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’’Dobrovolné” vyklizení ostrovů Matsu a Quemoy?

Kilie nynější a budoucí
Napětí se stalo v posledních letech trvalým zjevem v mezinárodní politice a pomalu si na ně
začínáme zvykat. Přeřuší-li americký president napínavé golfové utkání nebo odjede-li Chruščov
náhle z proletářského víkendu v přepychové dači za Moskvou, nebývá to už provázeno takovou
hysterií jako před lety. Ba ani barometr, jakým byly v kapitalistických zemích bursy, nezaznamenává už tak spolehlivě všechny záchvěvy politické situace a ani lid v komunistických státech
již tak spontánně neodpovídá na ’’hrozící nebezpečí ze Západu” pevnými frontami - před obcho
dy s denními potřebami. Plamenné projevy k národu, k lidstvu, k pracujícím všech zemí už nej
sou tak ’’historickými událostmi”, jakými by chtěly být. Západ se propracoval dál ve svém skep
ticismu k nadsázce a Východ ještě nezapomněl lekci, uštědřenou zveřejněním Stalinových zločinů.
Lide otupí, výzvy a varování zevšední. Jako v pohádce o lživém pasáčku ovcí a vlku.
Dvakrát krátce za sebou byl svět opět jednou na pokraji světové války. Tak aspoň byly ve
řejnosti předkládány události na . Středním východě před třemi měsíci a tak je označována ny
nější situace na Dálném východě.
se i nyní volá na obou
Američané soustřeďuji tentokrát doopravdy.
Letošní fáze chronic
Situace je vážná, váž stranách ”vlk” spíše jen
ké krize na Středním stále více lodí ve formosvýchodě byla na čas za kých vodách a dopravují nější než byla ve dnech k postrašení stáda, než
žehnána. Na Dálném vý další letadla ha formos- irácké revoluce, a nelze proto, že by některá ze
chodě se naproti tomu kou pevninu, při čemž vyloučit žádná překva stran skutečně počítala s
bezprostředním vypuknu
situace spíše přiostřuje. nepřestávají ubezpečovat, pení.
Je však stále mnoho tím války.
Komunistická Čína po že své prohlášení ”až
kračuje v mobilisování sem a dost” chtějí brát důvodů k domněnce, že (Pokračování na str. 2)
sil přeorganisováváním
Tajemství špióna Františka Hejdy
hospodářské a sociální
struktury státu, (o jaké
se ani Rusové nepokusi
li), jako bezprostřední
opatření zlepšuje dále
V 11. čísle HD. t. r. jsme zaznamenali projev norského ministra zahra
vojenská zařízení a zvy ničí Langeho, v němž řekl, že ’’norské vládě je známa základna pro od
šuje počet armád v ob palování řiditelných střel, postavená poblíž západní hranice sovětského
lastech, ležících nejblíže impéria”. V 13- čísle jsme uveřejnili zprávu o hněvivém dementi česko
Formose a rozšiřuje vál slovenské vlády a diplomatické omluýě ministra Langeho. Historka s ra
ku nervů, namířenou jak ketovými základnami byla však obohacena o další kapitolu začátkem září.
na domácí obyvatelstvo Zásluhu o to má Rudé právo.
tak i ná zahraničí.
j 7. září uveřejnilo to ní zpráv- vojenského
tiž článek redaktora Vla charakteru”.
dimíra Štěpánka pod
Po svém přeškolení se
Mluví Tibor Méray
nadpisem ”Výslech agen špión Hejda vrátil do
Především jsme povinni opravit některé detaily ta NATO - Krátkozraké
Československa, kde se
článků ’’Setkání s historií” (HD 18/VÍII.). Tibor
metody
západní
propa

pak
zapsal do historie
Méray nebyl tajemníkem Petoefiho klubu, nýbrž
tajemníkem’ Syndikátu maďarských spisovatelů, což gandy”. Redaktor Rudé tímto způsobem:
je zhruba takový rozdíl, jako pasovat Jana Drdu ho práva píšle:
’'Byl jsem jednou v
na předsedu Maffie. Jeho návštěva vzbudila v aust
”Byl jsemi přítomen časové tísni a tak jsem
ralském tisku jen malou odezvu. Australané neza
pomněli, že Tibor Méray pozoroval korejskou ’’po dílčímu výslechu pětačty- si vymyslel zprávu, k níž
licejní akci” z pozadí kulometů čínských ’’dobro řicetiletého 'špióna Hej jsem neměl vlastně žád
volníků”.
dy z Českých Budějovic, ný podklad. Napsal
Po tom, co upřímně vyznal na svých přednáš
kách v Melbourne, nemůže být klasifikován jako který až do syého zatčení jsem, že v prostoru
’’strůjce tragického maďarského povstání’’ (citát je byl zaměstnancem n. p. Brloh a Třebotice (na
z HD). Tibor Méray byl jeho nedobrovolným účast Koh-i-noor”. í
Šumavě - p. r.) se sta
níkem. Mérayovým hrdinou číslo jedna je bezpo
Je snad zbytečné do ví raketové odpalova
chyby Lájos Kossuth. Hrdinou číslo dvě je Imre
Nagy. Tibor Méray je maďarský revisionista non dávat, že špión NATO cí rampy”.
plus ultra. Proto působí na Západě silně exotic Hejda má za šebou tem
Zdá se, že šjúón Hej
kým dojmem. Ale Australské sdružení pro kultur nou minulost: ”Za oku
da
vydával spíše časo
ní svobodu udělalo nepochybně velmi <lobrý tah,
když ho získalo pro přednáškové túrné, kde mu pace se jeho rodiče hlá pis než špionážní zprá
bude naslouchat spousta tak zvaných levicových sili k nacistům a on slou vy. Jedině tak se mohl
intelektuálů.
žil v hitlerovské armá dostat do ’’časově tísně”
dě”.
Mluví Tibor Méray:
‘
a mohl ’’napsat”.
Redaktor Štěpánek pak
O marxismu: Věřím dosud, že některé věci, kte
Ale to nic. Byl prostě I
ré Marx napsal, jsou správné. Ale přesvědčil jsem vysvětluje, že loni byl přesvědčen, že ”na Zá
se, že žádný spisovatel nesmí podléhat jakémukoli - Hejdovi povolen výlet
padě takovou zprávu
ismu. Potlačení maďarské revolty: Moskva jedna
la hlavně na nátlak komunistických straín satelit do Západního Německa, ocení”. Stal se slavnou
ních zemí. Chruščovovo rozhodnutí intervenovat by kde žije jeho matka.
osobou, neboť ”za něja
lo usnadněno anglo - francouzskou intervencí v
ký čas byl utvrzen, že ji
V
Západním
Němec

Suezu a nátlakem sovětského generálního štábu.
O rozhlasu Svobodné Evropy: Za revoluce, kdy ku se prý setkal s agen (na Západě - p. r.)
bylo životně důležité pro celé Maďarsko, aby Na- tem Leopoldem . Háj íč kladně přijali. To když
gy získal co největší podporu, vysílal Mnichov va kem, který ho iv ’’rychlé se v novinách dočítal o
rování, aby lidé Nagyho nepodporovali. Snad pro instruktáži” zaškolil rozpoutané nepřátelské
to, že v Mnichově sedí v rozhlase lidé, kteří víc
’’především pró získává- (Pokračování na str. 3)
jak deset let v Maďarsku nežili.

KOMEDIE PLNA OMYLU

Když poprvé (naše černá služebná - p. r.)
zasedla k našemu stolu - my jsme byli první
běloši, kteří ji přizvali k jídlu - byla nejdřív
ustrašená a pak rozpačitá. Nechci se dohado
vat, co cítila potom. Musili jsme jí dát to, co
jí právem patřilo, ale co jí bylo vzato, a co
jsme jí jenom vraceli. Její lidskou důstojnost.
A tak proto, že jsme trvali na tom, že musíme
jednat jako praví komunisté, jednali jsme bez
děky tak, jak by měli jednat křesťané.
Whittaker Chambers

MALÁ, ALE HRUBÁ SKALÁ
Nadosmrti mi nevymizí z paměti scéna z jednoho
amerického filmu, v níž si stěžuje ’’bílý” důstojník,
že mu byl přidělen k jednotce barevný vojín. Nikdy
se patrně nedozvím, který herec dokázal odpovědět
(v roli velícího důstojníka) s tak suchým a s' tak
zničujícím sarkasmem. ’’Barevný? A jaké barvy?”
Doopravdy: jaké barvy? Můžeme si dovolit ma
lou historickou pochůzku. Z toho mála, co si od
nese průměrný středoškolák z klasické historie, je
poznatek, že kdysi žil ve Skotsku lid divé povahy,
který si pomalovával tváře modrou barvou a s
oblibou podnikal loupežné nájezdy na území, jež
zabírá dnešní střízlivá Anglie. Tito ultra - arijští
blonďáci (nebo zrzouni) byli tehdejším budovate
lům impéria tolik na obtíž, že bylo nutno zbudovat
velikou zeď od pobřeží k pobřeží, aby impérium
bylo zachováno. Majiteli britského -impéria v' té
době ovšem byli římští občané britského ■ původu
a naopak. Římští patres familiae byli nepochybně
i před Kristem bílí. Blonďáci ze severu však byli
zváni barevnými, čili, jak latiníci praví, picti.

Bůhví, že to trvalo staletí, než si potomci řím
ských občanů získali důvěru bývalých ’’barevných”
Kaledonců. Ale podařilo se. Co bylo vykonáno jed
nou,-musí se podařit podruhé.

Toto všé je jen slovní hříčka. Přáli bychom si
však, aby se všechny rasové problémy mohly změ
nit co nejdříve ve slovní hříčku. Kde je dnes mo
derní demokracie s dědictvím kolonialismu, je ra
sový problém.
Rasy netvoří problém. Lidé jej tvoří. Lidé ne
vzdělaní, úzkoprsí, ukoptění, ať se toto dotkne
australského ministra přistěhovalectví nebo .jihoaf
rického krále diamantů. Venkoncem oba jsou jen
vykonavateli vůle tisíců slušných a pokrokových
lidí, kterým nelze veřejně spílat.

Je přirozené, že tyto hrozny hněvu sklízí posled
ní pevná bašta demokracie, Spojené státy. Skandál
v Malé skále, který původně byl jen malou šar
vátkou, se stal státním problémem. Opravdu nevím,
kdo měl větší radost z nadpisů v novinách: přívr
ženci guvernéra Faubuse (který vyhrál volbu zno
vu nepopiratelnou většinou) nebo Moskva. Trage
die dneška vězí v tom, že Spojené státy si dosud
neuvědomily, že patří mezi. světové velmoci, za
tím co Anglie s úlevou na' svoji bývalou úlohu
zapomenula. Ale byli to přece Angličané, kteří si
musili odtrpět svoji trošku koloniální kocoviny s
doprovodem, břinkavé kapely. V Londýně se začali
bouřit domácí páskové, kteří neměli rádi pásky,
zpívající kalypso v Notting Hillu.
V sovětské části světa je jinak. Není tam raso.vých problémů. Pokud jsou, jsou řešeny s lékař
skou pečlivostí, jenže místo lékaře zaujmou zří
zenci 'tajné policie. Josef Visarionovič Stalin býval
kdysi komisařem pro národnostní otázky. Ať každý
posoudí, jak se národy Sovětského svazu rozvily
za jeho vlády. Ať každý také srovná, jak se rozvily
národy,^ s nimiž někdejší komisař pro národnostní
otázky řešil otázky mezinárodní. Napsal o nich pra
bídnou knihu.

V souhlasu s komunisty musíme říkat: pokud
nezmizí barevný občan amerického nebo britského
impéria, potud má Sovětský svaz v ruce mocnou
kartu. Naučili jsme se za deset trpkých let exilu,
že jsou jen dva druhy lidí: svobodní a otroci.

