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20 lei po
Mnichovu u před Mnichovem
Mnichovské výročí:

eldorádo protizápadní propagandy

28. říjen je v československém komunistickém kalendáři zaznamenán jako Den znárodnění.
Komunistická propaganda si dala zvláštní práci, aby toto výročí československé samostatnosti
zakryla dvěma sousedícími daty: Mnichovem a bolševickou reýolucí. Zdá se, že letos, kdy my v
zahraničí se připravujeme na 40. vzpomínku vzniku republiky, si dávají komunisté zvlášť zá
ležet na tom, aby zdůraznili všechny hanebně aspekty mnichovské tragedie.
Je to pro komunisty vítané téma a okolnosti mnichovské [ kapitulace je zásobují množstvím
argumentů. V těchto dnech běží v československých kinech dokumentární snímek, který z velké
části tvoří filmový materiál z týdeníků.
Filmy samé nelze zfalšovat, lze však zfalšovat jejich výklad a jejich smysl. Umění ’’vylep
šit” historii a zfalšovat její smysl znají komunisté dokonale.
pro
raketové be.
Naneštěstí však víme, armádě- novýchdeseti kladny
Titíž bojovníci proti
střely,
proč
je
nutno
vy
děl.
jak mnichovský diktát
Snaží se tím vysvětlit vážet z Československa obrození německého fa
Zapůsobil na myšlení
československého lidu, a lidem,, vyděšeným pří uran do Sovětského sva šismu však pečlivě za
víme, že komunisté tu zrakem nové války, proč zu, 'proč československý mlčují, že západoněmec. hrají na citlivou strunu: je nutno stavět na úze dělník je nucen vyrábět ká armáda je podřízena
strach z německého vy mí Československa zá- pro cizí, a nikoli pro se- (Pokračování na str. 2)
zbrojení jě v Českoslo
vensku dosud, živý. .
Protiněmecká struna

Československým obča
nům byla pečlivě odňa
tá sebemenší možnost
přesvědčit se o pravém
stavu věcí. Komunistic
ká propaganda bubnuje
na poplach, kdykoli se
dostane západoněmecké

Nad formoskou úžihou-rozpaky

V době uzávěrky tohoto čísla koluje víc zpráv o pracných vysvětlivkách
amerických potentátů k tomu, co v minulých dnech řekli nebo neřekli
k situaci na Dálném východě, nebo co svými slovy mysleli, než zpráv z
Quemoye a okolí - zpráv o dělostřelecké blokádě, o leteckých soubojích
apod. Američané se zřejmě snaží udělat Čankajškovi stravitelnějším hořké
sousto - vyklizení ostrovů u čínské pevniny. Proto ty rozpaky, proto ta
měnící se a často si odporující prohlášení.

Kdo jezdí autem?
V bratisiavké Práci z 22. srpna se objevila zají
mavá odpověď redakce čtenáři Alfonzi Blahovičovi, úterý se podivoval, jak si někdo může koupit
osobní vůz Spartak. Čtenář Blahovič tvrdí, že je
’’pedagogem vyššího stupně”; jeho zaměstnaná man
želka je chemička s akademickým titulem, oba ma
jí ’’solidní platy”, napijí se jen příležitostně, ne
kouří a nerozhazují, ale na Spartaka pořád nemají.
Redakce Práce ve své odpovědi odhaluje, kdo si
dnes v Československu může dovolit jezdit autem:
Medzj vlaštníkmi Spartakov okrem robotníkov s
poměrně vysokým zárobkom (baníci, hutníci, kvali
fikovaní odborníci), okrem družstevn&ov z tzv.
milionárských družstiev, okrem vědeckých a umě
leckých pracovníkov, architektov, lekároy, technikov a pod. je aj mnoho takých, ktorýclí zárobky
nevytvárajů předpoklady pre to, aby si žo svojich
poctivo získaných prostriedkov mohli zakůpiť osob
né autá. Nedávno bol v Bratislavě proces so skupi
nou rozkradačov národného majetku..., a verte,
takmer polovina z obžalovaných - a bola ich pěkná
hrstka - přišla na súdné pojednáváme vo vlastných
Spartakoch.
Jeden z nich sa .po vynesenie rozsudku dokonca
pozastavil nad tým, kto mu vraj teraz dovedie Spar
taka do garáže. Alebo nedávno proces s rozkradačmi masa v Trnavě. Aj medzi tými boío páť vlastníkov Spartakov. .Uvažujme teda spolu:
Plat vedůceho Masny sa může pohyboyať okolo
1.300 až 1.500 Kčs. Predpokladajme, že pracuje aj
manželka vedůceho, povedzme, so zárobkom okolo
1.000 Kčs. Predpokdádajme ďalej aj to, že mesačne
si odloží táto rodina na nákup Spartaka' 500 Kčs
za předpokladu, že nevydávajů ani halier napr. na
ošatenie, na nákup predmetov dlhodobej potřeby
(! ! ! - p. r.). Aby si teda tito dvaja mohli dovoliť
kůpiť Spartaka, musili by spořit* po 500 Kčs mesiačne plných' 54 mesiacov, tj. štyri a pól roka.
Přitom neberieme do úvahy, že pre vlasníka
Spartaka nestačí iba 27.000 Kčs na nákup auta, ale
že třeba postarat’ sa aj o garáž, že benzín: nie je
zadarmo, že niečo stojí údržba, pojistné atd. Zdra
vý rozum tu hovoří, že takéto priepady sů zriedkavé.
RFE

