, aby pro ni získal dostatečný ’’ideový podklad’’. Z jeho pera vy
šel nakonec výpotek, který snad ani jeho představení nemohli brát za bernou minci. Pokusili se
proto těžit z lákavého tématu ještě jednou, tentokráte z jiného úhlu.
’’Dopisy z Melbourne” nemají autora jednoho, ale několik. Záhlaví knihy říká: Dopisy a
vyprávění našich representantů z Mélbourné literárně zpracovali ti a ti. Ostatně literární část
’’Dopisů z Melbourne” je podružná. Hlavní částí knihy jsou dokumentární snímky ze .závodiště,
k nimž přispěl jako jediný komunistický fotograf Karel Novák. Ten měl za úkol obstarat ně
kolik snímků pohody a přátelské družby na palubě ’’Gruzie” při zpáteční cestě do Vladivostoku.

životopisy Jana Amose Komenského a Emila Zátopka, s uplakaným a proletářskou sentimentali
tou prolezlým pajánem na věrné přátelství Amise Zátopka a Amila Mimouna. Jen na ukázku,
kam může klesnout autor ’’Největšího z pierotů”:
’’Emil se s Alainem (Mimounem - p. r.) loučil.
Setkáme se ještě? Tentokrát to není tak jisté.
Ale oba věděli, že je bude přes hranice pojit
vztah, na který se nezapomene. Vztah dvou sta
tečných a mužných srdcí, který je příkladným
uskutečněním hesla zářícího vždy nad olympij
ským ohněm: Velké je vítězství, ale větší je přá
telství všech!”
Utrpení starého kuchaře

Autoři doslovu Jan Novotný a Oldřich Žurman tedy vyhrožovali celkem zbytečně, když tvr
dili, že ’’zrození thematiky se datovalo z dnů, kdy
svědomím lidstva otřásala krvavá agrese proti
Egyptu a pokus o kontrarevoluční fašistický' pře
vrat v Maďarsku ...” Nestěžujeme si, že se jim
táhle ’’thematika” do knihy nějak nevešla. Pos
lední odstavec závěru říká, co bylo záměrem při
vydání ’’Dopisů z Melbourne”: ” . . . ze snahy po
moci sportovní črtě a povídce, pomoci čtenáři zna
cestě za touto thematikou vznikla myšlenka zpra
covat historii' olympijských her (touto: - p. r.)
formou ...”
Především to byla nešťastná forma. Nepochy
bujeme, že je mezi československými autory dosta
tek těch, kteří by mohli napsat vtipnou ta svižnou
reportáž, aniž by se musili uchylovat k ’’sportov
ní povídce”, když mají zachytit skutečnost. Ani
se sportem ani s literaturou nemá ovšem nic spo
lečného ťo, že na olympiádu byli vysláni mužové
pera, kteří tajemství písem ovládají nehrubě. Ne
ní však příliš mnoho žádat, aby spisovatel, píšeli o faktech, se mohl' o nich osobně přesvědčit.
’’Příslušné orgány schvalovací”, o nichž se vděč
ně zmiňují autoři doslovu, nemusí do Říma posí
lat syndikát spisovatelů. Stačil by někdo, kdo umí
psát.
Proražená ’’pryskyřice”

Mezi spisovateli, kteří museli narukovat na tu
hle olympijskou šichtu, jsou i takoví, kteří do
kázali v minulosti, že psát dovedou.
Především je to staronový debutant Jaroslav
Žák, který se po letech odmlčení objevil kapitol
kou o ’’Olympijských tragediích”. Neprohádáme,
že mu informátorem byl trenér Fišer. Žákovy řád
ky jsou neočekávaně svěží hlavně proto, že si au
tor uvědomil omezení, jež mu ukládá látka z ’’dru
hé ruky”. Ať líčí ’’hotovou pryskyřici’ americ
kého překážkáře Davise, který byl druhý v Hel
sinkách i v Melbourne, nebo ’’ústup ze slávy” me
zinárodního kapsáře Tsyperse, je to vždycky živé
čtení a nepříčí se čtenářovu smyslu pro skuteč
nost.
Létající pierot

Jakýsi Jan Beran pak ve spolupráci s kuchařem
československé výpravy Josefem Bittermanen upekl oblíbené kazimíry, bez nichž se žádná správ
ná povídka neobejde. Vrchní padouch je přiro
zeně uprchlík a jmenuje se Bob Svozilík. ’’Což
o to”, prohodil rozšafně kuchař Bitterman (tak
to aspoň Jan Mareš předkládá k věření), ’’ku
chyň tu mají dokonalou, ale lidi asi sbíral náhon
čí cizinecké legie ... Je tu Slovák, Holanďan a
Ital, Francouz, Rakušan a dva Řekové, zbytek
Němci. Důvod, proč opustili vlast a dali před
nost Austrálii, je prostý. Kromě šéfkuchaře a
Svozilíka byli do jednoho v Hitlerově armádě,
Slovák v Hlinkově gardě”.
Chudáci naší se tu nenajedli. Ti druzí jim všech
no vyžrali napřed, naházeli dvacet kilo karba
nátků do smetí (kuchař Bitterman, hlava vynalé
zavá, si při tom všem nedostatku jídla pomohl:
”šel do lednic? a dal péci pětadvacet kapounů”),
nebo mu na roštěnky na žampionech nasypali sýr.
Jiří Skobla ani netušil, jak tu kuchař výpravy
trpí, když před závodem někdo ”k obědu spořá
dá dvě kuřata”
U brány zrádců

Nebo takhle si zase Radovan Krátký předsta
vuje agenta nepřátelské mocnosti (informace do
dal pan Klinger a pan Nejezchleb) :
”Na začátku olympijských her byl ve vesnici
mnohokrát. Měl mnoho potřebných a .důležitých
legitimací. Mohl vcházet a vycházet, kdy mu by
lo libo . .. Bylo k večeru. Před bránou do
Jako pěst na oko působí hned další: kapitola. pijské vesnice
Autor: František Kožík, tě. literární přeborník na

PŘESVĚDČTE

SE

o tom, jak se nyní vaří v

RESTAURACI V RICHMONDU
25 8 Church Street (blízko Bridge Rd.)
I
Jistě jí pak doporučíte i svým přátelům
Restaurace je pod novým čs. vedením a= vaří prvotřídní česká
í jiná kontinentální jídla
Je otevřena denně - mimo pondělí - od 12 do 2"hod. a od 5 do 8 hod. večer.
Mírné ceny.
TĚŠÍME SE -NA V AS I
/

NÉKDO BY SE S VÁ
MI RAD SEZNÁMIL'
Seznámíme Vás dopi
sem js příslušníkem
opačného pohlaví,
íište na:
MILTON’S Dpt. K 40,
Box 2871, G.P.O. Syd
ney a udejte všechny
podrobnosti. Odpovíme
Vaší řečí. Pošleme
ZDARMA
a nezávazně brožurku
v obyčejné zalepené
obálce.

padni módy. Měl pod nosem lehký knírek a je
ho zevnějšek vypadal uhlazeně . . .' ”Už jste se
rozmyslel, drahý příteli?” . .. ”Alé říkal jsem vám
přece, že to nemá smysl”. - ’’Uvažte však: svo
bodný svět, žádný teror, jaký máte za železnou
oponou. Osobní vůz k disposici, rodinný domek,
peníze v hotovosti, jakmile podepíšete... a po
chopitelně státní občanství...”
Člověk by jen toužil zvědět, jaký to podpis se
tak štědře odměňuje, nebo zdali do olympijské
vesnice doopravdy takový prototyp výstavního
idiota docházel.
’’Dopisy z Melbourne” by se měly správně jme
novat ’’Pohlednice z Melbourne”. Stojí-li na nich
něco za to, je to obrazová část. S malými výjim
kami si autoři textů utvořili o Austrálii předsta
vu země ’’nekonečných bushů, roztomilých klo
kanů, coalů a příjemných lidí”. Je to sice licho
tivé, ale není to ono.
jun