Myšlenka, že člověk může žít jako polosvobodný,
je nejnebezpečnější západnímu pojetí svobody.
jun
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Adenauer konferuje s de Gaullem

Přijmeme

NOVÉ CESTY DIPLOMACIE
; Diplomaté staré školy, kteří dosud sledují vývoj událostí z onoho světa,
> se v poslední době asi obracejí v hrobě. Instituce permanentní studené
■ války a konferencí na nejvyšší úrovni je snad nová, ale není proti osvědče; ným zásadám diplomatického umění. Spory mezi členy obranného spole
čenství (Řecko - Turecko, Velká Británie - Island) také asi starou gardu
nepřivedou z rovnováhy- Nevšední jsou však dohody mezi státníky, kteří
se podle starých pravidel mají hádat.

Kancléř Adenauer se
do dějin zapíše jako člo
věk, který udělal nejvíc
pro převýchovu Němec
ka na demokracii, náro
da, jemuž byl absolutis
mus druhou přirozeností.

těchto organizacích by
lo - a dosud je -,v obou
zemích kritizováno, a to
též platí o utužení sty
ků mezi Ifýěmeckem a
Francií- Není však náho
dou, že se vývoj nezasta
vil ani v dobách, kdy
se ve Francii dostali k
vládě lidé, kteří jsou
pokládáni za odpůrce
myšlenky evropské in
tegrace a spojenectví s
Německem. Generál de
Gaulle byl dosud poklá
dán za „vyhraněného nacionalistu a nepřítele
Němců; podle posledních
zpráv byl ’’okouzlen”
osobností svého němec
kého hosta.

Ať už jsou důvody ja
kékoliv, v Evropě - a jin
de ve světě - vane nový
vzduch. Nacionalismus
ztrácí na přitažlivostí,
veřejné mínění je infor
movanější a tolerantněj
ší. Příklad německo francouzského přátelství
dává námět k přemýšle
ní nejen národům, které
jsou dosud ve stadiu
růstu a pod vlivem na
cionalismu, ale i porobe
ným národům za Želez
nou oponou, které bu
dou muset řešit otázku
svých styků s Německem
a s ostatními sousedy,
budou-li opět svobodné.

Není tomu tak dávno,
co se ve Spojených ná
rodech. sešli zástupci
arabských zemí (včetně
Libanonu a Jordánu) a
dohodli se na společném
návrhu.
Před čtrnácti dny se
sešli indický ministerský
předseda Néhrú s pakistanským předsedou vlá
dy Noónem a dohodli
se na úpravě východních
hranic mezi oběma ze.měmi, které byly před
mětem sporu.

. Minulý týden z.asedli
k zelenému stolu západoněmecký kancléř Adenauer a francouzský
min. předseda de Gaulle.

Zlepšení

kých styků mezi Němec
kem a Francií, které
patří k nej důležitějším
vývojům v západní Ev
ropě od poslední války,
je životním dílem stát
níků jako Shuman a
Spaak. Byli bychom však
slepí, kdybychom nevi
děli, že sblížení dvou
starých protivníků bylo
vynuceno okolnostmi,
nad nimiž neměla žádná
z bývalých mocností
kontrolu: hrozbou komu
nismu a nutností hospo
dářské výstavby. Styč
ným, bodem se staly or
ganizace jako Severoat
lantický pakt, Euratom a
společný třh. Členství v

diplomatic-

Otevřeno od 10 h. dopol. do 1. hod. noční.
- -Pod vedením
dr. Karla Havlíka

(Pokračování se str. 1)
Číně se hodí zveličo
vání nebezpečí při prová
dění vnitřní reorganisace, při čemž doufá, že si
vyvolaným» hlukem sou
časně uvolní cestu do
Spojených národů. Kdy
by jí šlo jen o pobřežní

-Naše rovyPRACUJÍCÍ INTELIGENCE A
TEORIE RELATIVITY
Ke stručnému pochopení Austrálie budiž ře
čeno, že na jeden čtvereční kilometr připadá
. jeden člověk, dvě krávy a patnáct ovcí... Tím
je vystiženo psychologické ovzduší Austrálie . •.
Těm, kteří mají rádi pivo a dostihy, se nová
vlast zamlouvá. Ti ostatní zakládají krajanské
spolky.
... Sejdé-li se dvacet našich emigrantů, má
pět z nich vlastní auta, tři z nich svůj dům nebo
farmu, a jeden z nich je samostatný živnostník.
Všichni jsou oblečeni jako princové, ale dom
nívají se, že patří k dobrému společenskému
chování, aby svorně nadávali, jaké je to v Au
strálii mizerné. Vzdělání získané mimo místní
nebo anglické university se neuznává. Proto"
většina naší inteligence jsou dělníci. Když od
pracují svých čtyřicet hodin týdně, manželka
upeče bábovku a navaří velký hrnec kávy. Po
tom přijdou hosté a hovoří se do půlnoci o
politice, theorii relativity a kdy to doma prask
ne.
Dopisovatel Waldmann v článku ’’Země zvaná
Austrálie”, Vídeňské svobodné listy, 8.8. 1958.

ostrůvky a propagační
kapitál, který by získala
jejich obsazením, neče
kala by asi s útokem až
na dobu, kdy si Ameri
ka přisune větší vojenské
síly. Rusko pak vyhlási
lo plnou solidaritu s Čí
nou, aniž by vyvolávalo
dojem, že počítá s pre
sentací dané bianco směn
ky. Našlo jen..další ví
tanou příležitost 'k poku
su o přivolání vážné roz
tržky mezi západními
spojenci á pokus se zčásti
daří. Zvlášť v Anglii je
silný tlak na Macmillanovu vládu - a to nejen
se straný oposiční Labour Party -• aby se ne
zavazovala pomocí Spo
jeným státům, kdyby
chtěly bránit Quemoy a
Matsu.
O Hong Kong zatím
nejde. Šlo by o něj bezoochyby brzy potom, až
by Američané opustili
Formosu a- nebo už kdy
by uznali komunistickou
Čínu.
Amerika se dostala do
nevýhodné situace. Pos
ledními událostmi na
Dálném východě může
hodně ztratit a téměř
nic získat. Za dnešní
nálady v řadách spojen
ců musí počítat s tím,
že by eventuelní válku
musela vést aspoň do-

Volejte (Melbourne) XW 7380 (Mr. Endrei)
mezi 6.30 až 7.- hod. več., který sjedná interview.

ZE DNE NA DEN

7.2. Čínský komunistický komunistické dělostřelec
předseda vlády. Čou En- ké posice na pevnině,
laj . oznámil v pekinském které účinně blokují na
rozhlase, že rudá Čína je cionalistický ostrov Queochotna jednat se Spoje moy.
nými státy. President Ei- 15. 9. Alžírští teroristé ve
senhower prohlásil, že Francii se pokusili o aten
americký velvyslanec ve tát na francouzského mi
Varšavě Beam je připra nistra informací Soustelven k jednání
le.
— Maršál Bulganin byl 16. 9. Libanonský ministr
vyloučen z Ústředního zahraničních věcí dr. Ma
výboru sovětské komu lík byl zvolen novým
nistické strany.
předsedou valného shro
— Tunis a Maroko se sta máždění Spojených náro
ly členy Arabské ligy.
dů většinou 45:31.
— Ve Venezuele byl po
tlačen pokus o puč, orga- 17. 9. Francouzská policie
nisovaný příslušníky vo zadržela asi 12000 Alžíranů.
jenské policie.
8.9. Chruščov vyzval Spo 19. 9. Holandský ministr
jené státy, aby stáhly od národní obrany Staf oz
díly z Formosy. Sovětský námil, že Holandsko ze
svaz prý bude pokládat sílí vojenské posice na
jakoukoli americkou in Nové Guinei.
tervenci proti komunistic —-Čínští komunisté jsou
-r- ké Číně za útok ha prý ochotni zastavit boje
ve formoské úžině, jestli
SSSR.
9.9. Po celé Číně se ko že nacionalisté vyklidí ■
naly masové protiameric- Quemoy a Matsu.
ké demonstrace.
— Alžírští povstalci vy
10. 9. U islandských bře tvořili ’’prozatímní vlá
hů došlo ke srážkám me du”, jejímž předsedou je
časně prakticky sama- zi britskými rybářskými
Ferhat Abbas.
Ubránit ostrovy bez pře loďmi a islandskými oznesení války na čínskou i brojenými čluny.
pevninu je téměř nemož — Generální tajemník
Spojených národů HamNejchutnější jídla v
né a vyklidit je nyní by marskjoeld konferoval s
Melbourne
znamenalo citelnou ztrá libanonským presidentem
tu prestiže v celém zbyt Chamounem a novým REACHOVA
RESTAURACE
ku nekomunistické Asie. presidentem Chehabem.
— Američané oznámili od
103 Commercial Rd.,
Přijala proto s úlevou sun 1.700 mužů z Liba Sth. Yarra - tel. BM 5724
zahájení porad svého nonu.
Večeře denně
varšavského vyslance s 12. 9. Generalissime Čanv neděli též obědy
kajšek
žádá
o
povolení,
vyslancem Čínské lidové
aby mohl bombardovat
republiky, jejichž výsled
kem by mohl fyýt čas a
I když se nezdá, že ny
možnost chvilkového u- Moskva nyní uštědřit.
klidnění, odvrácení po Zůstává stěžejní otázkou, nější situace na Dálném,
zornosti od tamního kou kterou si proto musí východě dozrála k vyvo
tu světa a pak ’’dobro klást demokratický svět, lání světového konfliktu,
volné” vyklizení ostrovů, zda se Západu podaří uvědomme si, že od kon
což by v očích pozoro pomoci Indii z hospo ce světové války nebyl
vatelů nemuselo dělat dářského chaosu. Další vyřešen ani jediný vážný
tak jasný dojem Kapitu zhoršení tamní hospo problém, dělící komunis
dářské situace, vyvolání tický a demokratický
lace.
Splní-li se tento před vnitřních nepokojů a o- svět. Vzájemných ne
poklad, nebude
svět živení otázky Kašmíru, shod, nepřirozeně roz
o nic blíže k trvalejšímu spojené s opětným zhor dělených zemí a žárli
uklidnění. Další krize šením poměru k Pákis vostí při styku s neutrá
jsou v zásobě. Nejváž tánu, by byly v Moskvě ly naopak přibývá, zatím
co naděje na vnitřní
nější by byla někde . u- velmi vítány.
I ze států, které jsou zhroucení protivných re
prostřed mezi oběma
ohnisky nedávného na nyní považovány za žimů v blízké době ne
’’věrné spojence Zápa jsou dost realistické. Ne
pětí.
Poměrný klid na již du”, Pákistánu a Persie, ní též v dohledu oběma
ních hranicích komunis docházejí zprávy, dle stranám přijatelná meto
tického světa mohl by nichž se nedá vyloučit da, jak srovnat mírovou
být vystřídán událostmi, nějaká obdoba iráckého cestou všechna nedoro
při. nichž by byl Západ převratu nebo aspoň sil zumění.
Konečně - v pohádce
nucen říci již opravdu né ' uvolnění přátelských
velmi rozhodně ”až sem pout se Západem. Rov ■přišel vlk až po mnohéa 'dost”. Pronikání v In něž klid v Indočíně a v falešném pokřiku, kd. ’
dií by bylo nejtěžší ra okolí se zdá na tamní po už byl nejméně oček ván.
-s
nou, kterou by mohla měry příliš dlouhý.

KRIZE NYNĚJŠÍ I BUDOUCÍ
Kontinentální jídla
TATRA HILLS
Expresso - Restaurace
396 Chapel St.,
STH. YARRA, Víc.