Přesto, že ¡ američtí
protektoři používají do
sud silnější slova, jak
.dokazuje projev místopresidenta Nixona, zdá
se, že již americká vláda
podlehla nátlaku spojen
ců i domácího veřejné
ho mínění a změnila
svůj názor na důležitost
sporných ostrovů. Bude
proto asi ochotna uzav
řít každou dohodu, kte
rou by mohla aspoň sa
ma předkládat jako
kompromisní řešení a ne
jako kapitulaci. Dřívější
rázná prohlášení presi
denta a zahraničního
ministra, že nejde o
ostrovy, ale o zásadu
bránit násilí, lze koneč
ně cudně zapomenout.
Čínští komunisté ma
jí zatím dost důvodů,
spokojit se s prestiží,
kterou získají a Moskva
taky nemá zájem na
okamžitém rozpoutání
světového konfliktu, tak
že se zdá, že je dohoda
na cestě: přestávka v

ostřelování ostrovů, ať
už veřejně dohodnutá
nebo - pravděpodobněji
- mlčky dodržovaná', bě
hem níž by většina Čankajškových vojenských
sil ostrovy vyklidila.
Na delší dobu to ovšem situaci neřeší. Je
to opět polovičaté roz
uzlení problému, řešení
tak typické pro pováleč
ná jednání Západu s
Východem. Za okamži
tý, zdánlivě třebas jen,
menší zisk jsou komu
nisté ochotni zachovat
na chvíli klid. Vždy si
ponechají možnost vrá
tit se kdykoliv k nedo
řešeným problémům - v
Číně, v Německu, v Ko
jí, Indočíně, na Střed
ním východě i jinde, v
jednáních o atomové
energii, o odzbrojení, o
mezinárodní spolupráci a znovu začít vydírat
vylekaný Západ.
Americký obrat ovšem
nepřekvapil. Za nyněj(Pokračování na str. 2)
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Útok na Rudou Čínu znamená útok na So
větský svaz. Chceme upozornit na situaci, z níž
bychom ani my ani vy nemohli ustoupit, kdyby
vypukla válka na Dalekém východě.
Chruščov Eisenhowerovi
Jestliže se podaří přesvědčit čínské komunis
ty, aby uvěřili v možnost jednání, • pak vás
ujišťuji,, že se Spojené státy poctivě přičiní,
aby k jednání došlo.
Eisenhower Chruščovovi