KUPUJETE SKLÁDKOVÉ AUTO?
Naučíme Vás řídit, zaručíme vůdčí list. Máme
možnost zprostředkovat Vám dobré zaměstnání
ve městě i na venkově.
Prodáváme na splátky, záloha od £ 300. Vaše
auto vezmeme na protiúčet.
Prodáváme nová i starší auta všech druhů,
osobní i nákladní
H O L L A N D MOTORS
850 Sydney Rd., North Coburg, Víc.
(u konečné stanice tramvají)
teL FL 2857
Mluvíme 12 jazyky

Zájemci o koupi domu neb pozemku
obraťte se na firmu
R. W. H A U G H T O N 8í S O N
Estate Agents, Members Reál Estate &
Stock Institute
86 5I0UNT ST., HEIDELBERG, VIC.
(naproti železniční stanici)
Telefon JL 1034
Domy a pozemky na prodej v předměstích
Heidelberg, Eaglemont, Ivanhoe, Rosanna,
Macleod, Watsonia
Poradíme a pomůžeme získat hypotékám! úvěr
Český tlumočník k disposici každou sobotu
dopoledne po předběžném ujednání

1.000 £ DEPOSIT

Nejvýhodnější koupě nových domů

■

10 mil od Melbourne . City
kompletně vybavené plynem, elektřinou, horkou
vodou, pozemek drenážován, v ■ asfaltované ulici.
Prohlédněte si naše domy

VOLEJTE: XW 4059 — V. SOUST
Domy můžeme postavit též na Vašem pozemku

* TELEVISORY *
Rádia

*

Rádiogramy

Ledničky

—

*

Pračky

Ostatní el. spotřebiče

HEALINGS PTY. LTD263
337
165
844
424

Swanston St., - Melbourne - City, EB
MW
Bartly St., Footscray
Nicholson St., Footscray
MW
FW
Sydney Rd., Brunswiek
Toorak Rd., Toorak
BJ

2064
2835
1779
6642
3469
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Pohádka o králi a růži
Jiřina Zacpalová, Adelaide
Před šesti sty lety vládl české zemi král Karel. Dokud byl chlapcem, žil v cizích zemích a tam
se učil všemu, co tehdejší svět znal. Uměl rozprávět latinsky, jak hovořili všichni vzdělaní lidé
té doby, dovedl číst v knihách, které sepsali mužové dávno mrtví, poznával umělce, kteří tvořili
obrazy a sochy, jimiž králové zdobili své paláce. A když dorostl v mladého muže, vrátil se Ka
rel do Čech. Drsnou a chudou se mu zdála země po návratu ze skvělých paláců, ale časem se mu
zalíbila tak, že ji již nikdy neopustil. Okouzlily ho hluboké lesy se spoustou zvěře, kopce, kte
ré se zrcadlily v širých rybnících, zamiloval si královský hrad pražský, plný šera a tajemství. Ka
rel připojil k českému království další země a sláva jeho říše sahala od moře k moři. Nedobyl
si slávy mečem a válkami, ale moudrostí a dobrotou.
7
ny
v
radostech,
se
svou
rodinou,
jindy klečíval
Když se procházíval síněmi pražského hradu a
oknem viděl ubohost chatrčí v podhradí, říkával sám a sám na modlitbách v šeré hradní kapli.
si, ”Je krásná moje země, ale drsná a chladná”. A s Karlem se přestěhovali i jeho stehlíci, snad
I umínil si Karel, že sveze do Čech všechnu krásu už vnuci mláděte, které zachránil z Iišgích zubů.
a umění, které poznal v cizině. Povolal slavné sta
Slunce lámalo své světlo v malbě okna králov
vitele a umělce, a po celé zemi vyrůstala nová měs
ské
ložnice, vánek přinesl vůni polí a řeky, ale
ta, nové zámky a kostely, Praha se rozrostla měš
Karel
toho rána již nemohl vstát. ”Ne, ještě ne
ťanskými paláci a křivolakými uličkami, okrášli
la se mosty a zahradami, proslavila se svým ve- volej lékaře”, poručil král věrnému dvořanu, pa
lechrámem a universitou. ’’Ještě trochu tepla a ra nu Jiříkovi. ’’Jsem jen unaven, hlava se mi za
dosti potřebuje má země”, a Karel rozkázal pří- točila vůní jara, raději se posad’ ke mně, pane
vézti vinnou révu a založit rozsáhlé vinice. Ovoc Jiříku, a vyprávěj, co nového, jaké zprávy přinesl
né sady vyrostly vedle obilných lánů a cizokrajné posel z Prahy”. ’’Listy, které tě potěší, králi, přišly
květiny vyzdobily královské zahrady. Ulicemi praž z vysokého učení pražského, a lidé po celé zemi
ského města projížděli tehdy vznešení cizinci a se modlí za Tvé uzdravení”, odpověděl pan Jiřík.
královský hrad ožil rozprávkami vzdělaných mu ’’Mají mě ..-tedy rádi”, usmál se Karel, ”dal jsem
žů. Karel byl šťasten a odpustil zemi, i když slunce lidu i zeriii to nejlepší, co mohu a znám”.
nevyhřálo hrozny v sladká vína, a= chlad zahubil
’’Krása země, věrnost a láska lidu tě obklopu
mnohé z přivezených květů.
jí, králi, a přece jsi dnes smuten, proč?”, otázal

Své volné chvíle trávil král na: hra.dě Křivo
klátu, schovaném v hlubokých lesích, kde lovil
jeleny a-kance. Jednou, když projížděl se svou
družinou hustým mlázím, zahlédl Karel rezavou
lišku, právě když se chystala vyloupit ptačí hnízdo
a roztrhat mláďata. ’’Tak málo zpěvu oživuje
tyto lesy”, rozhněval se král, a šíp složil lišku prá
vě pod kopyta svého koně. Drobní stehlíciJ zašvi
tořili a letěli za lovci až k podhradí. A od té do
by hnízdívali na stromě pod královskou ložnicí
:.a vítali Karla svým zpěvem do nového dne.

se pan Jiřík.
’’Znáš, pane Jiříku, jak smutek snů přejde ně
kdy i do jitřních myšlenek? Vrátil jsem se dnes
ve snách do zámku, kde jsem prožil své dětství,
procházel jsem zahradami, v nichž kvetly právě
růže. Plné záhony růží rudých, bílých. Probudil
jsem se a mé smysly byly plny sladké yůné. Roztesknil jsem se a zatoužil přivonět zase jednou k
tomu krásnému kvetu, ucítit na tváři jemný dotek
růžových plátků”, král došeptal svůj stesk a úna
vou zavřel oči.

Léta, ubíhala. Lesk Karlových očí potemněl, vla
Pan Jiřík sešel do hradní zahrady a volným
sy a. vousy probělaly, země vzkvétala a lidé bla
krokem došel až k rozkvetlému keři planých růží,
hořečili svému králi. Často se teď vracíval Karel
na jehož vrcholku se pohupoval jeden z králových
-z Prahy, kypící ruchem, velmi unaven. Lov ho
stehlíků. Pan Jiřík se sehnul pro hrst opadlých
již netěšil, a chlad, křivoklátských: lesů roztřásal
růžových lupínků a posteskl si ptáčku: ”Je to snad
tělo. .1' rozhoď! se král postavit si nové sídlo, kam
poslední přání královo a to mu nemůžeme splnit.
by svezl své nejmilejší poklady a v klidu prožil
Nerodí růže země česká, všechny keře zahynuly
pozdní, léta. Nad řekou zpěvavou a uklidňující,
mrazy. Co počít, jak proměnit tento keř v ky
, na kopci obrostlém provoněnými háji vyrostl Kar
tici ušlechtilých květů?”
lův Týn, jeden z nejkrásnějších českých hradů.
Král otevřel dokořán svou pokladnici a vydal
Pan Jiřík zůstal stát v zamyšlení pod keřem,
. umělcům-dukáty, zlato i drahokamy. Stavitelé po- z jehož větví se vznesl malý stehlík na dalekou
. stavili hrad pevný zvenčí, malíři, rytci a sochaři pouť. Letěl celý den, vrátil se na sám večer a do
připravili uvnitř síně králi pro odpočinek a po sedl na keř šípkových růží. Zobáčkem se dotýkal
těchu. Stěny vyzdobili malbami, podlahy mosai bleděrůžqvých květů, jakoby jim vyprávěl o své
kou, stropy vyložili drahými kameny. Do dubo cestě a za něco je prosil. A do rána se udál zá
vých truhlic, bohatě vyřezávaných, byly uloženy zrak. Snad že stehlík, přenesl v zobáčku pyl cizokrajnýčh růží do kalíšků planých květů, snad
vzácné knihy a pergameny s královskými. peče
že země chtěla oblažit krále - na šípkovém keři
těmi. Na Karlově Týně trávil král dlouhé, hodí- -vyrostla- do rána poupata rudých a bílých růží.