POJIŠŤOVACÍ ZÁSTUPCE NOVOAUSTRALANY
Životní pojištění,
požární, proti vloupání, úrazové pojištění.
Plné nebo jen příležitostné zaměstnání
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MÓDA ZE
VZORODÉVU A ODJINUD

OŠacovací starosti československých žen

dokončil natáčení filmu v Žilině se stal Anton
’’Dnes naposled”, který Perkovič. Nově dosazený
řeší problém alkoholis předseda nahrazuje Ale
mu. Hlavní role: Zdeněk xandra Paúloviče, který
Štěpánek, František Smo se stal pověřencem stát
Ke známým vlastnostem československé ženy již patří, že se chce slušně
lík, A. Hegerííková, I. ní' kontroly.
a hlavně vkusně oblékat. Splnění těchto pochonitelných přání není však
Kačírková, V. Ráž.
Mladá íronta uveřejni za dnešních poměrů v Československu snadné. Hlavní překážkou je ne
— N. p. Karlovarské sklo .—
la fejton, který popisuje
ve Dvorech odeslal luxus činnost ’’soudružky Ky- dostatek peněz, pak přichází na řadu nekvalitní materiál. Konečně tu. není
ní skleněný soubor pro . selové ze Státního ústa po likvidaci soukromých salonů a drobných. krejčovských živností dosta
110 osob (celkem 906 ku vu pro kontrolu v Praze tek možností, kde ši nechat ušít šaty dobře a lacino. Pojem ’’dobrá a la
sů) na adresu: Něguš, XII, Šrobárpva 4”: za 5
Habeš. Rytiny na skle ma let ve fukci hospodářky ciná krejčová” zmizel a byl nahražen charakteristikou ’’dobrý a drahý
Vzoroděv” nebo ’’špatný a drahý Vzoroděv”. Naše informace jsou z Bra
jí oenu' 130.000 Kčs.
zpronevěřila přes 45.000
— V mezinárodních auto Kčs.
tislavy a jsou patrně typické pro všechna větší města v Československu.
mobilových závodech ve
V Bratislavě se věnují Kčs, za šaty z látky 300 Takových Švadlen jsou
Wiesbadenu získaly čs. — První podzimní pre
v Bratislavě desítky. Ši
vozy Škoda 440, Škoda miérou pražských divadel šití šatů salony Vzor 350 Kčs.
450 a Tatra 603 tři z byla inscenace ’’Dobro oděv, které jsou však
Připočteme-li si cenu jí dobře, podle módy a
družství Torna Sawyera”
hlavních cen.
bez rozdílu arahě, i když látky a připamatujeme-li levně, i když jejich vý
(Burger-Heyin)
v
Divad

— Italská vláda odmítla
vydat' vstupní visum čs. le Jiřího Wolkera. Další jsou rozděleny do něko si, že průměrný výdělek robky jsou dražší než
pěveckému sboru ’’Mora inscenace zahraničních lika jakostních tříd. V ženy se pohybuje mezi sériová konfekce.
dramatiků: N á r o d n
van”.
V každé čtvrti pracu
cenách jsou určité rozdí 600 - 700 Kčs měsíčně,
— K výročí Slovenského Hamlet, Bláznivá ze ly, ale vcelku jde o fan
je několik takových švad
Chaillot
(Giraudoux),
máme
jasný
obrázek
ne

národního povstání byl
promítán ve ■ slovenských Návštěva staré dámy tastické sumy, které prů dostupnosti těchto cen. len.
Určitý druh žen má
kinech dokumentární film (Duerematt) i Komorní: měrná žena nemůže pla
Ve Vzoroděvu u Du
režiséra Kováče ”Nikd'°’ Torouato Tasso, Poslední tit.
"’svou” dobrou krejčo
najského mostu, tvrdí
viac”. Obsahoval záběry dějství (Reiparque), Di
vou, která -takto konku
V Bratislavě je nej lep
informátorka, máte však
z procesů s: gardisty a vadlo Kláry Gazulové
ruje
státním salonům ne
(Merimée).
Divadlo
ko

ším
salonem
s
prvotříd

’’neznámé dokumenty o
jistotu, že šaty nezfušují.
zvěrstvech lutfáckého fa medie: Hra lásky a ná ními krejčími ’’Vzor V jiných státních salo bo družstvům.
šismu ze zahraničních hody (Marivaux), Doži oděv” u Dunajského
Ceny soukromých
votní renta (Freder), Ne
nech se může stát, že za
archivů”.
mostu. Sem chodí hereč
drahé peníze ušijí šaty
— Lidový soud v Bratis bezpečná křižovatka
švadlen
lavě soudil 49 zaměstnan (Priestley). Realistické: ky, státní umělci a ženy špatně. ’’Mezi státními
ců ČSD. Byli to ’’přísluš GalHeo (Brecht), Jáma komunistických předáků. salony je dnes ten roz Konkurují velmi úspěšně,
níci posádek jídelních (Maltz). Vinohradské:
Ceny ve Vzoroděvu
díl.” tvrdí ženy doma, protože jejich ceny jsou
vozů, kteří soustavně o- Vojna a mír. Faust, Ri
chard
H_
Paolo
Paoli
krádali cestující”, škoda:
Za ušití kabátu s příp ’’drahé peníze platíte zákazníkům přijatelné.
330.000 Kčs. ; Obžalovaní (Adam ). Lysistrata (Mc- ravou se tu platí 600 - všude, dobrou práci dos Za letní šaty se obyčej
a rozsudky: Jozef Hengáč Coll), K dcmtrru se dívei,
ně požaduje včetně příp
700 Kčs, za kostým totéž, tanete jen měkde”(8 let), Vincenc Havský andělí (WolfeV
ravy 100 - 120 Kčs, za
J.
:
K./PN/FEP
;
za
letní
šatv
250
300
Přes
vysoké
ceny
ve
(7 let), Lud ovít Miklaš
(6 a půl roku), Imrich
státních salonech nesta látkové šaty 140 - 160
Gála, Imrich Chovanec,
čí tyto závody zvládnout Kčs. Na vesnici jsou ce
Anton Kochan a Anna
objednávky včas, proto ny za ušití šatů skoro o
Měšťákova (po 5 letech),
KOMEDIE
PLNA
OMYLU
že zákazníků z řad dob polovinu nižší. Jsou to
Ladislav Noveík (4 roky),
Ludovít Takáš (4 a půl Pokračování se strany 1 ramp ve východní Evro ře placených prominent ceny, které jsou hluboko
roku) a ostatní obžalova
pě, nedojde-lí k rychlé ních lidí je stále dost. pod požadovanými cena
ní k trestům na svobodě kampaň! proti Českoslo
mi ve státních závodech.
od 3 měsíců do 3 a půl vensku a zvláště o pro mu vyřešení problému Také síť těchto státních
Opravy a přešívání
roku.
vokativním prohlášení odzbrojení Západního salonů je ještě nedosta
— Ministři Vlasák a Neu norského ministra zahra Německa”. Už toto pro tečná.
Tyto soukromé švad
mann se účastnili první
Čekací doba na ušití leny, jejichž existence jen
ho letu letadla TU-104 ničí H. Langeho, který hlášení mluví za svazky
šatů je jeden .až dva mě dokazuje, jakým nesmys
na lince Praha - Kahýra. v parlamentě mluvil o knih.
— Ministr školství dr. F. údajném budování ato
Kromě toho se redak síce, pokud někdo nemá lem bylo znárodnění
Kahuda udělil jménem mových a raketových tor Rudého práva nijak protekci nebo nepodmaže
krejčích, nahražují také
presidenta republiky vy základen v Polsku a Vý- nevypořádal s jádrem personál.
v módním sektoru člá
soká státní vyznamenání
celeno problému, který
vědcům a školským pra cn oráním Německu''.
nek, který očividně chy
Laciná konfekce
Rudé právo dokazuje je dán takto: výzvědná
covníkům: akademikovi
bí.
E. Čechovi (za, rozvoj ma na případu špióna Hej- služba NATO zjistila
Protikladem ke stát
Švadleny opravují a
tematiky), prdí. dr. ing. dy. "jakého druhu byly
odpalovací rampy rake ním. salonům je poměr přežívají šaty’, což by sa
Vlád. Košiloví (za půdoznalství) a im memoriam ty hodnověrný prameny, tových střel nikoli v ně laciná, ale také pod u státních závodů na
profesorovi Vysoké školy jež sloužily západní pro prostoru Brloh - Třebo- řadná konfekce, která se prosto nevyplatilo- Opra
ekonomické Josefu Fialo pagandě k jedné krátko- tovice, ale ”v prostoru však hodí jen na všední
vují je rychle a podle
ví ( za rozvoj účetnictví). deché kampaní".
karlovarském, českobu den. V konfekčních do přání zákazníků, ke kte
— Na březen příštího ro
Hlavní věc. na niž dějovickém, olomouckém mech stojí na příklad rým existuje určitý osob
ku svolala čs. vláda IV.
Rudé
právo zapomnělo a v prostoru Javorníků”. letní šaty od 100 Kčs do ní kontakt, který ve stát
celostátní sjezd Jednot
ných zemědělských druž upozornit: na prohláše Další základny byly od 130 Kčs.
ních salonech chybí.
stev do Prahy.
ní oficielních sovětských kryty ve Východním Kvalita šatů není zvlášt
’’Soukromé” švadleny
— Novým předsedou kraj představitelů, ve kterém Německu (na Rujane a ní, v barvách a vzorech
jsou přetíženy prací a
ského národního výboru
si každý mohl přečíst, u Erfurtu), u Balaton- je bohatý výběr. Je tu musí často zakázky od
že ’’Sovětský |svaz a jeho ského jezera v Maďar však jedno nebezpečí, mítat pro nedostatek ča
spojenci budou nuceni sku, v rumunských Kar jak to u konfekce už
1
Nádhernou dovolenou ztrávíte
I zřídit systém j raketových patech a v Bulharsku. bývá, že v jednom městě su. Celá věc však má je
den velký háček. ’’Sou
! na australské Rivieře - na ’’Zlatém pobřeží” I
Norský ministr zahra lze vidět chodit desítky kromé” švadleny mohou
i
v Queenslandu v
(
ničí spáchal omyl. Jed žen v jednom a témž existovat a konkurovat
ČESKÉ OCHOTNICKÉ
nak
tím, že řekl v žáru oblečení.
státním závodům a krej
DIVADLO v Melbourne
parlamentní
debaty něco,
Kompromisem mezi čovským družstvům jen
Main Beach, Southport, Qld.
připravuje
co říci neměl. Dovršil drahými státními salony tehdy, pracují-Ii bez
MIKULÁŠSKOU
!
Telefon: Southport B 2006
.
to dalším omylem, tím, a lacinou 'konfekcí jsou schválení úřadů a bez
ZÁBAVU
Vlastní velký bazén se sladkou vodou.
(
s programem tancem a že se omluvil. Na štěstí soukromé švadleny, které placení daní, které by
Sprchy a toilety u každého pokoje
nadílkou na dén 15. listo nás Rudé právo přivedlo provádějí svou živnost rázem jejich činnost zne
Kontin. i australská kuchyně
*
Kabaret
padu 1958 v St. Michael zpět na správnou stopu, ’na černo” bez povolení, možnily, protože pak by
'Sezóna po celý rok
*
Mírné ceny'
Halí, Brougham St.
NORTH MELBOURNE která vede rovnou k ale s tichým souhlasem nic nevydělaly.
I
Pište česky neb slovenský
i
brlohu.
vm úřadů.
RFE