OPTIMISMUS BEZ SVOBODY
Nej optimističtější svobodymilovný člověk žije asi
někde za Železnou oponou. Přímo před očima má
všechny slabiny komunismu: jeho proradnost, je
ho ekonomickou nemohoucnost, jeho neschopnost
získat podporu mas, imbecilitu jeho lokálních vůd
ců, směšnost papoušků, kteří jsou dnes nuceni po
pírat, co říkali včera gtd...
,
Zatím co tyhle slabiny jej přímo bijí do, oči,
důvěra v lepší západní svět v něm ještě úplně
neumřela hlavně proto, že mu Železná _ op ona a
komunistická hloupost milosrdně zakrývají pravý
stav věcí.
' Z vlastních- zkušeností víme, jak je komunistic
ká propaganda, důmyslná a účelná vně Železné
opony, neúčinná a nemotorná tam, kde má iia in
formace monopol. Neúčinná proto, že nikdo nevěří
desetkrát usvědčenému lháři, když po jedenácté
mluví náhodou pravdu. Velkostatkáři a grófové
maďarské revoluce tak předem zesměšnili každou
oprávněnou zmínku o západní roztříštěnosti, bak- ■
teriologická válka Američanů na Koreji zdiskredi
tovala všechny pravdivé informace o rasové diskri
minaci na jihu Spojených států- a mandelinka
bramborová zničila důvěryhodnost zpráv o fran
couzských zvěrstvech v Alžíru.
Řekl jsem, že komunistická hloupost a Železná
opona zakrývají ’’svobodymilovnému optimistovi”
milosrdně rozhled do svobodného světa, a ’’milo
srdně” je, myslím, správné slovo. Jenom poloinformovanost může zachránit iluse našeho optimisty
a udržét při životě jeho optimismus.
Komunistická hloupost do něho pumpuje krvavé
pohádky o západní agresi proti Číně. Znalost ko
munismu, kombinovaná s neznalostí Západu, ty po
hádky přetlumočí v západní odhodlání čelit ko
munistickému pronikání na Dálném východě.
Optimista za Železnou oponou by se asi náramně
podivil, kdyby věděl, že se Američané dostali do
kaše- na Quemoyi spíše nemotorností než odhodlá
ním a že teď prostě neví, jak by se z té kaše co
nejrychleji vyhrabali. Překvapilo by ho, kdyby vě
děl, že se západní spojenci Spojených států mohou
přetrhnout v ujišťování, že s nimi' Amerika v ny
nější bryndě nemůže počítat. Zakroutil by hlavou
nad ’’odhodláním” vůdce britských labouristů Gaitskella,- jenž považuje- ’’riskování války pro Quemoy
za zločinnou bláhovost”, jako kdysi považoval za
zločinnou bláhovost obranu Československa pán s
deštníkem.
Představte si uštěpačný úsměv toho optimisty,
který se právě dočetl v Pravdě, Borbě nebo Rudém
právu, jak na jihu Spojených států odsoudili k
smrti černocha, který ukradl necelé dva dolary,
nebo o bílé ženě v Jihoafrické unii, jež musela
’’chudák” zaplatit pokutu, protože zastřelila ba
revnou služku, která drze odmlouvala. A představ
te si jeho obličej, kdyby si mohl tytéž ’’neuvěřitel
né komunistické hovadíny” ověřit v zodpovědném
západním tisku.
Bylo by zajímavé vědět, jak se staví satelitní
optimista k událostem ve Francii. Je však pravdě
podobné, že si je- pod nejapnou propagační baráží
svých pánů s uspokojením vyloží jenom jako jas
nou a ničím nekomplikovanou porážku komunismu.
Snad ho ani nenapadne, že Francouzi právě s bez
příkladným nadšením a v nezvyklém souladu ška
redě pocuchali svou demokracii. Ne proto, že -by
bylí proti ní, ale proto, že s ní nedovedli zacházet,
že jí úplně ztotožnili s jejími nepovedenými repre
sentanty a skrze ně si jí přestali vážit.
Břemeno svobodymilovného otroka za Železnou
oponou je nesrovnatelně těžší, než břemeno naše.
Jeho úděl je však ulehčen alespoň tím. že nezná
pravý stav světa mimo těsnou oboru, v níž je uzavřen.
Díky Železné oponě a komunistické propagandě
neví, že západní demokracie nejsou ani kráska ani
zvíře. Tuší, že nejsou dost bezohledně špatné, aby
čelily komunismu bezohlednou špatností,' ale neví,
že také nejsou morálně dost silné, aby mu čelily
silou mravní převahy.
Komunismus není ohrožen mocí tzv. křesťanského
Západu, ale optimismem lidí, kterým už dávno svá
zal nohy i ruce.-Je ironií-osudu, že by bez komu
nistického násilmctví a hloupé komunistické pro- pagandy takový optimismus nebyl dost dobře
možný.
_kw_
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HLAS DOMOVA
Francie hlasuje pro novou ústavu