Vysoce kvalitní švédské
POTRAVINY, TEXTILIE, VLNU, KUŘIVO ATD.
zašleme za Vás spolehlivě
kamkoliv do Evropy

SWEDISH PRESENT-PARCEliS SERVICE
33. William Str., Melbourne
Telefon MB 3094
Vyžádejte si náš ceník

Pan.. Jiřík došel příští den na své procházce opět
až k růžovému trsu. Stehlík mu zaštěbetal na při
vítanou,- pan Jiřík pozvedl hlavu, zadíval se na
keř, protřel si oči a pak opatrně ulomil několik
orosených poupat. Spěchal do hradu, aby zaplašil'
stesk nemocného krále a přinesl mu pozdrav vděč
né země. Cestou, se obrátil a zavolal ’’Díky”, steh
líkovi, který vesele prozpěvoval na růžovém keři.
. A od dob Karlova panování nepřestaly v Če
chách tuže rozkvétat. Někdy měly hodně trnů,
někdy byly něžné a bělostné, jindy jejich barva
1 ztemněla jakoby prolitou' krví, ale kvetou a voní
1 dodnes. .
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Bolí Vás hlava?
ZLOBÍ VÁS OČI?
Noste brýle od OPTÁ!

i OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (proti Melbourne Town Halí)
Telefon: Centrál (Y) 1819
Mluvíme česky i slovenský .
řachraňte děti svých příbuzných před obrnou!
( po1io)
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského
předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
Zastupujeme firmu PLUMROSE,
nej lepší dánské potravinové balíky
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
Vyžádejte si podrobný ceník

KRÁTCE Z EXILU
— Čs. demokratické organisace v Londýně pořá
daly 7. března v Národ
ním- domě, vzpomínkový
večer k 108. výročí naro
zenin TGM a k 10. výro
čí smrti Jana Masaryka.
Promluvili dr. J. Strán
ský a dr. F. Smetánka.

— Docent dr. J. Kratoch
vil,' který žije v Západ
ním Německu, byl přijat
za člena ’’Ecological So
ciety of America”.

— V USA vyšla knižně
práce prof. V. Hlavatého
’’Geometry of Einstein’s
Unified Field Theory”.
— Čs. národní rada ame Kniha má 376 stran a
rická konala v Chicagu
výroční '‘shromáždění, na stojí S 9.75.
němž byli zvoleni na dal — V Chicagu zemřel čs.
ší období tito funkcioná
ři: J. Hovorka, předseda, politický uprchlík, býva
dále Valuška, Kopecký, lý čs. legionář Karel No
Vodrážka, Krákora, Rev. vý.
Stupka, Černý, Welclová,
Vaněk, Gološinc, Babuš- — Sydney Moming Heka, Beneš, Naxera, Tichý, rald přinesl fotografii vo
Glaser, Janeček a Martí jína Jindřicha Kapačka
z australské expediční ar
nek.
mády v Malajsku, v bý
— Na valné hromadě So valém paláci sultána z
kola v Londýně byli zvo Péráku v Kuala Kangsar.
leni: starosta J. Bruner,
místost. K. Bouška a dr. — Zdenka Fantlová hraje
Lokay, dále V. Šauer, V. s Rogerem Liveseyem a
Vološčák, A. Kpejzová, Ursulou Jeanovou od 31.
dr. F. Smetánka, V. Kaš března v Adelaide v
par, Urbanovský, Slezák, anglické hře ’’Velký Se
Dörfler, Levínová, Titě- bastian”. Thematika hry
čerpá z doby únorového
ra a Kolář.
puče. Od 12. dubna bude
— Ing. Ivan Bečka z Ko tato hra běžet pět týdnů
lína se stal inženýrem v Theatre Royal v Syd
chemie na universitě v ney.
Ecuadoru.

CHOROBY KOŽNÍ A VLASŮ

:

léčí se úspěšnou metodou CU-EX-MA
na moderní kožní klinice

<
'

NATIONAL SKIN INSTITUTE

'

EKZEMA, DĚTSKÉ EKZEMA, KOŽNÍ ZÁNĚTY,'
ZÁNĚTY KOŽNÍCH ŽLÁZ, LUPY, PADANÍ
VLASU, ALOPECIE, PSORIASIS, KŘEČOVÉ :
VŘEDY, AKNÉ
Porady zdarma. Odpovíme na dotazy z venkova

NATIONAL SKIN INSTITUTE I
MELBOURNE: 165 Collins Street, tel. MF 1272'
ADELAIDE: 25 Gresham Street, tel. LA 4270 ;
NEWCASTLE: 69 Hunter Street, tel. B 3734 '
• BRISBANE; 293 Queen Street, teL FA 1445
; TOOWOOMBA: 78 RusseU Street, tel. 7003 :
Odstraníme bezpečně a účinně nehezké chloupky^
nejnovějšími americkými mikrovlnovými přístroji
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RENESANCE
ČESKOSLOVENSKÉM O JAZZU?

-y-

Jazzová hudba: něco na ní je

’’Kdybychom se měli vyznat ze všeho, čím nám už byl a čím nám je
film, bylo by to vyznání někdy radostné, někdy méně, ale rozhodně
obsažné. A nebyli bychom s ním hotovi brzy. A komu z nás se nestane,
že si někdy ne a ne vzpomenout. Bože, z kterého je tohle filmu? Kde
a kdy jsem ho viděl?. Zkusme to. Pamatujete tuto píseň?. Jé to ovšem
otázka jen pro ty, kdo chodí do kina už dost dlouho. Nač napínat?
Je to ústřední píseň z filmu ’’Zpívající bloud” se známým zpěvákem
AI Jolsonem”.
Nezáleží nám na tom, že takto dělal reklamu pražský rozhlas vy
dání knihy Francouze Georgese Sadoula ’’Dějiny filmu”, která vyšla
nedávno v Československu. AI Jolson a ’’Zpívající bloud”, nás zajímají
daleko víc.

Ještě před několika
lety by byl J o 1 š o n v
pražském rozhlase sva
tokrádeží. Za několik
let se však změnilo hod
ně v ouředním názoru
na jazz (nebo spíš v ouřední taktice-vůči jazzu).
.Od roku 1948 byli
přívrženci jazzu podob
ni prvokřesťanským mu
čedníkům, obviňováni z
dekadentního, bludu a
popravováni alespoň v
mládežnických a jiných
pravověrných novinách.
Jazzová výstava

Dnes se dočítáme, že
se bude dokonce v . Pra
ze konat výstava na té
ma ’’Jazzová a moderní
taneční hudba” (pořada
tel Závodní klub Gramo

fonových závodů, jedna
tel Miloš Bergl, Praha
XII., Mánesova 8). V
dobách pronásledování
holdovalo jazzu ve stin
né ilegalitě jep. několik
kroužků (velekněží:
Emanuel Uggé a Jan
Rychlík), jež se občas
snažily více niéně na čer
no seznámit se soudo
bou taneční hudbou šir
ší, veřejnost. :
Dnes si každý může
přečíst i v tak oficiózní
publikaci, jako je dr.
V áclava Hůlzknechta
’’Jaroslav Ježek a Osvo
bozené divadlo” (Praha,
1957, vydalo Státní nak
ladatelství krásné litera
tury, hudby a umění)
poměrně slušný, byť i
žalostně kusý výklad o