— Předseda vlády Viliam
široký odletěl na oficiel
ní návštěvu do Afganistanu. Doprovázejí ho: mi
nistr zahraničí V. David,
náměstek ministra škol-'
ství prof. dr. J, Trnka a
náměstek ministra zahra
ničního obchodu ing. A.
Hloch.
— Na obchodní cestu po
Středním východě odjel
ministr těžkého strojíren
ství Josef Reitmajer.
Hlavní rozhovory se od
bývaly v Kahýře, odkud
pak Reitmajer letěl do
Damašku na zahájení me
zinárodního veletrhu.
— Na mezinárodní konfe
renci v Ženevě, která se
zabývala otázkou využití
atomové energie k míro
vým účelům, zastupovali
Československo: náměstek
ministra chemického prů
myslu J. Neumann, ná
městek ředitele Ústavu
jaderné fysiky Č. Šimáně, akademik F. Šorm,
profesor pražské techni
ky F. Běhounek, dr. Šev
čík z ministerstva ener
getiky a dr. J_ Šváb z
ministerstva zahraničí.
— V Medzilaborcích na
východním Slovensku za
čala výstavba závodu
’’Transporta”, který bu
de vyrábět dopravní za
řízení pro průmyslové
podniky. Výroba má za
počít v roce 1962. Počet
zaměstnanců: 1.000. Kal
kulovaná cena stavby:
70,000.000 Kčs.
— Před krajským soudem
v Praze byla souzena
skupina 20 ’’sabotérů”.
Bohuslav Cajthammer vy
ráběl čistící a desinfekč
ní prostředky, předřazo
val je, šjdil při výrobě a
uplácel 'státní úředníky.
Založil dokonce jednu ze
svých firem ”pod hlavič
kou MNV v Radyni”
(MNV dostával 8 % ze
zisku). V posledních 4 le
tech ’’vytáhl z veřejných
prostředků” přes 8 mi
liónů Kčs., na daních
zdefraudoval 2 a čtvrt
miliónu. Dostal 20 let ža
láře, jeho společníci
František Pacák 14 let a
Jan Syrůček 8 let, ostat
ní obžalovaní tresty na
svobodě od 1 do 6 let. _
— Zástupci Technoexportu ing. Oldřich Mojžíšek
a Jaroslav Zámečník podepsali smlouvu na vý
stavbu závodu stojírenské
metalurgie ve východo
indickém státě Biharu.
Investiční celek bude mít
hodnotu 150 miliónů Kčs.
— Režisér 'Martin Fric

SURF RIDERS PRIVATE HOHL
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_ Svědectví bývalého finského komunisty

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste, brýle od OPTÁ!

JAK SE FINSKO ZACHRÁNILO

OPtO
Capitol House, 109 Swanston St.
' MELBOURNE (proti Melbourne Town Halí)
*

>

Telefon: Centrál ( Y ) 1819

Mluvíme česky i slovenský

1

1

Zachraňte děti svých příbuzných před obrnou!1
I
(po li o)
l
I . ■ Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
(

Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského
bředpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar** nebo USA.1
•
Zastupujeme firmu P L U M R O'S E ,
1
I •’ ' nejlepší dánské potravinové balíky
I
I Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě (
Vyžádejte si podrobný ceník i

ABY SE LIDU LÉPE JEZDILO
O stinných stránkách československého motorismu informuje pramen nejpovolanějsí, automobíhstický časopis Svět motorů. Byl v něm uverejnen
dopis Miroslava Zamouřila z Jiříkova 2 u Kumburka. Pan Zabloudil je šťastným majitelem osobního
vozu značky Spartak. Není vlastně jisto, je-li opravdu majitelem šťastným, neboť o svých automobilistických zkušenostech referuje v listárně zmí
něného časopisu takto:

Jsem ’ majitelem Spartaka, jsem jedním z■ ’těch
šťastných. Vlastně pyl jsem, ale uz nejsem. Začalo
to v Mototechně v Liberci. Pln očekávám a nadeje,
že si vyberu to, co se mně a manželce líbí, jsem
odjížděl do Liberce. Nu, vybral jsem si. Ze.trí ba
rev," jež tam byly k disposici, jsem si vybral barvu
světle šedou, odborně zvanou číslo 16-. Jiz tam
mne stihlo první zklamání, když jsem chtěl zamaznout otlučené, dveře. Barva nebyla. Horší to bylo
doma. Když jsem auto pořádně omyl a vypulíroval,
zjistil jsem, že barva je kazová. Jakoi když je re
zavá karoserie nastříkaná slabou vrstvou barvy.
Bez prosvítá. Co to je, nevím. Vím jenom, že mam
v rodině mrzutosti, že jsem chtěl Spartaka.
On vůbec celý ten systém prodeje jé velmi zají
mavý. Ukážeš na auto pod sněhem, dostaneš pa
píry, podepíšeš, žes ho v pořádku přeýzal, a teprve
potom jedeš. Měl jsem to štěstí, že se mnou jel k
benzinové pumpě sám vedoucí Mototechny. Velmi
podrobnou., instruktáž o obsluze vozu: jsem dostal,
to je pravda. Hlavně poučení, abyph dodržoval
stanovené 'rychlosti při zajíždění. Jářku: To už
vím,- to-'už jsem si v příručce přečetl, ale kdo mi
zaručí, že ten, kdo mi zajezdil na mém novém voze
240 kilometrů (které počítač na tachometru ukazo
val), tyto instrukce dodržoval? Vždyť karburátor
není cloněn!”
.
í
’’Vidíte”, povídá vedoucí, ”to mi ještě žádnýl
zákazník neřekl”. Na odesílacím listě: z výrobního!
■závodu je uveden stav tachometru 29 km a do Li
berce, je z Mladé Boleslavi asi 56 km. Možná, že
řidič č. 120-000-1718 se s rodinou projel, rád bych
mu’to odpustil, ale proč aspoň neopravil ruční brzdu,
která vůbec nebrzdí? Budu si s sebou vozit cihlu.
Na založení, když budu na svahu. Měla by být
přikládána k příslušenství.
To jsou-maličkosti, říkám, si, to se zajede. ’’Proč
pak nesvítí ta zelená žárovka?” ptám se nesměle,.
Ale to prý je ve dne špatně vidět, jsou tam slabé
žárovky. Věřit jsem však neměl. Z příručky jsem
se dověděl, že- to je velmi důležitá věc, ale žá
rovka nesvítí.. Povídám si: nevadí, odebíráš. Svět
motorů, tam se to dočteš. Odkryl jsem víko oleje
na krytu ventilových vahadel, ale .olej na vahadla
vytlačovat nevidím.
Od té doby nejezdím. Mám strach, že mi to ne
maže, a nechci zničit motor. A. do záruční opravy
mám 70 km. Proto jsem smutný. Ale to ještě není
konec. Včera mi přestal ukazovat -teploměr vody
a tachometr se nějak zjančil. Totiž, jak jsem už
předeslal, při převzetí vozidla byl stav tachometru
240 km. Sám jsem s vozem ujel 110 km, celkem
tedy 330 km. Ale na tachometru je už 403 km.
Brzy už budu musit’ vyměnit olei, blíží se 500. ki
lometr. Já jsem se však ještě pořádně s rodinou
nesvezl.
. Zatím tedy nejezdím. Je špatné počasí. A po
tom to mazání. Ale. jde o. to: já jsem, si totiž na
šetřil peníze poctivou prací a chtěl bych za dobré
peníze dobrý výrobek.

Není jistě bez zajímavosti vzpomenout si občas na zastrčené, ale šťastnější Finsko, které se
stále těší postavení ’’satélita na svobodě”. Poslední zprávy o úspěchu komunistů ve finských par
lamentních volbách a o svárech v demokratickém táboře neposilují sice zrovna naději, že si tato
země navždy udrží aspoň vnitropolitickou nezávislost na Moskvě, ale nepopiratelným faktem je,
že bychom se mohli ještě dnes klidně a celkem svobodně vyžívat doma, kdybychom byli Finy. .
Případ Finska byl vždycky účinnou odpovědí na všechny argumenty o nevyhnutelnosti sovět
ské expanse v celé východní a střední Evropě. Ale ani nám, kteří jsme této odpovědi rádi užívali,
nebylo jasné, jak to, že moskevským spárům ušla právě země, která vyšla z válečných let zatížena
handicapem poraženého státu a která stála v politickém zeměpise na tak ztracené vartě, že Západ
byl ochoten předem ji odepsatMáme-li věřit informa jezdem tajně vrchního vali rozhořčenými pro tectví. Pro tuto versi by
cím, které jsme nedávno velitele finské armády, testními stávkami, ale mluvilo to, že Leino na
dostali k disposici, neza generála Aarne Sihvo, a marně, a president Paa tuto aféru brzy doplatil
chránil Finsko před ko varoval ho, že se v pos sikivi sklízel doma i za ztrátou komunistické . le
munismem momentální lední době projevuje po hranicemi obdiv za to, gitimace, a ztrátou své
nezájem Moskvy o vý dezřelá činnost v kruzích že se tak rázně zbavil ženy, pověstné komunist
boje ve skandinávské pravicových i jiných. Ge ’’moskevského agenta” ky Hertty Kuusinenové,
oblasti, nýbrž finský ko nerál okamžitě pochopil, Leina.
která se ho veřejně
munista Yrjoe Leino, vyhlásil pohotovost, dal
Na rovině skutečnosti zřekla; Zda to Leino
který byl ministrem vnit obsadit všechny důležité ale Paasikivi i komunisté sám pokládal za ztrátu,
ra v první polovině ro silnice a strategická mís dobře věděli, co Leino nevíme, a zeptat se ho
ku 1948, kdy prý bylo ta v Helsinkách a od provedl, a president ho na to nemůžem. Někam
Finsko na kremelském zbrojil státní policii, kte musel obětovat, aby se totiž uklidil a nikdo
jídelním lístku. Jako svě rou politicky kontrolo Moskvu zbytečně nedráž o něm neví.
dek se přihlásil se svými vali komunisté - ironií dil. Komunisté se prý
A pravdu má - Finsko
právě vydanými Pamět osudu přostřednictvím všecko dověději od Sa
stále ještě sousedí se So
mi bývalý komunistický ministra Leina.
mého generála Sihvo a větským svazem.
pohlavár Arvo Tuomiprotestní
stávky orga.nlDalší události se prý
J. L.
nen, který je dnes u so odehrávaly na dvou ro sovali z čirého pokry
ciálních demokratů.
vinách, oficiální a sku
Sběhlo se to prý tak tečně. Oficiálně proje
hle: Po úspěchu v Čes vil parlament Leinovi po
- PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
koslovensku. chtěl Stalin návratu z Moskvy na
v krásném prostředí Dandenong Ranges,
hned vyřídit Finsko a návrh konservativců ne
30 mil od Melbourne, strávíte v
pozval delegaci finské důvěru, ministr sice odYOSEMITE TOURIST HOUSE
vlády do Moskvy k jed . mítl odstoupit, ale pre
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.
nání o spojenecké smlou sident Paasikivi ho sesa
vě- Ale ministr Leino, dil, a .novým ministrem
Dobré ubytování, česká i austr. kuchyně.
komunista, leč vlastenec, vnitra se stal finský fierK delšímu pobytu neb jen na víkendy
tušil, co se chystá. Za lingerovec Eino Kilpi.
Informujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD
volal si proto před od- Komunisté na to reago