PLNÁ MOC DE GAULLEOVI
28. září se ve Francii zrodila Pátá republika. Nečekaná většina voličů
přijala de Gaulleovu novou ústavu, která má zrevidovat francouzský
politický systém. Výsledek plebiscitu je nutno považovat za projev dů
věry ministerskému předsedovi de Gaulleovi, ale hlavně také za odsou
zení dosavadního systému vlády parlamentem, který Francii vlekl z jedné
krize do druhé a znemožňoval jakoukoliv stabilitu.
Nová ústava soustřeďuje výkonnou moc v osobě presidenta, který bude
volen na sedm let, a který bude nominovat předsedu vlády a schvalovat
vládu, navrženou ministerským předsedou. Bude-li to považovat za nutné,
může president převzít vlastním rozhodnutím mimořádnou moc a stát
se diktátorem.
Gaullea z politického ži určitých rozhodnutí;
vota.
příštích několik lét uká
Možnost, že generál že, jestli je tato charak
de
Gaulle nezvládne teristika správná. De
těžké úkoly, které ho Gaulleova posice bude
očekávají, není vlastně ztížena nátlakem skupin,
argumentem proti nové které ho k moci dostaly,
mu systému. Francie, a které nechtějí být zkla
která od konce války mány. Tyto skupiny jsou
vystřídala 26 vlád, nemá názorově rozdílné a není
kromě politického chao tedy možnost ani částeč
su co ztratit. Je těžko ně všem vyhovět.
předpovídat, s jakým
I bez komplikací ideoúspěchem bude nový pre logického rázu jsou úsident republiku refor koly před generálem de
movat. De Gaulle byl Gaullem téměř neřešitel
často popisován jako né. Alžír, který už stál
muž velkých slov a. ne Francii 'tolik životů a

gen. de Gaulle

.. .příští president...

hmotných statků, není
možno utišit pouhým
dekretem či zavedením
nových institucí. De
Gaulleovy plány jsou
prozatím nejasné prav
děpodobně proto, že do
sud neexistují.

Druhé nebezpečí no
vé ústavy, totiž, že pře
žije osobu generála de
Gaullea a stane, se nást
rojem diktátorů z povo
lání, je prozatím vzdále
né, a stane se akutním
pravděpodobně za něko
lik let. Je možné, že se
pak dočkáme času, kdy
Francie bude hlasovat o
nové,
demokratičtější
ústavě. Doufejme, že to
bude Francie silnější a
zdravější, Francie, která
bude ve společenství ná
rodů zaujímat místo, ja
ké si svým příspěvkem
civilisaci zaslouží.
-r-

20 LET PO MNICHOVU
Pokračování se strany 1
mezinárodnímu velení
NATO, že. západoněmecké soudy dosud od
suzují vlastní válečné
zločince, že západoněmecká policie pronásle
duje neofašistické' spol
ky a spolecky, které se
dosud opíjejí ’’mythem
dvacátého století”.
Retrospektiva Mnichova

Je jasné, že ústava by
la připravena s úmyslem
soustředit moc v osobě
dosavadního ministerské
ho předsedy, a že dal
ším krokem bude volba
generála de Gaullea za
presidenta republiky. Ne
bezpečí ústavy spočívá v
možiíosti, že se de Gaulle
ukáže neschopným zvlád
Letos se mnichovská
nout převzaté úkoly, a
ve skutečnosti, že ústava propaganda rozšířila i
zůstane v platnosti i po na mezinárodní pole.
odchodu generála de Nakladatelství Orbis vy