Dopisy redakci:
Vážená redakce! Už dlouhá léta zazlívám redakto
rům HD jejich naprosté přehlížení společenských
událostí.
Rubrika sňatků např. se ve Vašem časopise vů
bec nevyskytuje. A přece, jak. rád. by si mnohý od
běratel početl v původní zprávě Vašeho; zpravodaje:
Růžová pouta
Sňatku Bedřišky Hubermanové-SÍezákové, jediné
dcery p. Václava Hubermana-Slezáka a pí. Anežky
Hubermanové-SÍezákové,. s Arnoldem Dubem-Jánským, n^imladším z 'dvanácti synů p. Ruprechta
Duba-Jánského a pí. Alžběty Dubové-jánské bylo
požehnáno v chrámu Páně sv. Ignáce v Collingwoodu. Nevěsta byla oděna v růžovou: krinolínu k
vlajícím šátkem bílým kolem pasu. Snubní prstý
nek v ceně 125 liber, '16 šilinků a 8 pencí žal za
nechal jí.
JTakové zprávy by mohly být pravidelně otisko
vány pod hlavičkou ’’Spojení srdcí”, ”Už mou mi
lou od oltáře vedou”, ’’Růžová pouta”, nebo ”Už
mu ani Pán Bůh nepomůže”.
Přiznávám se, že to není můj nápad. Inspirací mi
byly americké krajanské časopisy, jež jsou pravou
studnicí moudrosti těm, kdož baží po vědění.
Vzácní hosté
Další fascinující čtení tam skýtá rubrika ’’Vzácní
hosté”, v níž se člověk dočte o návštěvě. ’’Sokolic”
z Chicaga, které si prohlédly naši tiskárnu a za
stavily se v redakci na kafe se štrůdlém jako od
maminky.
Představte si, jak by si na takové rubrice smlsli
čtenáři HD v těchto dnech, kdy do Austrálie zaví
tali na jeden ráz královna-matka, Alfréd Krupp a
Liberace.
O královně-matce by pojednali členové místní
čs. šlechty, jež se v exilu rozmohla po meči i po
přeslicr do počtu, jakéhož není pamatováno od bit
vy, bělohorské.
S baronem Kruppem by pohovořili členové ’’Osvo
bozených politických vězňů v exilu”, kteří bý po

dějinách jazzu.
Československá omla
dina tak čte poprvé pou
čený výklad p velikánech
starobylého řagtimu, řachavého dixielandu a
sentimentálního blues, o
Louisi Armstrongovi, Ellingtonovi, Fats Wallerovi, Artu : Tatumovi,
Whitemanovi, Hinesovi,
Webbovi (nová genera
ce zahrnuta není), a to
prvně bez hanlivých pří
vlastků a se značnou dáv
kou uznání.
Jazzové kluby
Dnes jsou v_ hlavních
městech ČSR založeny
jazzové kluby, které ma
jí možnost pravidelně
seznamovat zájemce opcžděně sice, ale přece

jen s tím, co zatím v jaz
zu ve druhé části světa
dávno uplynulo.
Zatím co v čele praž
ského jazzového klubu
zůstávají E. Uggé a
Rychlík, stal se předse
dou brněnského jazzový
dirigent Mirko Foret.
Brněnský klub soustře
ďuje prozatím jen pro
fesionální ■ hudebníky.
Jeho střediskem je stu
dio . v paláci Čedoku na
Náměstí svobody.
V Praze vede ’’lidovou
universitu jazzu” diri
gent Karel Krautgartner,
který je ' stoupencem
cool-jazzu (v Lucerně).
Význam jazzu
Brněnský jazz-klub se
ucházel o právo vydá
vat (podle polského vzo
ru) jazzový časopis. Žá
dost byla sice zamítnuta,
ale změna v názoru na
jazz ’’nahoře” je snad
nejlépe charakterisována
výrokem dirigenta Kozderky, šéfa orchestru
státního divadla v Brně:
’’Musíme se snažit dobře
poznat jazzovou hudbu,
protože na ní něco je”.
Ze starších tanečních

hostili milého hosta výživným ’’Eintopfem”, jehož
se za války bohatě dostávalo pracujícím v Kruppových závodech.
O Liberaceho by se zase postaral dosud nezalo
žený spolek ’’Radka - klub českých paní a dívek
ve vyhnanství”, neboť Liberace je svobodný, ne
naleznuv dosud té pravé.
Zpráva HD by se pak nesla asi tímto tónem:
’’Skromný umělec slovanského původu pojídal se
zápalem chutné české kremrole, jsa prostince oděn
v sametový purpurový frak s bleděfialovými lampasy a zlatými knoflíky. Po kremrolích zahrál náš
milý host s bravůrou jenom jemu vlastní obtížné
sonáty ’’Nejsmutnější loučení je s mámou” a ’’Ma
minko, mámó, chtěl bych rád”, prokázav tak ne
všední znalost české klasické hudby. České paní a
dívky budou i-ještě dlouho vzpomínat na tohoto ve
likého umělce, který si v ničem nezadá s naším
vlastním' Rudolfem Firkušným”.
Není ho více
Poměrně dobře jsou v HD zpracovány zprávy
’’Není ho více”, i když se vyskytují pod nevhodnou
hlavičkou ’’Krátce z exilu”. Předplatitel se tam do
čte o úmrtí bývalého čestného révisora účtů buditelského spolku ’’Zdislav” v Jevíčku nád Radbuzou
a tato povzbuzující rubrika jde zřídka kdy pod 15
úmrtí slavných mužů, což je jistě slušný průměr.
Stejně poutavě čtení je ukryto pod záhlavím ’’Lis
tárna”, z kteréžto rubriky cituji pro potěchu čte
nářů: ”Děk. za zpr., uv. přšť .., Výstř. zaj., usch.
pr. přp. potr.. ”
Tím se však, třeba konstatovat! s politováním,
počet užitečných rubrik vyčerpává.
Od srdce k srdci
Za důležitou součást každého řádného časopisu
považuji ”Od srdce k srdci”, v níž čtenáři svěřují
redakci své intimní starosti a redakce jim diskrétně
radí, jak na to. Zodpovědným tím úkolem bych ve
Vašem případě pověřil redaktorku, která by půso
bila pod značkou Anděla Garlandová.
V praxi bych si to představoval asi takhle:
Čtenářka Marie Anděle
Z oparu jitřních mlh vkročil do mého života Víťa! Tisíckrát jsem mřela v jeho náručí jako zlo
mený lotos, tisíckrát jsem se v ní aiovu zrodila ja

Poštovní razítko Pontus
Junius

Poštovní razítko Pontus
začerňuje dopisy, které píši,
aby přicházely a odcházely
jako milenky a jako přátelé,
když se loučí na dalekou cestu.
Pečeti dopisů jsou chmurné a těžké.

S přáteli se však loučíme s úsměvem,
abychom na ně smutně vzpomínali,
že se už asi neshledáme.

A verše, plynoucí jako na vodě,

odplavují mé srdce kus po kuse.
Příteli milý, jste-li zdráv,
je dobře. Také já jsem zdráv.