/Pokračování/

2. PROTI PROUDU
Ani bychom nebyli Češi, aby se mezi námi nevyskytli kazisvěti, kteří se snaží každé pravidlo
porušit.
■Tak se i v Austrálii setkáte s lidmi, kteří domaučili na universitě a tady nenašli nic chytřejšího,
než zase jen učit pa universitě, .
kteří se ¡doma naučili mávat taktovkou a už jim
to zůstalo ¡i' pro pátý kontinent,
kteří vyrábějí stejně pravé dánské, švýcarské,
holandské a jiné sýry v Austrálii jako kdysi v
Československu,
kteří, pískávali okarýnu,' či něco takového, a za
osm let se nenaučili kloudně pískat nic jiného, než
zase- jen tu okarýnu,
- kteří ted[ mají moře tak blízko' a přece se nesty
dí dělat s mořskými rybami totéž, co- dělali na Vác
lavském náměstí,
• ■
kteří začali doma- studovat a tady studia dokon
čili - ti nej výstřednější dokonce na stejných fakul
tách,
kteří se doma učili hledat uran a tady ho našli moc uranu! (Chcete-li’ hledat přece jen nějaký
rozdíl pro nálezce, tedy v Československu by mu
takový tvrdý nerost jistě nepřinesl tolik tvrdé va
luty, ani by tam neměl tolik možností, že bude je
ho jméno uvedeno na věčnou památku na mapách),
kterým se podařilo dokázat, ■ *že --k vyvolání kon-

kursu v Sydney je třeba naprosto stejné techniky
jako v Praze (tehdy, ”za svobodna”, ovšem pod
jiným jménem).
To všechno jsou však jen výjimky, které potvrzu
jí pravidlo, rozvedené v dřívější kapitole. Jen jed
nomu z těch výjimek nemůžeme mít prokázanou
výstřednost za zlé: ’’český švec Jiří Švec” se drží
kopyta jistě jen z věrnosti ke svému jménu, ne k
povolání!
Některým nepolepšitelným pak lze přiznat po
lehčující okolnosti. Něco na tom přece jen může
být, že praxe lékaře v Československu je trochu
odlišná od praxe v buši tropických ostrovů, na velrybářské stanici nebo v Antarktidě. Jen dvěma z
nich takovou polehčující okolnost přiznat nemožno:
lékaři s praxí v Novém Strašecí, který dělá to
též na Nové Guinei a doktoru z jižní Mora
vy, „který kuchal lidi i tuleně u jižního pólu.
*
*
Pak jsou tu našinci, kteří zapadají do první sku
piny jen zdánlivě. Při bedlivějším studiu poznáte,
jak hodně čerpali ze své minulosti. Vezměte jen
některé z těch, o nichž jste se dovídali ze stránek
australského tisku.
; Jistě jste svého času četli o československém
přistěhovalci, který se stal v krátké době uznáva
ným zoologem a - specielně odborníkem v chovu
opic. Noviny však nenapsaly, že v Československu
.má každý řádně . vyučený číšník s opicemi spoustu
zkušeností. ’
■ Nebo náš vynálezce složitého stroje na oplocování pastvin drátem hladkým i ostnatým. Tolik
publicity v novinách i v rozhlase a nikde ani zmín
ky; že’ k 'ostnatému drátu’ má blízko ’každý poli-
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Z návrhu edičního planu nakladatelství Čs. spisovatel na rok 1959

Mačem p r a c uj i
čs. spisovatelé
V pražských Literárních novinách jsme se dočetli, o tom, jak se čeští
spisovatelé chystají na vydavatelský rok 1959. V románu zase převládá
historická únikovost (dokonce i u autorů, kteří dosud ’’sahali po žhavé
skutečnosti” - ve smyslu režimu ovšem). Dvě . knihy mají zajímavé ná
měty, .Autorem jedné je Eduard Valenta (autor románu ’’Jdi za zele
ným světlem” - HĎ 7/VIII.). Jeho kniha je ’’vypravováním o kolektivnosti lidského osudu. Jednoho všedního dne Se odehrávají příběhy,
jejichž hrdiny i episodisty jsou strojní sazeč, telefonistka, slavný gynaekolog, svářeč kolejnic, kominík, architekt... a další osoby bohatě
zalidněného románu dnešní Prahy a jejích 24 hodin”. Ne že by tohle
nebylo už kolikrát uděláno. Ale podle zkušenosti se ’’Zeleným světlem”
je . naděje, že si budeme .moci přečíst .moderní. Pragensii, neupaťlanou
třídními plky.
Týž Eduard Valenta
je pak spoluautorem, dal
šího slibného knižního
projektu, na němž se po
dílí kolektiv spisovatelů:
A. Branaid, E. Fiker, F.
Kubka, J. Mucha, V.
Neff, J. Otčenášek.
Kniha se bude jmenovat
’’Kdysi tu někdo žil”.
Je to zajímavý, expe
riment na téma pravda
skutečnosti a. pravda fan
tasie. Literární noviny
sdělují:
’’Spisovatelé tu vyprá
vějí, co . jejich fantasie
vyčetla ze zdí a opuště
ných místností starého
osamělého domu na okraji Prahy, jehož sku
tečná historie, autorům
neznámá, bude dovět
kem knihy”.
Zavání to sice trochu

nakladatelskou reklamou,
ale je-to přece jen osvě-,
žení po pustině původní
prozaické tvcjrby.
František Kožík. vydástrašně dlouho .ohlašo
vanou knihu o Komens
kém (’’dvanáct medajlonů, zachycujících nejdra
matičtější události jeho
pohnutého života”). .
Miloš Kratochvíl, je
hož ’’Osamělý rváč” ne
bude zapomenut v naší
literatuře, se vrací' zno
vu do období třicetileté
války novelou ’’Romeo a
smrt”. Hlavní postavou
je v ní stárnoucí herec
a autor v ní řeší ’’otázku
po smyslu a poslání
umění”.
Námět je to rozhodně
chvalitebnější (ale stej
ně otřelý), než jaký si

zvolila jistá Valja Stýblová, kterážto:
” •.. píše román,. v němž
vrhá světlo j na vnitřní
život slabošského jedináčka z máloburžoasní,
rodiny, který je pokažen
úzkoprsou výchovou, a
nakonec po n.ezdařeném
manželství s rozumnou,
samostatnou . ženou se
dostává ná pokraj šílen
ství”.
Partajní linie se bude
bezpochyby úzkostlivě
udržovat v historickém
románu Adolfa Branalda
’’Král železnic”, životo
pisu ’’geniálního hochštaplera Henry Strousberga”.
Miloslav Fábera (’’Ne
klidná hraních”) dopisu
je ’’Stíny . Bílé skály”,
několikasetstránkové e-

pos z pohraničí, sepsané
v přesvědčení, že ’’není
u nás místa, kterým by
nezatřásly myšlenky so
cialismu”.
František Kubka, lite
rární stalinista ’nejhrub
šího zrna, pracuje na
knížce ’’Medajlony”, kde
popisuje setkání s výz
namnými současníky:
Erenburgem, Fadějevem,
Alexejem Tolstým, Ward
Pricem, Briandem, Ma
sarykem a Litvínovem.
Pořadí významnosti je
ponecháno jako v origi
nálu.
Jan Drda a Josef Škvorecký se zabývají ve
svých nejnovějších dí
lech otázkami student
skými. Drdova kronika
studentského života za
první republiky ’’Jenom
né strach” je časovým
pořadím starší, neboť
Škvoreckého ’’románové
zrcadlo”, které se jme
nuje ”Na dosah ruky”,
líčí komunistický puč a
třfdí studenty na ty,
”kdo chápou, že vývoj
nelze zvrátit”, a ty dru-,
hé, ’’kteří se definitivně
rozcházejí se svou zemí”.
Pak bychom tu ještě
měli něco exotiky (Nor
bert Frýd: ’’Pohár vína

Cejní úředník nejen v Bratislavě, ale na celém svě
Tak o našem dentistovi, který ”tam nahoře” bez
tě.
rasových předsudků stříhá a holí bílé i černé, roz
jeho přátelé, že ve svém nynějším holičuznání vysoké úrovně nášejí
ském povolám bezvadně aplikuje techniku trhání
.. '.
Nikde jsme nečetli zubů.
O bývalém mlynářském, který zas ’’tady
(XX
pedagogického vzdělání
v Československu. Zase dole” cestuje ý kůži, roztrušují, že mu to mele stej
jen chvála, ■ jak mladý ně dobře zde jako doma. Oba jistě prominou, že
přistěhovalec organiso- je to ústní podání uvedeno tak přesně.
val s nevídanou ruti 3. VELKORYSOST NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
nou přehánění velkého
stáda dobytka v sever
Občánek v ¡pařížském Barbé, z uliček za Colosním , Queenslandu. A■ seem v Římě či ze sydneyského Woolloomoolloo,
tó, prosím, šlo o uči který je právě bez peněz, prodá ochotně svůj pos
tele, který doma získá- lední kabát, boty nebo umělý chrup. Když je v
val zkušenosti s ovlá podobné finanční situaci Čížek, nabídne vám nadáním stáda kluků te- opak - něco velkorysého. Nejčastěji nějakou ideu.
prve prvním rokem!
Snad proto se zde vyrojilo brzy po přistěhování
A což naše herečka, která nalézá stále víc světa našich lidí tolik nových patentů, obchodních zna
pomocí zdejších prken? Chvíle u československého ček a zlepšovacích návrhů, že zaměstnanec patent
zastupitelského úřadu určitě ovlivnily její kariéru. ního úřadů nechtěl připustit, že Čechoslováci zda
Pozoruj ete-lí jednání a chování schopných diplo leka nejsou nejpočetnější skupinou poválečných
matů, poznáte. skutečné herecké umění, přesvědčí- přistěhovalců. Je samozřejmé, že bylo přihlášeno
• te se, jak bývají Oskaři nesprávně udělováni. hodně novinek, nad jejichž stářím se začervená i
. Někteří’z této skupiny Čechoaustralanů sé zatím nejotrlejší světák. Jsou však v záznamu i věci svě
nedožili slávy na stránkách australských listů, ale že omlazené á dokonce i několik opravdu nových.
ústní podaní je taky účinné.
O běžných ¡ patentech, návrzích a nabídkách se
širší veřejnost nedovídá.- Patřičné publicity dosta
lo se proto jen několika větším nabídkám, které
vzbudily pozornost většího okruhu lidí.
' Mile • působilo, když se náš uprchlík nabídl, že
. ' .vystaví .velký! hótel-mrakodrap u překlenutého se.. řaďovacího nádraží. Nabídka zněla výhodně, pro
čež se k jejímu posouzení sešli melbournští otco
vé ve zvláštním, zasedání. Navrhovatel měl všechny
předpoklady', k úspěšnému provedení velké stavby,
■- protože nebyl ani. stavitelem, ani hoteliérem. Udě
lal. však chybu, že nepočítal s malicherností měst
ského výboru. Na zasedání se totiž vyskytly ne
místné otázky, jak je to s ' financováním milióno-
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Pravdivé sloky
Vlastimil Maršíček

Miluji drozda v hrubém hnízdě
na rozpučelé zahrádce,
když zpěvem ráno slaví čistě
a vodí mě jím do práce.

A nenávidím larvy skryté
do kukel frází hedvábných,
v nichž slaví jaro - a pak hbitě
květ požírají na větvích.
*

Miluji srnu, která plaše
jde napít se z mé studánky
a třikrát větří u salaše,
než zabočí k nám do branky.
A nenávidím lišku, která
by za mne život chtěla dát a nepříteli ještě včera
se schovávala pod kabát.

*

*

■' *

Miluji život, který zkrásní,
když z jara růže rozvije,
a který pestře jak verš básní
hned vzedmutý, hned křehký je.