-Naše rovyBRIGÁDNÍCI ZDE K PRONAJMUTÍ

V závodě Sklářské strojírny a slévárny, zá
vod 03 v Dolním Bousově, se nepodařilo pře
svědčit zaměstnance, aby šli na brigádu. A tak
tu pomohl vedoucí odboru pracovních sil okres
ního národního výboru v Mnichově Hradišti,
soudruh Kasal. Ten si se závodem sjednal
pracovní poměr - a také samozřejmě odměnu
za brigádu. Na členské schůzi bylo pak usne
seno, že bude od každého zaměstnance dostá
vat po dobu brigády čtvrt procenta z měsíč
ního výdělku. Jelikož měl závod čtyři brigád
níky, bylo každému zaměstnanci přímo na
pásce sráženo 1 procento z měsíčního čistého
platu. Ták byla čest závodu zachráněna.
Možná, že i okresního národního výboru.
Oba ’’splnily” svou povinnost a úkol. Jak?
O tom už čísla ,ve výkazech nehovoří - nikdo
to také nezkoumá. Proto si v některých zá
vodech odboroví i hospodářští funkcionáři
práci ulehčují - a místo úsilovného přesvědčo
vání si brigádníky najímají.
Odborář, Praha, září 1958, č. 18.

dalo
padesátistránkový■ ■
pamflet, nazvaný ’’Mu
nich - A Retrospect”. Je:
to oficielní publikace ai
dostane jí zdarma každý,,
kdo si o ní napíše Orbi•.
su (kdyby měl někdo zá■
jem: Orbis, Praha 12,,
Stalinova 3).
Komunistická propa■
ganda tvrdí, že největšíí
zásluhou tohoto pamfle■
tu je skutečnost, že ’’vý■
hradně cituje jen západ■
ní prameny, hlavně brit
ské a americké úřední[
dokumenty”.
•
Hlavním účelem uve
řejnění této mnichovské
brožury je- prý ’’podat
vysvětlení událostí, jež
se staly rozhodujícími
pro celý svět, ale i vys
větlení dnešní českoslo
venské zahraniční politi
ky - říci důvody, proč
Československo
zvolilo
přátelství se Sovětským
svazem a spojenectví se
socialistickými' země
mi . . .”
Krátkozraká politika
’’Mnichovská retro
spektiva” přirozeně opa
kuje bez uzardění starou
a mnohokrát vyvrácenou
lež, že "kapitulace čes
koslovenské vlády byla
založena na . . . krátko
zraké protisovětské po
litice. Sovětský svaz dal
několikrát jasně najevo
své rozhodnutí jít na
pomoc Československu i
tehdy, kdyby Francie

selhala . . .
Kdyby se komunisté
tak ctnostně neomezili
jen na citaci západních
pramenů (jak se tam
pak připletla sovětská
prohlášení?). byli by
mohli ocitovat i depeše
československého velvyslanectví v Moskvě (velvyslanec: Zdeněk Fierlinger), které pochybovály o upřímnosti sovětských nabídek.
Mnichovská Kalvárie
Československa je bezpochyby skvrnou na ští
tě západních demokra
cií. Ale člověk čte s
opravdovým zděšením z
citovaného
prospektu ,
’'Mnichovské retrospekti
vy"’ odstavce jako:
Logický výsledek

’’Někteří historikové,
ačkoli
dnes odsuzují
marnost ústupků Hitle
rovi, stále ještě vydáva
jí mnichovskou kapitu
laci ... za produkt sna
hy být '’rozumnými”.
Tento pamflet dokazuje
naopak, že to byl před
pokládaný a logický výs
ledek západní politiky,
nejkonkretněji vyjádře
ný pronikáním němec
kých firem do Střední
Evropy prostřednictvím
mezinárodních kartelů”.
Dvacet let po mnichov
ské tragedii pozorujeme
se zatajeným dechem,
jak nástupci Chamberlaina a Daladiera se sna-
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NAD FORMOSKOU UŽI NOU
(Pokračování se str. 1)
ších okolností by bylo
spíše s podivem, kdyby
k němu nedošlo. Přece
si však můžeme říci, že
řízení politiky Spoje
ných států v těchto
dnech nebude světlým
bodem Eisenhowerovy
správy.
Nezdá se nám spraved
livé, vyčítat najednou
Čankajškovi, že tak ne
rozumně soustředil pří
liš velké armády na vy
sunutých . ohrožených
ostrovech, když měli
američtí poradci na Formose deset let času k.
prosazení ‘přání toho,
kdo podnik platí.
Před dvěma týdny se
ozývalo z Washingtonu
rozhodné: ’’Žádný dal
ší Mnichov!” Pravda,
poměry kolem Formosy
jsou jiné, než byly před