Nehodící se škrtněte.

souborů se stále udržují
na vrcholku orchestry
Karla Vlacha a Gustava
Broma. Vlachův soubor
hraje dnes ve Státním
divadle v Karlině a po
řádá koncerty jen občas
ně.
+ .
Brněnský Bromův sou
bor je v Brně jen hostem.
Jinak jej režim považuje
za exportní artikl. Gus
tav Brom jezdí po sovět

ském světě se ’’západ
ním” pěveckým obsaze
ním (zpěvačka Jerry
Scottová a zpěvák Freddy Frohberg) a pilně
nahrává desky, které
státní gramofonový prů
mysl vyváží-do ciziny.
Osudy jg.zzu
Schválenou a vládnou
cí linií v jazzu se zdá
(Pokračování na str. 9)

ko orosené poupě máty peprné. Odešel jako jarní
sen a svět je prázdný, šedý stín jde blíž a blíž.
Nemiluje mě více můj Víťa, koňak a licitovaný
mariáš jsou mu milejší než má láska. Mé rozpále
né rty mamě vzlykají do bezobzomých dálek: ”Víťo, ach Víťo!” Bloudím tmou života bezduchá a
nechutná mi jíst, takže se mi nedávno zkazilo 10
deka paštiky a i kila turistického salámu. Po
raďte! ! Dnů ubývá a noci se dlouží.
Anděla čtenářce Marii
Nezoufejte, drahá Marie! Hoře lásky pálí jako
oheň Dantova pekla, ale je v něm též cosi temně
nádherného. Nešťastná láska je jako záhon vlčího
máku vroubený modříny, nad nimiž umírající sla
vík pěje svou smutnou píseň. Ale vězte, drahá Ma
rie, že Víťa, holdující koňaku a- licitovanému ma
riáši, není hoden lásky čisté. Škoda proň, škoda,
paštiky a turistického salámu. Z nešťastné lásky,
nová láska se zrodí. Kdo ví, zda již za příštím ro
hem nečeká hoch plavý? ? Trefně to řekl Richard
Aldington v Lucemburské zahradě: ”Jak mdlé jsou
vzpomínky na lásky z minula, avšak jak sladká je
láska nová”. Hlavu vzhůru, vznešená čtenářko, a
nezapomeňte zaplatit předplatné!
Tak, vážená' redakce, vypadá moje představa
služby čtenářům.
Co se šušká
Ještě bych snad přidal rubriku ”Co se šušká”,
v níž by se konečně dostalo do tisku, co se zatím
o sousedech a přátelích zachovává budoucím gene
racím jenom ústním podáním. Rubrika ta by za
hrnovala ’’informačky” jako ”Ta vod vedle žije s
jiným”, ’’Copak von, ale vona”, ’’Proč se vdávala tak
nakvalt”, ”To dítě není jeho, jináč by nebylo blond”
a pod...
Zavedením této rubriky se stanete úplně bezpráv
ně nejčtenějším exilním listem. Původní a zajímavé
články Vám budou proudit do redakce tempem, jež
zajistí skrovnou obživu několika nezaměstnaným
listonošům.
'Nehodlám Vám, vážená redakce, vnucovat své
názory. Ale uvědomte si, že jako poslové tištěného
slova, máte své závazky k exilu, národu doma a
příštím generacím!
Nic ve? zlém, prosím,. Váš
K. Adlík, Sth. Yarra
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KANADA
MISTREM SVĚTA V HOKEJI
Karel Janovský píše z Oslo

24 vítězů

1924 v Chamonix - Kanada, 1928 Sv. Mořic Kanada, 1930 Berlín - Kanada, 1931 Krynice Kanada, 1932 Lake Placid - Kanada, 1933 Pra
ha
- USA, 1934 Milán - Kanada, 1935 Davos Ve dnech 28. února - 9. března probíhalo na olympijském stadiónu Jordal Amfi v Oslo 24. mist
Kanada,
1936 Garmisch - Anglie, 1937 Londýn rovství světa v ledním hokeji, kterého se tentokráte zúčastnilo 8 států: obhájce titulu mistra
světa Švédsko, Kanada, SSSR, USA, ČSR, Finsko, Polsko a pořádající Norsko. (Devátý při Kanada, 1938 Praha - Kanada, 1939 Basilej Kanada, 1947 Praha - ČSR, 1948 Sv. Mořic hlášený stát, Východní Německo, odřekl účast několik dní před zahájením.)
Kanada, 1949 Stockholm - ČSR, 1950 Londýn Mistrovství, které se konalo poc patronaci norského krále Olava, mělo velmi dobrou úroveň.
Kanada, 1951 Paříž - Kanada, 1952 Oslo - Ka
Mužstva se jasně rozdělila do dvou výkonnostních tříd - velká pětka Kanada, SSSR, Švédsko,
nada, 1953 Basilej - Švédsko, 1954 Stockholm ČSR a USA, do druhé skupiny pak patří Norsko, Finsko a Polsko.
SSSR, 1955 Krefeld - Kanada, 1956 Cortina Do uzávěrky HD nám došly od našeho sportovního redaktora jen referáty o zápasech prv
SSSR, 1957 Moskva - Švédsko, 1958 Oslo - Ka
ních osmi dnu mistrovství, ale matné zprávu, že mistrem se stala Kanada (representovaná muž
nada.
stvem Whitby Dunlops, doplněným několika vynikajícími profesionály, která, poslední den po
razila mužstvo SSSR 4:2. V příštím čísle přineseme referáty o posledních dvou zápasech čes
koslovenských representantů jakož i konečné pořadí mistrovství.
tůček, Starší, - Jiřík, Froehlich, Volf.
ČSR - FINSKO 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
V zahajovacím utkání mistrovství světa nastoupili
českoslovenští hokejisté proti F insku a zvítězili
přesvědčivě 5:1. Utkání bylo hráno zá silného sně
žení, takže českoslovenští hráči, nemohli číselně vy
jádřit převahu, kterou mělj po celý zápas. Oporou
mužstva byl v tomto zápase brankář Kuliček (Klad-

Nádhernou dovolenou ztrávíte
na australské Rivieře . na ’’Zlatétn pobřeží”
v Queenslandu v

SURF RIDERS PRIVATE HOTEL
Main Beach, Southport, Qld.
'

Telefon: Southport 988 a 1239

(

Vlastní velký bazén se sladkou vodou.
Sprchy a toilety u každého pokoje
Kontin. i australská kuchyně
*
Kabaret
'Sezóna po ceíý rok
*
Mírné ceny*
1234

l

Pište český neb slovensky

1

no). Z obránných řad byla lepší dvojice Gut - Ti
kal; Sventek s Kasperem měli slabší 'okamžiky. Z
útočných řad byla nejúspěšnější kladenská trojka,
která hrála ve složení: Jiřík, Frohlich a Volf, a
dala 4 branky.
První soupeř Československa, finští representan
ti, podali bojovný výkon, jsou však bruslařsky
slabší.
Českoslovenští hráči, ačkoliv měli již od prvních
minut utkání jasnou převahu, némohli prorazit fin
skou .obranou. Teprve až v 18. minutě po pěkné
kombinaci, celé útočné řady přihrál rychle střída
jící Pantůček volnému Jiříkovi, který zaznamenal
první úspěch ČSR. Necelou minutu nato zvýšil
na 2:0. Ná počátku 2. třetiny měli Čechoslováci
velkou převahu, ze které vytěžil Volf již ve 4.. mi
nutě třetí branku. Score 2. třetiny uzavřel v 19.
minutě Vlách nejhezčí brankou zápasu, a upravil
tak'stav ná 4:0 pro ČSR. Závěrečná třetina skonči
la nerozhodně 1:1, když nejprve Fin Pollari sní
žil stav na J:4, a dvě minuty před koncem byl Volf
autorem páté branky Československa. Utkání řídili
norští rozhodčí Narvéstad a Paulsberg. .
ČSR hrálo v sestavě: Kuliček, - Gut, Tikal, Kasper, Sventek, - Vlach, Švach, šašek, - Vaněk, Pan-

Další 2 utkání 1. dne mistrovství světa (28. úno
ra): švédsko - Norsko 9:0, (0:0, 5:0, 4:0), a USA Polsko 12:4.
2. den: Kanada - Polsko 14:1, Švédsko - Finsko
5:2 a SSSR - Norsko 10:2.
3. den: SSSR - Finsko 10:0, a Kanada - Norsko
12:0
4. den:

ČSR - Polsko 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)
Po dvoudenní přestávce se střetli čs. hokejisté e
Poláky, se kterými vyhráli po slabším výkonu 7:1.
Nastoupili k utkání se 3 změnami: místo Sventeka,
který podal proti Finům slabší výkon, nastoupil
do obrany kladenský Bacílek, v 1. útočné řadě
vystřídal šaška Bartoň a v brance chytal náhrad
ník Nadrchal. Nejslabším mužem mužstva byl ob
ránce Kasper.
Branky ČSR: Bacílek a Vaněk po 2, Starší, Vlach
a Bartoň po 1. Utkání řídili Rus Stárovojtov a Nor
Narvéstad s chybami.
V -dalším utkání 4. dne mistrovství zvítězily Spo
jené státy nad Norskem 6:1 a Kanada porazila Fin
sko 24:0. "
'
(Pokračování na str. 10)
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S. K. PRAHA SYDNEY

Dopisy redakci

PRO ELEGANCI A KVALITU

Praha ■ Sydney Austrai 3:2 (2:0)

J. CÁP- krejčí

ČS. DÁLKOVÁ ŠKOLA V AUSTRÁLII ?
— Článek-o čs. dálkové škole v Německu (HD 5/VIII. str. 4, p. r.), mne zaujal hlavně proto, že by
mohl být podnětem k vytvoření podobné školy v
Austrálii. Podmínky jsou tu stejné a nebo spíše
ještě naléhavější: roztroušenost dětí větší a domov,
se vším, co je s tím slovem spojeno, vzdálenější.
Čs. doplňovací školy jsou, pokud vím, jen v Mel
boume a Sydney, takže nejvýše polovina našich
dětí má možnost je navštěvovat. Od známých však
vím, jak je i v těchto městech nesnadné, posílat
děti do takové školy, bydlí-li rodina na vzdáleněj
ším předměstí. Někteří rodiče by své děti vyučo
vali, kdyby věděli jak a kdyby k tomu dostávali
pravidelně pomůcky a pokyny. K vypracování pod
robnějšího návrhu je tu mezi námi jistě dost povo
lanějších lidí, než jsem já. V každém případě se
domnívám, že financování tu nebude takovým prob
lémem jako v Německu, vždyť velké většině na
šich lidí se tu vede slušně a jsem přesvědčena, že
by k takovému účelu přispívali, kdyby věděli, že
je akce dobře vedena. Náklad na učitelé, který by
vše.řídil, i na nějaké další výdaje by Snad nebyl
tak velký. Protože by to měla být škola pro naše
děti z - celé Austrálie, snad by se mohl ujmout organisace ústřední - spolek pro Austrálii. Když to do
káží ^naši v Německu, měli bychom to dokázat také
a^měli bychom to dokázat ještě lépe. Či snad jsou
nějaké zvláštní těžkosti, o nichž nevím?;
M. 8., Geelong

DÉTI NA OSLAVĚ TGM
— Pokuste se do časopisu zařadit hlídku pro naše
nejmenší. Přál bych vám je vidět při vystoupení
Sokola na oslavě 7.3. Jim zářila. očka
__________
a my dospělí
jsme radostí slzeli. Bylo to krásné a důstojné, tak,
jak si podobné podniky představujeme, a lví podíl
na úspěchu mají právě naši, abych tak řekl, Če
choaustralané, když. většina z nich Je narozena zde.
M. Č., Campsie - Sydney

PŘEHNANÉ OBAVY?

V posledním tréninkovém zápase před Kennard
Cupem porazila Praha Holanďany, se kterými v '
minulé sezóně dvakrát prohrála. a jednou remisovala. Nejlépe hráli Billy, Hiroň, Schopf.

116 Darlinghurst Rd., KINGS GROSS, NSW.

Praha - Gladesville-Ryde 2:1 (1:1)
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str,
Wynyard Sin-, Sydney
SydneyTel. BX 7543
Tel. BL 3970

V prvním kole Kennard Cupu hrála Praha 7.3.
při umělém osvětlení před rekordním počtem divá
ků (6.300). Nový útočník Prahy, 221etý Rakušan
Hans Vollman střelil první branku ze sólového úto
ku. Vítěznou branku vstřelil Milda Miller. Praha měla
celý zápas převahu, a jen skvěle hrající obrana
Gladesville uchránila svůj klub od větší porážky.
Zdá se, že Praha bude letos mít mnohem lepší'muž
stvo než loni.

Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar zá poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.

Praha - Bankstown 3:1 (1:0)

Priv. FU 6662

PHONE: FA 5366

Vnitřní Dékorace
Zařizováni

Po skvělém výkonu v pátek večer si Praha udrže
la formu a hladce porazila loňského vítěze soutěže
Bankstown. Praha měla po celý zápas jasnou pře
vahu. Bankstown vstřelil jedinou branku v posled
ní minutě. V mužstvu Prahy vynikli' Hiron, Schopf
a Vollman, dobře zahrál nestárnoucí Toulá v obra
ně. Branky vstřelil Butkovič, Scheinpflug, Geddes.
-ar

Obchodů

Malování
O'BRIENS LANE,
EAST SYDNEY

K. V. HYRSAl

SLAVIA MELBOURNE
Desinfekce balíčků

PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,

SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme p'o. tvrzení, event, i ba
líček sami odešleme.

NA VALNÉ HROMADĚ

— Když jsem přiletěl před týdnem z Friska, tak
mě po cestě domů zastavili dole v městě tři žebrá
ci. Už se tomu začíná říkat krize (depression), tedy
výraz, který nelibě připomíná rok 1929. Úřední pos
toj k tomu je: Měj důvěru! Reakce publika je: Zá
sob se! Zajisti se, jak můžeš!
Z. V., Los Angeles

hraje v neděli 23. t. m. ve 2.30 na vlastním hřišti

VZPOMÍNKA NA TGM přátelský zápas proti nováčku, první divise Hellenic.
V SYDNEY
Mistrovství zahájí Slavia 29. března zápasem proti
8. března uspořádal So loňskému mistru JUST na Showgrounds.
kol Sydney spolu s Čs.
národním sdružením v
Sydney akademii k osla
vě výročí narozenin pre
sidenta Masaryka.
V programu vystoupily
všechny složky Sokola v
Dne 8. března po osmé hodině ranní zemřel
pódiovém
vystoupení,
po dlouhém utrpení ve Wenthworth Falls ve
krojovaná skupina Sdru
věku 45 le^t, zaopatřen sv. svátostmi, dp. Fran
žení zatančila besedu a
tišek Zdražil, S. J., čs. katolický duchovní správ
pěvecký sbor, řízený ,p.
ce v Melboume.
Řehořem, zazpíval národ
Zpívanou mši sv. sloužil dp. Hrdina za asis
ní písně. Akademie byla
tence dvou jesuitských kněží v St. Mary’s Church
pečlivě připravena a jed
v North Sydney. Pochován byl dne 10. března
notlivá čísla programu
na sydneyském jesuitském hřbitově. Pohřbu se
byla vřele přijata 250
zúčastnili tři čeští kněží a krajané ze Sydney a
krajany, kteří akademii
Melboume.
navštívili.
M. Z.

Dp. Zdražil zemřel

Čs. národního sdružení
ve Viktorii, která se ko
nala 9. 3. v Melbourne,
si rozdělili přítomní na
další období funkce tak
to: předseda J. Viola,
místopř.
. .. dr.. I. Schwetz,
jednatelka A. Figerová
DOPIS Z ČSR
(23 Auburn Gr., Hawt O. Mikulčák, K. Salt— Zasílám dopis z domova - z 27. února 1958.
horn, E. 3, Víc.), poklad man a další dva, kteří ne
”... Třebas studuje s vyznamenáním, na vyso ník A. Švihla, členové
byli přítomní (pokud
kou školu se nedostala, protože jsou katolíci. Tady
výboru B. Chaloupková, funkce přijmou).
músí dát národní výbor posudek, že je bez vyzná
ní, pak se dostane všude... O národní věci se ne
(Pokračování se str. 7)
PRO ČS. ŠKOLU VE VÁLCE
smí psát. L. (751etý) napsal vtip do dopisu dceři
být
dixieland. (Měli
v A.. a dostal za to 6 měsíců podmínečně ... Uči došly další 2 příspěvky: od V. Vávry, Watsons Bay
jsme
dokonce příležitost
telé jsou teď kádrovaní - jaká je rodina, sourozen- £ 2/4/- a od XY Melboume £ 2. Celkem došlo na
tí atd. a jsou-li. zapojeni. I Ty jsi v tom. Co se výzvu v 1/VIII. čísle £ 49/-7/-. Všem dárcům vidět snímek tanečního
tyče Tebe, jsi v celé rodině na programu:... Dosta srdečně děkujeme. Odesíláme částku £ 50 do Války. orchestru - text pod
li v dopise hedvábný šátek, za který platili 50 Kčs — Čs. národní sdružení v Sydney oznámilo ve svém
snímkem, označoval tento
cla. Napsali jim, že po druhé budou za takový šá ’’Zpravodaji”,; že se ke sbírce připojuje. Z vlastní
orchestr za ’’jeden z
tek platit 100 Kčs. Raději neposílej nic.
pokladny věnuje £ 10 a vyzývá členy, aby též
nejoblíbenějších
” - ve
X. Melboume pomohli.
HD

■

RENESANCE CS. JAZZU ?