A nenávidím všechny básníky ty,
co jedním okem vidí svět jak jeden klíček nerozvitý,
který už začal trouchnivět.

na hrob slečny Kangové”), něco bizarnosti
(Jiří Weil: ”Na střeše
je Mendelssohn”), dro
bet bojarského milování

(Pavel a Olga Bojarovi:
’’Pokušení”) a nakonec
něco skutečně dojemné
ho od Marie Puimanovž.
(Pokračování na sír. 6)

vého projektu - pročež ten mrakodrap u seřaďovacího nádraží v Melboume nestojí dodnes.
Nabídka Svatováclavské koruny princezně, Mar
garetě nebyla taky nejhorší, jen snad byla podána
trochu předčasně. Tehdy ještě nebyly v takové mó
dě konference na nejvyšší úrovni, takže se brilantně
promyšlená věc nemohla dostat na jejich pořad a
vrátila se do Austrálie, kde zajistila navrhovateli
několik bezstarostných měsíců a Hlasu domova
popis prožitého osudu, zběsněného v 86 slokách.
Všechny podobné nápady však překonal jeden
tehdy geelongský krajan, když veřejně navrhl za
vedení naprosto nového druhu loterie. Představte
si: naprosto nový druh loterie - v Austrálii!
*
**
Jaký pán, takový krám. Řádný spolek je vždy
řádným představitelem těch, které má represento
vat. Vzdávejme proto, všechnu čest našim řádným
spolkům v "Austrálii. Důmyslně se nezahrabávají
prací, která by mohla v rámci presidia znemožňo
vat myšlení na velká poslání a veliké úkoly vůbec
a většina z nich se proto vůbec nezabývá nějakou
všední prací. K tvoření a zdolávání všelijakých
nicotných úkolů stačí vždycky trochu obrazotvor
nosti pánů funkcionáři na vrcholku, a té se..všem
dostává v míře víc než postačující, zvlášť když jde
o hlášení někam do zámoří nebo ó projevy k lidu
obecnému.
Pro slavnostní provolání a bušení v prsa jednou
za rok jsme svorné všichni. Není s tím moc ná
mahy a' vypadá to velkoryse.
Kromě toho se posílají čas od času slavnostní
manifesty nebo rozhořčené protesty. Jsou adreso
vány presidentu Spojených států (v tom případě
se podepíší všichni tři skuteční členové spolku)
nebo Spojeným národům. Zásadně se pak nejde
pod Dullese nebo pod ministerského předsedu koho
kterého státu. To už by nebylo velkorysé!
(Pokračování příště)
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Karel Dvořák

PŘÍBĚH S JELENEM
Když se bratranec Eduard dověděl, že jsem za
městnán v redakci literárního časopisu, začal psát
povídky. Jednoho dne mi jich přinesl několik k po
souzení a přinutil mne, abych si přečetl aspoň jed
nu. Jmenovala se Jelen. Ačkoliv se zrovna v té
době objevila v literatuře tendence zachycovat
prosté obrazy z všedního života bez nápadné programovosti,’ nepovažoval jsem Jelena za věc dosti
dobrou k otištění. Přátelsky jsem povídku odmítl,
ale bratranec prohlásil, že se nemíní jen tak vzdát
a nechal mi Jelena na psacím stole. :
Brzy potom se stalo, že nám chyběla 'povídka
pro beletristickou stránku. V největším zoufalství
jsem nakonec popadl Jelena, vyspravil jej stylis
ticky a dal do tisku. Všichni jsme byli přesvědčeni,
že je to zbytečná povídka a že naštěstí nedojde
povšimnuti.
Za čtrnáct dní po otištění Jelena vyšla v jisté
kritické revui obsáhlá studie kritika X. Y. o sou
dobé próze, v’ níž bratrancova povídka sehrála ne
obyčejně významnou roli. Kritik X. Y., který se
dříve ostře stavěl proti neduživým; dílům, odvra
cejícím se od velikosti života, vyzdvihl nečekaně
Jelena jako , příklad nového zdravého směru. Je
ho salto mortale vyvolalo prudkou odezvu. Všichni,
kdož napadali kritika X. Y., se vrhli také na po
vídku Jelen a s ní i na náš časopis. Musili jsme
se bránit a zavedli isme diskusní tribunu ”O je
lena - a o pravdivý obraz života vůbec”.
V těchto polemikách byl můj bratranec nazýván
umělcem mladým, slibným, talentovaným, nevyzrá
lým, bloudícím, sporným, typickým., Kritik X. Y.
ho soustavně nazýval neobyčejně výřazným zjevem
na přelomu doby a výrazným představitelem.
Bratranec mi začal posílat spousty povídek. Byly
tak pitomé, že jsem je ani nečetl. Fascikl jeho ru
kopisů na mém stole rostl. Konečně: diskuse1 o Je
lenu začala umdlévat a my' se těšili, že případ se
jde se světa, zejména když se v umělecké tvorbě
začal zvedat opačný proud, odmítající všednost
,dne jako program. K tomuto novému proudu se
posléze přiklonil i kritik X. Y. Udělal obsáhlou se
bekritiku a postavil se proti našemu listu za to,
že otiskl Jelena. Opět jsme se musili bránit a za
vedli jsme diskusní tribunu pod názvem: ’’Ještě o
jelenu a o některých úchylkách nají prózy”.
Ačkoliv v tu dobu už nikdo nevěděl, oč vlastně
v Jelenu šlo, časopisy nepřestávaly živit polemiku
o tuto povídku, jejíž autor se poznenáhlu objevo
val s neselhávající, pravidelností ve výčtech nej
známějších spisovatelských jmen.
Jisté nakladatelství mne vyzvalo, abych mu po
stoupil všechny bratrancovy povídky, což jsem uči
nil s nevšední ochotou. Brzy potom mne žádal re
daktor onoho nakladatelství o ujištění, že jde sku-

KRÁTCE Z EXILU

^SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE

RÝŽOVOU PLANTÁŽ
a hledají společníka činného neb tichého
s kapitálem 3 - 5.000 £, který by pomohl opatřit
stroje. Nabídky pod zn. ’’Rýže” do HD.

PORT MELBOURNE

tečně o práce autora Jelena. Když jsem to odpřisáhl, řekl velmi skleslým hlasem, že se na to tedy
ještě jednou podívá.
Mezitím vyšel soubor kritických statí kritika X.
Y. Polemika o Jelenu tvořila dobrou polovinu této
knihy, která byla vášnivě recenzována, takže jmé
no mého bratrance se objevovalo téměř každý den
v nějakém tisku.
Také v ’’Nové encyklopedii moderní literatury”
byl bratranec uveden i s fotografií jako ’’autor po
vídky Jelen a jiných prací usilujících uplatnit v
umělecké próze prostředky umírněného oslavování
života v protikladu k onomu proudu, který zdů
razňuje velké události a jevy”.
Leč konečně se zdálo, že budou Jelen i autor
definitivně sprovoděni ze světa. Kritik X. Y. se
totiž rozhodl rozetnout vleklý problém, naší prózy
triumfálním článkem ’’Proti lehkonohým žánrům za monumentální tématiku!”
Oddychl jsem si.
Avšak jak jsem byl konsternován, když hned
poté mne bratranec navštívil v redakci. Přijal jsem
ho chladně. Choval se uhlazeně. Očividně-jsem mu
nastražil na stole článek kritika X. Y. Bratranec
zasvěceně přikývl. Potom mi mlčky podal několik
archů své nové povídky. Bezmocně jsem pohleděl
na její titul. Jmenovala se Mamut.
Myslím, že ji otiskneme. Bratranec Eduard, jak
jsem se nedávno ve- společnosti přesvědčil, má už
příliš zvučné jméno.
(Literární noviny)

— 181etý Jan Mayziek z
Dubravky u Bratislavy
přeplaval 24. 8. řeku Mo
ravu a požádal v Ra
kousku o politický asyl.
— Čs.- tenista M. Richter
je trenérem tenisového
klubu ’’Blue Ridge” v
Harrisburgu, UŠA.
— Opat Ondrák z Lisle,
USA, posvětil nové zvo
ny v českém kostele ve
Vídni na Rennwegu.
— Dr. V. Svoboda byl
jmenován politickým zás
tupcem Mezinárodní sel
ské unie a vedoucím kan
celáře této organisace v
Bonnu. .
— ’’Odborové rozhledy”,
vydávané v - Paříži A.
Haisem, byly uznány za
oficielní časopis Ústředí
svobodných českosloven
ských odborů.
33, William Str., MELBOURNE
V Mnichově má dojít
ke stání ve při mezi Slo
Telefon MB 2040 a MB 3094
venskou národní radou v
zahraničí (dr. Tiso) a
Dnes, víc než jindy!
Slovenským osvobozova
cím výbcjrem ,(dr. Ďurbudou Vám Vaši milí vděčni za náš balíček
čanský).
s vysocehodnotným švédským zbožím.
— Čs. exulantka Dagmar
1 jMáme specielní balíčky podléhající nízkému clu.j ' Carbochová napsala kni
1|
Ceník na požádání.
,' hu z historie Austrálie
mezi oběma světovými
válkami, kterou přijala
australská kritika přízni
vě. (’’The Fall of the
1
Všechny licencované práce instalatérské
1 Bruce - Page Goyerment”,
'Zavádění a opravy vodovodů, horké vody, ply-' vydal F. W. Cheshire
inovodů, střech, žlabů, okapových rour, kanalisacei Melbourne, cena £ 2/.
•
JAN VLACH, instalatér
i — Royal Philharmonic
Society a Victorian Sym' 69 West St., GLE NR O Y, W. 9, Vic. '
Na požádání Vás navštívím a sdělím rozpočet
Dva krajané, znalí poměrů v Severním teritoriu,
zakládají

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručeni,
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemoeenské
odborně provede

R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

phc-ny Orchestra uvedly
australskou premiéru Ja
náčkovy ’’Hlaholské mše”,
— V Melbourne byl zabit
autem 331etý Jaroslav
Bula, narozený v Kobilí.
— 58 nových členů sklá
dalo slib na slavnosti T.
J. Sokol v Sydney, která
se konala 25. 8. za účasti
120 krajanů. Předtím by
la předvedena úplná cvi
čební hodina žáků, doros
tenců i členů, 6 žáků a
6 žaček bylo odměněno
za nejlepší docházku do
cvičení, předány ceny za
první tři návrhy na pra
por atd.
— II. sokolské šibřinky
pořádá Sokol y Sydney
dne 27. září v Maccabean
Halí, Darlinghurst Rd.,
Kings Cross. Reserv. líst
ků: YX 7874 a FA 2027.
— Čs. uprchlík František
Havlík (z Melbourne,
později v Severním teri
toriu) se stal titulárním
misionářem Nejsvětějšího
Srdce Páně.
— V letech 1945 až 1957
přijalo 6.6/0 českosloven
ských přistěhovalců aust
ralské občanství. Je to
asi polovina Čechoslová
ků starších 16 let, kteří
se sem v té době přistě
hovali.

;

srdečně zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 4. října 1958
v Empíre Ballroom, 386 Chapel St., PRAHRAN

Předprodej vstupenek a inf.: LA 4135 (Piek)

Na čem pracuji čs. spisovatelé
(Pokračování se str. 5)
Nemá to ještě název,
ale je- to o ’’statečné
ošetřovatelce, která se
provdala za nevyléčitelně
nemocného, aby mu vrá
tila pro zbytek dnů víru
ve smysl života”. Zní to
podezřele jako ’’Panen
ství ošetřovatelky dr.
Hegla”.
Uvážíme-li však, že
současně s Pujmanovou
přichází i Ema. Řezáčo
vě s obsáhlým románem
’’Jeden a druhý”, ve kte
rém ”děj je soustředěn
do prostředí pražské in
teligence, ale poslání ro
mánu je mnohem ' širší,

zamýšlí se nad základní
mi mravními otázkami
naší současnosti”, musí
me si přiznat, že cítíme
cosi jako vděčnost za
zdravovědné dílko Ma
rie Pujmanové, neboť
to slibuje projeviti se
pouhou novelou.
Celkový přehled v Li
terárních novinách však
rozhodně vzbuzuje do
jem, že česká literatura
má v jejich redakci za
vilého nepřítele českého
písemnictví. Takové oznámky by se neodvážil
tisknout ani pohřební
ústav.
jun

Nejlépe se najíte v prvotřídní

kontinentální

restauraci

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

..Navštivte nás!

Zájemci o koupi domu neb pozemku

obraťte se na firmu
R. W. HAUGHTON
& SON
--------------------------------------------------------------Estate Agente, Members Reál Estate &
Stock Institute
86 MOUNT 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 hypotékami úvěr
Český tlumočník k disposici každou sobotu
dopoledne po předběžném ujednání

AŤ CESTUJETE KAMKOLI

>
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
> VE VIKTORII * DO OSTATNÍCH STÁTU AUSTRÁLIE * DO ZÁMOŘÍ «
(naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

i

SOUTHERN AlRLINES ÎRAVEL SERVICES PïY. LtD.