dvaceti lety kolem něja
ké neznámé země ve
střední Evropě. Pro pos
tižené však mohou mít
tamní události význam
nápadně podobný. Také
Sudety byly jen první
dávkou, ačkoli se Spojen
ci domnívali, žé jimi
uklidňují útočníka navždycky.
Vynucený
ústup
z
ostrovů po všem hlaholu
o boji do posledního
muže by měl nepochyb
ně zhoubný vliv na mo
rálku čínských nacionalistů. V demokratické
zemi by po takovém ob
ratu nutně následoval
pád vládnoucího reži
mu, nebo ' aspoň jeho
špičky. Západní demo
kracie mají tentokrát
štěstí, že
Čankajškův
režim má k demokracii
dost daleko.
-sv-

ZE DNE NA DEN
21.9. President Eisenho
wer odmítl přijmout
Chruščovovu notu týka
jící se fftrmoské krize.
22. 9. Asistent presidenta
Eisenhowers Sherman
Adams, jenž byl kritizo
ván pro své styky s to
várníkem Goldfinem. reslgnoval na svůj úřad.
— Franouzští vojáci naš
li v lese na východ od
města Alžíru mrtvoly asi
4'00 lidí ’’popravených”
povstalci ”pro zradu”.
— Valné shromáždění
Spojených národů hlaso
valo 40 hlasy ku 19 proti
návrhu, aby zástupci ko
munistické Číny byli při
jati místo Čankajškovych
delegátů.
24.9. Čínští nacionalisté
sestřelili nad formoskou
úžinou nejméně 11 ko
munistických tryskových
letadel FUG..
— V Libanonu došlo k
demonstracím, při nichž
bylo zabito deset lidí.
Příčinou demonstrací byl
únos novináře, který byl
členem křesťanské falangistické strany.
26. 9. Ve Spojených stá
tech byla úspěšně vystře
lena čtvrtá americká dru
žice raketou typu Van
guard.
— V Burmě převzala moc
armáda. Ministerský
předšeda U Nu resignoval
a navrhl za svého nástup-

ce generála Ne Win.
— Generálmajor Wilson
Persons se stal Adamsovým nástupcem ve funkci
asistenta presidenta Eísenhoweral
28. 9. Francouzský plebiscit skončil 79% většinou
pro ústavu generála de
Gaulla.
30. 9. Americká komise
pro atomovou energii oz
námila, že. v Sovětském
svazu byly explodovánv
dvě jaderné zbraně. Ko
munisté oznámili 31.
března, že upustí od dal
šího zkoušení atomových
zbraní.
— Král Hussein oznámil,
že odsun britských oddí
lů z Jordánu začne 20.
října.
2.10. Americký vicepre
sident Nixon popřel, že
by Spojené státy změni
ly svou politiku,,na Dál
ném východě. Nedomní
vají se, že by ostrovy
Quemoy a Matsu měly
být předány komunistům.
3. 10. Generál de Gaulle
oznámil pětiletý hospo
dářský a sociální plán
pro Alžír.
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení,
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