SOKOL SYDNEY
1.

NA SPLÁTKY BEZÚROČNÉ

!

ELECTRO CENTRE
majitelé: A. Fiala & A. Filip

95 Oxford St., BONDI JUNCTION,

SYDNEY

cvičí každé pondělí v
Community Halí,
Mountains St., Broadway
(poblíž Grace Bros). Žac
tvo 7-8, dorost a členstvo
8-10 večer. Informace
zájemcům podá starosta
jednoty br. J. Křeuela,
tel. YX 7874.

“

GRAMOFÓNOVÉ
DESKY

TANEČNÍ ZÁBAVU

všechny značky televisorů, radia, radiogramy, auto.radia, pračky, ledničky, mixery,
elektrické větrníky, importované perkolátory, osvětlovací tělesa, automatické toastery,
parní žehličky a j.
NOVINKA transistorová rádia a gramofony,
normální i přenosná, na baterie (transistory
nevyčerpávají baterie’.).

■«
■

S. K. PRAHA, odbor kopané. SYDNEY

srdečně zve všechny krajany na

Telefon FW 2369, po prodejní době FW 2923
Nabízíme Vám za nejvýhodnějších podmínek
ČESKÉ A JINÉ
KONTINENTÁLNÍ

kterém saxofonům
a trubkám vévodily basbombardóny).
’’Pokročilá” mládež se
pídí po rock-’n-rollu.
Kalypso zatím asi zůsta
lo mládeži neznámé. Alespoň jsme se dočetli,
že na jednom ze svých
řídkých vystoupení v

Československu musil
Gustav Brom obecenstvu
vysvětlovat, že ’’rock-’n-roll’ je i na Západě
již přežitou věcí a že
současnou módpu je kalypso”.
Vkus a móda jsou sil
ně ovlivněny poslechem
stanic blízké ciziny. Tak
prý dával brněnský kon
ferenciér Lubomír Čer
ník obecenstvu tuhle há
danku: ”Co myslíte, kte
rá je nejoblíbenější čes
koslovenská rozhlasová
stanice?” Rozluštění:
”Vídeň”.

kterou pořádá k zahájení sezóny

■ve velkém, sále

J
■
■

Program

v sobotu dne 22. března 1958
MACCABEAN HALL, Darlinghurst Rd., DARLINGHURSTj
Hraje nový kontinentální orchestr
■
Rezervování stolů: K. Rodný BW 6162
Vstupné

■

16/-

5
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PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Řídí Karel Janovský, Mnichov

Mistrovství s věta v hokeji
(Pokračování se strany 8)
5. den:

Československo - SSSR 4:4 (1:3, 2:0, 1:1)
Čs.. representanti se nezalekli silného soupeře: Ač
koli prohrávali již v 9. minutě utkání 0:3, nebyli
tímto velkým nástupem sovětského mužstva nikte
rak deprimováni a jejich 1. branka, kterou střelil
kapitán Karel Gut, mužstvo naprosto uklidnila. Pak
byli čs. hokejisté až» do konce zápasu lepším muž
stvem, které by si bývalo zasloužilo ' oba body.
Utkání bylo plné dramatických okamžiků. Po
nervosním začátku Čechoslováků vedli sovětští hrá
či už v 9. minutě 3:0 brankami, Jelizarova 2 a Kopylova 1. Ve 13. minutě Gut snížil stav na 1:3. V
druhé třetině dal již v 6. minutě Gut 2. branku a
ve 12. minutě Bacílek vyrovnal na 3:3. 4 minuty
před koncem zápasu se však - sovětským hráčům
přece jen podařilo Kryl.ovem za přesilové hry pře
konat prudkou střelou našeho brankáře Kulička.
Čechoslováci se však znovu vzchopili a několikrát
ohrožovali sovětského brankaře Jerkina. Vyrovná
vací branku vstřelil v poslední minutě Vlach. Švý
carský rozhodčí. Hauser -neuznal Československu .ve
3. třetině za stavu 3:3 branku pro bránění sovět
skému brankáři ve hře. ČSR hrálo V sestavě: Ku
liček, - Gút, Tikal, Sventek, Bacílek, - Vlach,
Švach, Bartoň, - Vaněk, Pantůček, Starší, - Volf,
Froehlich, Jiřík. Diváků: 5.000.

Žápas začalo čs, mužstvo slabě a Američané
jim zle zatápěli. Šťastně to dopadlo a hráči čs.
mužstva se dostali do tempa. Výsledkem převahy
byla pěkná branka, kterou střelil v 6. minutě Va
něk z Pantůčkova přihrání. Již ve 4. minutě prostřed
ní třetiny byl vyloučen obránce Tikal a Američané
se usadili v čs. obranné třetině. Gut' u' mantinelu
vybojoval puk, poslal ho na rozjíždějícího Volfa,
který oklamal amerického obránce - a zdálky prud
kou střelou zvýšil na 2:0. Po této-brance začalo
hrát československé mužstvo opatrněji na udržení
výsledku, což byla chyba. V 9. minutě byl vylou
čen Švach: na 2 minuty za zbytečný foul a Ame
ričané začali hrát přesilovou hru a snížili na 2:1.
V 7. minútě vypíchl Gordon Christian čs. útoč
níkům touš, přehrál svému bratrovi Rogerovi a
ten z blízkosti vstřelil vyrovnávací branku USA
8. den: Švédsko - Polsko 12:2, SSSR - USA 4:1.

ČSR - Kanada 0:6, (0:2, 0:0, 0:4)