>

138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY

c
Telefon MB 8823 - MF 8824 - MF 8825
5 Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
$

Š

[Zajistěte si již nyní cestu \
j na olympiádu do feíma

Vyřízení každého příkazu věnujeme zvláštní pozornost

\
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Dopisy redakci:
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SPORT V AUSTRÁLII

Priv. FU 6662

PHONE: FA 5366

KOPANÁ V MELBOURNE
LETEM SVĚTEM

Slavia - Hakoah 2:2 (2:1)

Vnitřní Dekorace
■
Zařizování Obchodů
■
Malování
M
— Fiji, dva velké ostrovy a 300 malých, dovedou I
B
O'BRIENS LANE,
M
vyvolat to, čemu se říká ’’nálada Pacifiku”. Palmy, 0 EAST SYDNEY
K. V. HYRSAlM
moře, slunce a všechno to pacifické ' uspořádání.
Jediný přístav pro velké lodi, Suva, je na Viti Levu. Všechen obchod tam mají v rukách Indové.
Sto krámků, v každém totéž (především levné zbo
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
ží. z Hong Kongu), smlouvá se, okrádá se. Indové
již začínají v zemi početně převládat, protože mají Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str
větší porodnost. Fijiánci jsou silní, urostlí, ne do
Sydney
cela černí, přátelští. Pozvou do chýše, nic nechtějí. Wynyard Stn-, Sydney
Nabídneš-li však pár cigaret, vezmou sj je. Indové Tel. BX 7543___________ Tel. BL 3970________
jsou dost nepříjemnou rotou při styku s jinými Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
rasami (nejen s bělochy). Bývají drzí, chladní,
panovační, mají smysl pro okrádání a sklony ke Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
komunismu. Je-li třeba, jsou podlézaví, jinak však ze Švýcar za poioviění cenu. Vyžádejte si ceník
neochotní. Tam, kde Fijiánec ochotně podá pomoc
nou ruku, usměje se, zažertuje, Ind se otočí zády.
Na pláži v Lautoka jsme seděli pohromadě s kou
Zadů-věru jakost!
pajícími se fijiánskými rodinami. Všude kolem nás
KRAJANSKÝ KOŽEŠNÍK H. HUENLICH
bylo množství jejich přívětivých dětí. Bavili jsme
se společně, jak se dalo, zpívali jsme dohromady
DE LUXE FÜRS
atd. Pak přišla indická učitelka . se. svojí třídou.
Jak nás uviděla, hned odvedla děti na druhý konec
136 Pitt St. (4. poschodí), Sydney - City
pláže. Přáním Indů je vypráskat Angličany a sed
Telefon BL 3196
nout si na jejich místa. Všude jsou vidět plakáty
s fotografiemi pokroku Indie, s tamními kolchozy
atd. a na nich nápisy ’’Matka Indie”. Hrají se ves
Dobrá obsluha *
* Chutná jídla
měs jen indické filmy.
EUROPE
RESTAURANT
Na druhé straně jsme hlučně kritizovali, že do
morodý fijiánský dělník, nakládající v přístavu
146 Victoria Str., Potts Point, SYDNEY
cukr, dostává denně s - 13/6 a trochu stravy. Fran
— Večeře podáváme denně. —
couz, který se s námi díval na pracující, povídal:
V sobotu a v neděli též obědy.
”Ano, snad je to málo, ale co chcete? Fiji má jen
Srdečně zvou
tu cukrovou třtinu a ryby. Stejně se obdivuji An
Anita a Vláďa Reitmaierovi
gličanům, jak to vedou. Byl jsem léta u distriktní
správy. v Indočíně, v zemi pro kolonisátora daleko
užitečnější a š obyvatelstvem ještě lepším. 'Dělali
jsme to tam jinak. Ještě v roce 1951 jsme se roz
Dodávky masa, uzenin a delikatesního zboží
jeli s policií do vesnic a sebrali všechny muže na
práci do farem bělochů. Kdo z domorodců nechtěl
vyřídí k plné spokojenosti
jít, byl zbit. Za dva až tři měsíce jsme je zase
pustili domů - ovšem ne s řádným platem, ale jen
s nějakou peněžitou odměnou v kapse...” Zdá se
mi, že Fijiánci budou většími chudáky, až budou
136 Cathedral St., EAST SYDNEY
jednou Angličané pryč. Zvlášť kdyby měli být no
vými pány Indové.
Ve velkém i v malém
J. H. Fiji.
Žádejte výrobky ’’Conti - Good”
2. INDIÁNI...
ve svém delikatesním obchodu!

1. INDOVÉ...

CONTI - GOOD

— Cesta do Monterev, druhého největšího mexického
města, vede pouští. Touto dobou je všude plno
překrásných kaktusů a divokých zakrslých palem.
Chvíli baví se na vše dívat, ale později se stává
cesta monotonní. Noc v přepychovém hotelu byla
strašná. Následkem stávky dělníků byl zastaven
elektrický proud a chladiče a ventilátory nepraco
valy. Rád jsem proto hned druhý den cestoval
dál . .. México City je moderní a přepychové město
s přepychovými cenami: snídaně jeden amer. do
lar, oběd 2.50, večeře 2.-. Voda je špatná a prý
zdravotně závadní. Pili jsme proto .jen lahvovou
vodu. V México "City je druhá největší katedrála
na světě (po sv. Petru v Římě). Stojí přesně na
místě, kde byl ’’Teocalli’. chrám Azteků. V národ
ním museu, založeném Maxmiliánem, stojí 25. tu
nový kalendář . Azteků. V centrálních úřadech v
■’’Národním paláci” jsou velké nástěnpé malby s
komunistickýrfi znaky. Nynější vláda Však je pro
tikomunistická a •komunisté jsou v úžasné menši
ně... Podnikl jsem pěkný výlet do niěsta QuadaIoupe, kde mají zázračnou panenku Marii. Poutní
ci, hledající' pro sebe nebo pro své milé zázračné
uzdravení, musí se plazit po kolenou od brány po
rozsáhlé (kamením vydlážděné) prostoře až k hlav
nímu oltáři, kde socha stojí. .. Mexický Indián
dostane od vlády 10 akrů půdy, neplatí- žádné daně
a vláda mu zaručuje výkup vypěstovaných pře
bytků za neivyšší tržní ceny. Většina Indiánů žije
v bambusových nebo hliněných chatrčích, jen' ti
nejpokročilejší v ’’jacale”, tj. iednopokoiových ka
menných domcích. V Mexicu nejsou žádné indián
ské reservace.
J. Č. México

Dodávkky do domu
po celé Sydney.
Volejte: FA 9129

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon JA 6973

b y t: JA 6 7 0 1

ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ
VE VICTORU
SRDEČNÉ ZVE VŠECHNY ČLENY A PŘÁTELE NA

SVATOVÁCLAVSKOU
ZÁBAVU
kterou pořádá

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATTNG CO.

113, Sussex St.,
SYDNEY

'———————————

Kontin. a australská
jídla
BOHEMIA
RESTAURANT

Seznámíme Vás dopi
sem. )s příslušníkem
opačného pohlaví!
Jište 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.

(Naproti ’’The Age”)
Dobrá hudba
Vstupné 10/-

11 King's Cross Rd.
.iINGS CROSS, NSW.

NĚKDO BY SE S VÁ
MI RAD SEZNÁMIL!

v tanečním sále HONOLULU v sobotu
dne 27. září 1958 od 8 -hod- večer do 1 hod. noční
Howey court, 234 Collins St., Melbourne (City).

majitel L. T o t h

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

Likérová licence
Občerstvení
Předprodej: WL 5040 a MX40S0

FA 1387

Z výtěžku zábavy hodláme uhradit výlohy spojené
s uspořádáním oslavy 40. výročí založení
Československé republiky

Delikatesní obchod

Těšíme se na hojnou účast
Výbor
Československého národního sdružení ve Victorii

1

J. & V. HARTMAN1
ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY

i 413 King St., (
i NEWTOWN, SYDNEY,
,

obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE. NSW-

Tel. LA 1917

Bez příplatku dodáváme až do domu
— VÍNO — LIKÉRY —
— JUGOSLÁVSKOU A MORAVSKOU SLIVOVICI — PIVO —

dovezené z Evropy

jakož i všechny druhy vyrobené v Austrálii
Přesvědčte se osobně!

. Navštivte

GOULBURN WINE & SPIRIT CO.

3. INDONÉSANÉ...?
— Silně tu začínáme pociťovat vliv událostí kolem
Holandské Nové Guiney. Australané začínají zřizo
vat dobrovolnou domobranu a také domorodci jsou
rekrutováni k vojenskému výcviku.
»... ; .
S. K. ;New Guinea

V odloženém ligovém zápase na olympijském sta
diónu podala Slavia na těžkém terénu poměrně
dobrý výkon a. zasloužila si vyhrát. Začátek zápasu
patřil Slavii, ale přesto se ujala vedení Hakoah •
ve 33. minutě brankou Börse. 7 minut později vy- .
.užil Cook zaváhání obránce Hakoah a pohotově
dopravil míč do sítě. Minutu nato se Slavia ujala
vedení vlastní brankou obránce Hakoah Harburna, který>zastavil míč na malém trestném před do
bíhajícím Gotschlichem a nevěděl si s ním rady.
Hakoah vyrovnala v 17. minutě druhého poloča
su, ale vyrovnávací branka byla sporná. Balish
vykopl míč z prázdné branky a - hra pokračovala,
zatím co se soudce radil s pomezním rozhodčím.
Nejlepší za Slavii byli Berry, Glennis a Bell. Sla
via. je na sedmém místě v tabulce, ale má ještě
hrát odložený zápas s Brightonem. Vítězstvím by
se dostala na páté místo. Pořadí: Juventus. Wilhelmina, Moreland, Hakoah, Box Hill, Polonia, Sla
via, George Cross atd.
Příští sobotu hraje Slavia semifinálový zápas
Dockerty Cup proti Wilhelmine.
-g-

Air
Děkujeme

za včasné vyrovnání

předplatného.

Force

House

roh CASTLEREAGH- a GOULBURN ST., SYDNEY
Telefon MA 5832, po prodejní_době: FY 6361 nebo LA 7138
Otevřeno denně -od' 9 hod. ráno do 6 hod. večer
v sobotu od 9 hod. ráno, 'ďo 1 hod. odp.

22.9.1958 ■

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Řídí Karel Janovsk ý, Mnichov

PLAVECKÉ MISTROVSTVÍ EVROPY
Ve dnech Sl, 8. - 6.9. probíhalo v Budapešti deváté mistrovství Evropy v plavání, kterého se
zúčastnilo 550 plavců z 23 zemí. V soutěži družstev mužů o Evropský pohár, ve kterém se hodnotí
první mfeto 13, druhé 8, třetí 5 body, další místa pak třemi, dvěma a jedním bodem, zvítězili so
větští plavci, kteří získali celkem 104 bodů- Vystřídali tak Maďary, kteří před 4 roky v Turíně vy
hráli jak mužské tak i ženské discipliny. Konečné pořadí mužů: 1. SSSR 104 bodů, 2. Maďarsko
64 bodů, 3. Velká Británie, 60 bodů, 4. Itálie, 44 bodů, 5. Východní Německo 27 bodů, 6. Západní
Německo 17 bodů, 7. Francie 14 bodů, 8. Československo 10 bodů, 9. Jugoslávie 8 bodů, 10. Ho
landsko 4 body.
..V soutěži žen vyhrály Evropský pohár holandské plavkyně, které získaly 5 zlatých a 3 stříbrné
medaile a celkem 97 bodů, druhé bylo družstvo Velké Británie s 69 body, třetí Rusky s 59 body.
Družstvo ČSR skončilo na sedmém místě s 5 body.
Nejúspěšnějším plavcem - jednotlivcem byl 16Ietý skotský student lan Black, který získal tři
zlaté medaile a postaral se o to, že družstvo Velké Británie postoupilo v evropském žebříčku z
9. místa na velmi čestné místo třetí.