ží být ’’rozumní” a ’’rea
lističtí”, jak znovu ’’před
pokládaný
a logický
výsledek západní politi
ky”, nejkonkretněji vy _ Nejchutnější jídla v
Melbourne
jádřený pronikáním so
REACHOVA
větských firem na Střed
RESTAURACE
ní Východ prostřednic
103 Commercial Rd.,
tvím mezinárodních a- Sth. Yarra - tel. BM 5724
gentur směřuje k nové
Večeře denně
v neděli též obědy
mu, většímu a tragičtěj
šímu Mnihovu.
jun
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
Československé minis textilním a kožařském míru byly uděleny dr. J.
terstvo zahraničí předalo průmyslu”. Autoři zprá Adamovi, íng. Josefu. Hoj'.americkému velvyslanci vy: ústřední výbor jme darovi, prof. Fr. Lexovi,
y Praze protestní notu. novaných odborových malíři Jiřímu Trnkovi, K.
Stížnost: množící se nedo svazů a ministerstvo spot Štěchovi . a různým pra
volené přechody čs. hra řebního průniyslu. Stíž covním kolektivům.
nic3 americkými státními nost: ’’nedostatky v od — Z pražské synagogy v
měňování mladistvých Dušní ulici bude zřízena
příslušníky.
— Antonín Novotný ode dělníků a dodržování je pobočka Státního židov
vzdal Řád republiky dr. jich pracovní doby”.
ského musea.
h. • c. Maxu Švabinskému — Po. příjezdu z Aíganis- — Koncem září konala
u příležitosti 85. naroze tanu prohlásil Viliam Ši se v Praže konference
nin umělcových. Slavnos roký, že obě země si pře organisace UNESCO. Na
ti se účastnili Václav Ko jí ’’prohloubení hospodář programu: otázky mezi
pecký a Jiří Hendrych. ských a obchodních vzta národního dorozumění.
— Italská vláda odmítla hů”. Široký si pobyl v — Československo navští
udělit vstupní visum or Afganistanu pět dní.
vila skupina 17 japon
chestru FOK, který se — Na dvoutýdenní pobyt ských obchodníků. Přije
měl účastnit mezinárod odjela z Československa li se přesvědčit o ’’mož
ního festivalu v Umbrii, do Anglie skupina diva nostech rozšíření obchod
a baletu, pražského Ná delních režisérů: Ota Or- ních styků mezi oběma
rodního ' divadla, který nest, František Salzer a zeměmi”.
— Na -studijní návštěvu
čhtěl jet na Biennale do Karel Palouš.
— Exportní knižní. kon přijel do Československa
Benátek.
— Jako odstrašující pří cem Artia vydá jubilej americký virolog prof.
klady špatné organisace ní 1.000. publikaci. Bude Albert Sabin.
letošní Sklizně jsou cito jí sbírka uměleckých fo — Na kongresů Světové
vány okresy Žilina a Pre tografií Tvář země,, prá rady církví, konaném v
šov. Manka lze prý čás ce fotografů Jindřicha dánském městě Nyborgu
tečně omluvili ’’poměrně Marca a Miroslava Peter byl hlavním českosloven
rozsáhlými živelnými ky. Průvodní verše na ským řečníkem prof. J.
L. Hromádka.
pohromami”, ale ”Pre- psal Kamil Bednář.
šovští najdou jen stěží — Stálým zástupcem Čes — Československý film
omluvu pro 22 . %: ne koslovenska u Spojených řežiséra Jiřího Weisse
národů se stal po J. UI1- ’’Vlčí jáma” (podle romá
splněného úkolu”. i
nu J, Glazarbvé) dostal
-e Vládní komise pro zve richóvi Karel: Kůrka.
lebování měst a obci vy — Začátkem září se ko na benátském filmovém
dala výsledky za první nal Týden čs. - (výcho- Biennale Cenu meziná
polovinu tohoto roku: od do -) německého přátel- rodní kritiky. Velkou ce
pracováno 58,478.000 bri — štvi. Čs. delegaci do' Vý nu získal japonský ’’Člo
gádnických hodin, zhoto chod. Berlína vedla minis věk . Rikša”. Herecké ce
vená díla mají prý hod tryně zemědělského vý ny: Alec Guinness, Sopkupu Božena Macháčová; hia Loren (vyhrála o je
notu 735,769.000 Kčs.
—-Na pražském letišti se východoněmeckou do Pra den hlas nad Jiřinou Šejsešel první náměstek mi hy ministryně spravedl balovou).
nistra školství dr. Karol nosti dr. Hilda Benjami — Návštěvníci z Anglie:
labouristický poslanec
Bedrna s Paulem Robe- nově.
sóíiém, jemuž se dostalo — Na mezinárodním hu Douglas Houghton, (přijel
oficielního pozvání na debním festivalu v Edin- na pozvání předsedy Stát
Pražské jaro 195'9. Rozho burghu byl pražský pri ního pensijního fondu Ev
voru byl přítomen hudeb mátor Adolf Svoboda hos žena Erbana), hudební
kritik a znalec Dvořáko
ní skladatel Václav Do tem tamního starosty.
— Československo dodá vy Tvorby prof. J. Clapbiáš.;- ■.
— Předsednictvo Ú střed Argentině zařízení kotel ham a Edith Pargetheroili rady odborů jednalo ny pro uhelné doly v Rio vá (přeložila ’Malostran
počátkem září o zprávě o Turbio (největší v Argen ské povídky” a výbor z
české poesie).
’’zneužívání práce mla tině).
distvých zaměstnanců v — Československé ceny — Bereme na potaz učené
bakaláře: v Praze se ko
nala ’’celostátrií konferen
ce rektorů, profesorů, dě
kanů. zástupců KSČ a
odborů na vysokých ško
lách”. Řešila ’’různé ne
Podle letošních zákonů č. 40 a 41 Sb. mo dostatky” a doporučila
hou nyní komise ”pro sociální zabezpečení”, ’’ještě důslednější péči c
sestavené při okresních národních výborech, přijímání dětí z dělnic
kých rodin a o přijímání
odejmout respektive snížit důchod (sociální uchazečů, kteří po matu
důchod nebo důchod, vyplácený na základě ritě již prošli praxí”.
J. K./FEP/PNL/Č/FCI
životní pojistky) určitým skupinám pensistů.