6.000 diváků bylo nadšeno hrou kanadských ho
kejistů, kteří udávali tempo hry od prvního zapísknutí až do konce zápasu. Českoslovenští hoke
jisté zahráli, jak uměli nejlépe, nemohli však v zá
věrečné třetině čelit přesné a rychlé hře soupeře.
První branku vstřelil Gagnon. Kanaďané byli pak
dvakrát během 1. třetiny oslabeni o jednoho hráče,
přesto však zvýšili v 17. minutě ještě náskok na
2:0. 2. třetina skončila bez branek. V závěrečné
třetině vstřelili Kanaďané další 4 Branky, jejichž
’ 7. den: SSSR - Polsko 10:1, Finsko- - Norsko 2:1, autory bylí Gagnon 2, Sinden a Gosslin. ČSR hrálo
v sestavě: Nadrchal, - Gut, Tikal, Kasper, Bacílek, Kanada - Švédsko 10:2.
Vlach, Švach, šašek, - Vaněk, Pantůček, Starší, ČSR - USA 2:2 (1:0, 1:1, 0:1)
Jiřík, Froehlich, Volf. Utkání řídil švýcarský roz
hodčí Hauser.
Po krásném výkonu v utkání s SSSR byli čs.
hráči favority, ale zápas skončil nerozhodně. ChyKanaďané tentokrát lepší
bou' bylo, že v utkáni vystřídal trénér čs. mužstva
Po zkušenostech z olympijských her v roce 1956
Rejda - Bartoně a Jiříka, - kteří v předchozím zá
v Cortině ďAmpezzo, kde skončila Kanada poprvé
pase hráli velmi dobře - plzeňským Šaškem a obrán
v historii až na 3. místě za SSSR a USA, si ve
cem- Kasperem. ČSR hrálo v této neobvyklé sesta
doucí kanadského hokeje konečně uvědomili, že
vě: Kuliček, - Gut, Tikal, - Sventek, Kasper, úroveň evropského hokeje po 2. světové válce znač
Vlach, Švach, šašek, - Vaněk, Pantůček, Starší, ně stoupla, a že vítězství ČSR nad Kanadou v r.
Froehlich, Volf. Kuliček zachytal i tentokrát velmi
1949 i Sovětského svazu v r. 1954 a 1956 nebyla
dobře a na vstřelených brankách nemá viny, z ob
náhodná. Proto chtěli nejprve vyslat do Oslo muž
ránců se zlepšil proti posledním zápasům Sventek,
stvo složené z nejlepších amatérských jednotlivců.
Gut tentokráte nezahrál a má na svědomí jednu
Ale jelikož kluby nechtěly uvolnit tyto hráče, roz
branku. Nejlepším jednotlivcem byl útočník Volf.
hodl se kanadský svaz, že vyšle do Oslo opět ví
těze nejvyšší amatérské soutěže, Allanova poháru mužstvo Whitby Dunlops, které však doplní něko
lika vynikajícími jednotlivci z řad neamatérů.
Letošní kanadské národní mužstvo bylo jedno z
nejlepších, [jaké kdy Kanada na mistrovství světa
■— Další výsledky turnaje o Křišťálový pohár: Hra poslala. Největší posilou byl bývalý hráč mužstva
dec Králové - Spartak Stalingrad 3:3, Teplice - americko -j kanadské profesionální ligy Toronto
Sparta 4:4, Jiskra Liberec - Dynamo^ 3:1.
Maple Leaf, Sid Smith, který byl v hokejové se
— Zápasy Moravského poháru: Baník Ostrava - Ru zóně 1954-1955 nejlepším střelcem profesionální
dá hvězda Brno 9:Ó, Slovan Prostějov - Jiskra Gott ligy. Je úžasně rychlý a tvrdý a vedl v Oslo první
waldov 4:0.
r kanadskou útočnou řadu, která byla nejlepší řa
dou na mistrovství. Druhá a třetí útočná řada však
ský a Kroupová,
nebyly ■ o mnoho slabší, a to bylo snad největší
— Mnohonásobný mistr ČSR ve stolním tenise And předností mužstva. Oporou obrany byl 241etý ka
readis má na 3 roky zastavenu činnost.
pitán Whitby Dunlops, Harry Sinden.
— V mistrovští republiky v košíkové vede Brno s
Mužstvo bylo' kombinačně na výši, sólové úniky
35 body, před Orbisem 34 a Slovanem Bratislava 31. byly řídké. Nikdo zbytečně nevozil kotouč, všich
— Československo porazilo v mezistátním šachovém ni se dostávali dopředu bleskurychlými kolmými
utkání Vých. Německo 11£:8J.
přihrávkami. Každý hráč dovedl vypálit na sou
— Finále tenisového mistrovství USA na . krytých peřovu branku z každé posice.
dvorcích: Savitt - Patty 6:1, 6:2, 3:6, 12:10.
— Českoslovenští fotbalisté porazili v přípravném
MISTROVSTVÍ EVROPY VE STOLNÍM
zápase na mistrovství světa v Plzní FSV Frankfurt
TENISE V BUDAPEŠTI
5:0.
•

Ve zkratce

Muži: Berczik (Vyhnanovský byl poražen v se
mifinále Gyetvaíem, Štípek se dostal jen do čtvrt
finále, kde jej porazil Harongozo) Ženy: Koczianová.
Pánská čtyřhra: Štípek, Vyhnanovský.
Dámská čtyřhra: Rozeanuová, Zellerová.
Smíšená čtyřhra: Berczik, Farkašová (porazili ve
čtvrtfinále čs. dvojici Vyhnanovský - Kroupová-.

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Ranges,
30 mil od Melbourne, ztrávíte v

YOSEMITE TOURIST HOUSE
Barbers Rd., KALORAMA, WC.
Dobré ubytování, česká i austr. kuchyně.
K delšímu pobytu neb jen na víkendy

B

Informujte.se na tel. Kalorama 98nebo v HD S‘ MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ?

Jindřicha a Natašu Tittelbachovy, Gervase Loyloly-ho (dříve Colbourne Ave., Glebe, NSW), Anto
nína Rybáře (Rakis) hledá švagr z USA, Marii
Homzovou (1952 Valka), Emila Stehlíka z Mladých
u Č. B., Miroslava Tomáška z Nuslí, Roberta Slapničku z Vinohrad, Václava Beera, Věru Šullovou
z Brna, Karlu Škorpíkovou (dříve Anglie) a Jana
Novotného z Táborská.

Zjistíme-Ii adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.

ZPRÁVY OSOBNÍ I----- ■------- -------------________ 2___________ \ I

, Malý oznamovatel:

Pana J. BAXANA
Měnína u Brna hledá rc3
dák z Blučiny. Kdo zná5
jeho adresu, pište na: Fr.
Návedla, c/- M. Bernard,
44 rue de Pont Neuf. Lille
(Nord), France.

doplatek za 1 řádku 1/tůčnou 1/6.

REDAKCI DOŠLO :

1 Victorfa Ave., off
Brighton Rd.
ELŠTERNWICK, WC.

PĚKNÝ POKOJ dvou
lůžkový vč. přísluš. pro
Listárna
najmeme 2 svob. neb
B. H., Westmont: Adr. bezd. manž. 15 Hartíngpřímo sdělit nemůžeme. ton St, Kew, telefon —
Viz. ’’Přátelé hl.” - J. V., WM 7219.
Darwin: Díky za adr. M. P., Chicago 23: Dí
ky za výstř. - K. Č., NewKonečně můžete plně
port: Nezbylo - viz. stvrz.
vyléčit .
- A. U., Sydney: Díky za
výstř. - B. K, S. FranPSORIASIS!
cisco: Vzkaz vyřízen. - V.
Navštivte nebo pište
J. Vally: Díky za výstř. na
J. W., Sydney: Na danou
adr. píšeme. Díky.
HD
’’PHARMOSAN”,

ČECHO -BRAZILIAN,
nezávislý oběžník antikomunistických Čechoslová
ků v Brazílii, číslo 1.
Adresa: Caixa Postal
10624, Sao Paulo, Brazil.

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ničení,
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421
ČESKÉ I JINÉ PÍSNĚ
n,a deskách, jakož i
kopii hlasu provede

K. LOM, 34 Baillie St.
Nth. Melbourne, Vic.

* Obchod koloniální *
lahůdkářství * milkbar
MILLSWYN
DELICATESSEN
89 Millswyn St.,
. STH. YARRA, WC.
Telefon BM 4779
(z Toorak Rd.,, neda
leko St. Kilda Rd.)

. Dodávky do domu
Manželé Šuranovi

Nová tiskárna
COMMERCIAL &
COULER PRINTING
49 Lt. Bourke Stí,
Melbourne - FB 3807
Všechny oben, tiskopi
sy. Mírné ceny. Rych
lá dodávka. Mluvíme
česky

ADRESA EVROPSKÉHO ZÁSTUPCE
Jan Kunci ř, Zieblandstrasse 17, Mnenchen
j
13, WEST GERMANY

MAJITELŮM AUT
Chcete ušetřit peníze?

(

Opravím Váš vůz odborně během víkendu
Moje specialita:

|
i

?

S
broušení ventilů, obložení brzd, seřízení motoru?
HLAS
DOMOVA
OLDAMÍČA
>
3 3 CHUSAN
S T., Řídí
(off Inkerman
vychází
čtrnáctidenně
redakční St.)
kruh. S
East St. Kilda,Adresa:
Vic. - Tel.
LBdomova,
4294 (po 5. h. večer) $
Hlas
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Telefon JA 3380 /jen mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rok s 371-, na | roku s 19/na 7 čísel s 10/-, jednotlivé s 1/6.