Ing. Vlasáka z Prahy, později z Teplic a Alexan
dra Kaana (Khana) (oba za války v táboře u
Bystřice) hledá přítel z Chile, Teršía z Plzně (je
snad někde v australské nemocnici po autoneho
dě) zpráva, Frant. a Vlastu Nováčkovy,. Vladimíra
Svačinu z Holešova, Ludovíta Poliačka z okr. Kys.
Nové Město, Luďka Kupku z Kožlan (USA?), Ing.
Tregubova (Venezuela?) a Jindřicha Mudru z Par
dubic (dopis v red.).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim,, kd«
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich, adresu.
jjjj
Malý

oznamovatel:

Listárna

Poplatek za 1 řádku 1/tučnou 1/6.

J. R., Cleveland: Díky za
výstř. a adresy. - V. M..
ČECH, 36, hledá vážné Planig: Vaši adr. jsmeseznámení s intel, dámou. sdělili hledanému. Adresy
Dítě vítáno Nab. na zn. přímo nesdělujeme. Viz.
výše. - M. š„ Forest Hill:
’’Sydney” do HD.
Díky za výstř. a inf. - F.
N. Elstemwiek: Potvr. s
díky £ 1, kterou zašleme
-dle přání do Německa. CHOROBY
V. H., Brunswick: Díky
KOŽNÍ A VLASŮ
léčí se úspěšnou meto za adresy. - F. J. Clay
dou Cu-Ex-Ma na mo ton: Viz upoz. č, 16/VIII.
str. 2. - S. K., Padding-'
derní kožní klinice
ton: Díky za výstřižky.
N ATIONAL
HD
SKIN INSTITUTE

8:33,7 min., skoky s prkna: Ujvári (Maďarsko)
141, 17 bodů, skoky s věže: Phelps (V- B.) 94, 74
bodů.
Ženské tituly:
100 m volný způsob: Jobsonová (Švédsko) 1:04,7
min., 400 m volný způsob: Kosterová (Holandsko)
5:02,6 min., 200 m prsa: Den Haanoyá (Holandsko)
2:52,0 min., 100 m znak: Grinhamová (V. B.) 1:12,6
min., 100 m motýlek: 1. Lagerbergová (Holandsko)
1:11,9 min., 3. Skupilová (ČSR) 1:14,3 min.
4 x 100 m polohová štafeta: 1. Holandsko 4:52,9
min. (svět, rekord), 7. ČSR 5:11,6 min., 4 x 100'
m volný způsob: Holandsko 4:22,9 min. (evropský 165 Collins St,
ZPRÁVY OSOBNÍ
MELBOUŘNE
rekord), skoky s prkna: Kratinová (SSSR) 124, 22
bodů, skoky s věže: Kareskaiteová (SSSR) 81, 14
(vedle kina Metro),
bodů, vodní pólo: 1. Maďarsko (bez porážky po
Telefon MF 1272
Beryl a Miroslav Ciglerovi
■■i— Na mistrovství světa v dráhové cyklistice v Pa- sedmé mistrem Evropy), 2. Jugoslávie, 3, SSSR, 4.
.Porady xd třmi
jříži vyhráli amatéři: stíhací jízdy
Angličan Nor-t Itálie, 5.\ Východní Německo, 6. Holandsko.
s radostí oznamují, že se
Zkoušené ošetřovatelky
man Sheil, sprint: Ital Valentino Gasparella, pro
fesionálové: stíhací jízdy Francouz Rivieře, sprint
Efexema - Dětské ekzejim narodila dne 15. 9.
Francouz Rousseau.
ma - Akné - Kožní
ČSR.
SSSR.
1:2
(1:0)
dcerka JULIE
t— Amatérským mistrem světa v silniční cyklistice
ráněty - Záněty kožníeh
•v-.'Remeši , se stal 271etý východoněmecký student
Has - Lupy - Padání
Melbourne,
září 1958
Gustav Schur, profesionálním mistrem světa Ital
V sobotu 30. srpna bylo na Strahovském stadiónu vlasů - Alopeeie - PsaErcóle Baldini, mistryní světa Luceimburčanka Ja- sehráno první mezistátní fotbalové utkání Česko
iasis - Křečové vředy
kobsová.
slovenska s SSSR, které skončilo naprosto zbyteč
Specialista nervových
Další kožní kliniky:
— Na 48. mistrovství Evropy ve veslování mužů nou porážkou čs. fotbalistů v poměru 1:2, kteří ADELAIDE:
chorob
byli -nejúspěšněiší němečtí veslaři, kteří získali 3 ještě v 55. minutě utkání vedli 1:0. Čechoslováci 25 Gresham Street,
měli celý první - poločas hru ve své moci a jen tel. LA 4270.
ze 7 mistrovských titulů.
Dr. J. MACKIEWICZ
— Ve Forest Hills vyhrál finále pánské dvouhry nepřesnou střelbou se připravili o dvou až tříbran- NEWCASTLE:
Australan Cooper, který porazil svého krajana An- kový náskok. Autorem první branky utkání a je 69 Hunter St„ t. B 1784
ordinuje nyní jen
de,rsona 6:2, 3:6, 4:6, 10:8, 8:6. Ve finále dámské diné branky Československa nebyl-útočník, ale zá BRISBANE:
25 Balston St.,
dvouhry porazila Američanka Gibsonová svoji kra ložník Masopust, který v 23. minutě vystihl pěknou 293 Queen St, FA 1445
přihrávku Borovičky a ze vzdálenosti 10 m pří IOOWOOMBA. M. L.
janku Hardovou 3:6, 6:1, 6:2.
ST. HILDA, Vic
— Na olympijském stadiónu v Helsinkách zvítězilo zemní ranou překonal sovětského brankaře BaljaChambers, 164-168
Telefon LB 4083
■ Finsko v mezistátním lehkoatletickém utkání nad jeva. V 55. minutě se však po chybě brankáře. Do C.
Švédském 232:177 bodům.
lejšího podařilo SSSR Vorošilovem vyrovnat na Margaret St., tel. 7005
— Titul mistra světa v šermu šavlí družstev obhá IfL. V 66. | minutě dal Vojnov z dálky opět po chy
jili maďarští representanti, kteří zvítězili v rozho bě Dolejšího vítěznou branku. Zadní řady ČSR hrá
PLAŤTE LASKAVĚ PŘEDPLATNÉ
ly bez chýb jen v prvním poločase. Po změně stran
dujícím střetnutí nad družstvem SSSR 9:3.
— Západoněmecká štafeta na. 4 x 100 m (Steinbach, se dopouštěl školáckých chyb brankář Dolejší, kte
BEZ UPOMÍNANÍ
Lauer,' Fuetterer a’ Germar) vyrovr.aia v Kolíně rý má na svědomí obě branky. Nejlepším hráčem
nad Rýnem časem 39,5 vt. dosavadní světový rekord čs._ mužstva byl pravý obránce Mráz, v záloze byl
amerických sprinterů. z olympijských her z Mel nejlepší střední Popluhár a standartní výkon podal
Masopust. V útoku startovali poprvé Herčík a Obert
bourne.
ŘEZNICTVÍ A VELKOUZENÁŘSTVÍ
— Na mezinárodním lehkoatletickém utkání v Goe- na spojkách, a dostali od trenéra Kolského těžký
teborgu vytvořil australský mílař EUiott z Mel úkol vysunutých spojek, který nezvládli. To byla
bourne nový světový rekord na 1.500 m, když za hlavní příčina porážky. Kolský byl druhý den ozna
běhl čas 3:36 min. (dosud Jungwirth 3:38,1). Dru čen tiskem za ■ iniciátora porážky a resignoval na
92, Glenhuntly Rd., ELSTERNWICK, VIC.
hý 'byl dosavadní držitel rekordu Jungwirth v ča funkci trenéra čs. národního mužstva.
(elektrikou č. 4, zastávka 43)
se 3:39 min., třetí Novozélanďan Halberg 3:39,4
Rozhodčímu Dánu Helgeovi se představila muž
Tel. LF 4365, po prod, době UM 2958
min. Na těchto závodech běžel také čs. vytrvalec stva v těchto sestavách: ČSR: Dolejší, - Mráz, No
Jurek,- který skončil v běhu na 5000 m druhý za vák, - Pluskal, Popluhár, Masopust, - Pazdera. Obert.
Dodávky do domu
Angličanem Piriem časem 13:52,7 min., čímž pře Borovička, Herčík,' Andrejkovič. SSSR: Beljaiev, EMIL
FUČÍK
(dříve Lyons Smallgoods)
konal-' dosavadní československý ' rekord Emila Zá- Kesarov, Kuzněcov, - Vojnov, Maslenkin, Carjev. •topka.
Urin, (Mamědov), Agapov, Mozorov, Vorošilov II—.III. .kolo ligy kopané:-Dynamo Praha - Jednota jin.
Košice 3:1, Spartak Trnava - Slovan Bratislava
UtKám B mužstev v Moskvě skončilo nerozhodně
Provádíme veškeré
-0:1, -'Tatraň Prešov
Dynamo Žílina 3:1, Dukla 1:1. Čs. juhióři porazili sovětské juniory v Liberci
přesně, rychle a
Praha - Spartak Stalingrad 1:0, Dukla Pardubice- 3:2, a utkání dorostenců obou zemí v Moskvě skon
RH Brno 2:1, RH Bratislava - B. Ostrava 3:2, čilo vítězstvím SSSR 5:0.
6. poschodí
Spartak Ústí - Sparta Praha 0:3.
Komunistická Čína vystoupila z Mezinárodního
49 Elizabeth St..,
olympijského výboru a ze sedmi dalších meziná
(roh
Flinders Lane)
HLAS DOMOVA
rodních organisací: plavecké, basketbalové, lehko
atletické,- vzpěračské, střelecké, zápasnické, cyklis
vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Melbourne - City
tické a Asijského stolního tenisu.
Adresa:
Hlas
domova,
— Na motocyklové Velké ceně ČSR v Brně vyhrá
Telefon MB 4207
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
li: do 125 ccm Degner, NRD, 55:05,3 min, do 250
ccm Bartoš, ČSR (ČZ OHC) 1:07:43,3 hod., do 350
Telefoty JA 3380 /jen. mimo pracovní dobu/
' Přijímáme objedccm Šťastný, ČSR (Jawa OHC) 1:20:58,6 hod., do Předplatné: na rok s 37/-, na | roku s 19/500 ccm Dále, Anglie (BMW RS) 1:16:57,7 hod.
tiávky také p*ítou
Dále zajel též rekord v posledním kole 7:27,7 min. na 7 čísel s 10/-, jednotlivé s 1/6.
cp? představuje průměr 150 km za hod.
Mužské tituly získali:
, T00 m volný způsob: Pucci (Itálie) 56,3 ví., v se
mifinále vytvořil časem 56,1 nový evropský rekord',
400 m volný způsob: Black (V. «¡Británie) 4:36,2
jáiin., 1500 m volný způsob: Black (Velká Británie)
:18:05,8 min. (evropský rekord), 100 m znak: Christophe (Francie) 1:03,1 min., 200 rr. prsa: Kolesni;kov (SSSR) 2:41,1 min., 200 m motýlek: Black (V.
B.) 2:21,9 min., 2. Pazdírek (ČSR) 2:22,6 min.,
(nový čs. rekord). 4 x 200 m volný způsob: SSSR

Ve zkratce
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