třídní boj proti pensistům

Trestná opatření proti pensistům, kteří se
v očích režimu provinili svojí minulostí, lze
uplatnit proti těmto skupinám*
1*
1. těm, kdo byli odsouzeni pro trestný čin po
litického rázu k trestu vyššímu než dva roky,
2. kdo byli kdysi samostatně výdělečně činní,
zaměstnávali cizí pracovní síly, nebo těm, je
jichž zaměstnanecký poměr byl kratší 20 let,
3. těm, kdo bývali význačnými představiteli
’’dřívějšího politického a hospodářského zří
zení”.
Důchody osob, zahrnutých v bodech 2. a
3. nesmí být sníženy pod 400 Kčs měsíčně,
jestliže jejich zaměstnanecký poměr trval přes
20 let, byl-li delší 5 let, jé stanovená hranice
300 Kčs. Komise pro ’’sociální zabezpečení’’
mají rovněž právo odejmout nebo snížit vdov
ský a sirotčí důchod pozůstalým po osobách
v kategorii druhé a třetí.

RFE
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TUZEMSKÁ I ZAHRANIČNÍ

Policejní dohled na svobodu pracujících

Občané Československa mohou požívat plodů lidové demokracie dnes
a denně. Občané západních zemí jen občas. Tím větší je to pro ně rána,
když je náhodou všední život konfrontuje s komunistickou skutečností.
Z Paříže byl nedávno hlášen takovýhle případ:
Kterýsi uprchlík, bytem v Anglii, posílal do Československa balíky pod
jménem francouzského občana (s jeho souhlasem ovšem). Všechno bylo
v pořádku, balíky docházely jeden za druhým. Až se jednoho dne fran
couzský přítel uprchlíka v Anglii rozhodl, že se vypraví na návštěvu Čes
koslovenska. Splnil všechny formality a čekal na visům.
Zpráva RFE říká:
Pohraniční stráž je stráže. Nabídl mu spolu
■’’Když se nic netušící vojenský útvar. To, co práci s PS 2 pod zastře
nositel onoho fran ve vnitrozemí představu nou hrozbou, že nespo
couzského pasu dostavil je Státní bezpečnost, je lehlivé osoby budou mu
na československé vel v pohraničí bezpečnostní sit opustit pohraničí.
vyslanectví v Paříži, byl a zpravodajské oddělení Informátor v té době
ke svému nemilému Pohraniční stráže, ozna již prý pomýšlel na útěk
překvapení vyslýchán, čené ' číslem. 2 a jinak 'a tak. přijal.
proč a komu propůjčuje zvané vojenská kontraZa svého krátkého
své jméno. Bylo mu na rozvědka (VKR). Důs působení podal několik
léhavě doporučeno, aby tojníkům . tohoto -útvaru zpráv. Ale nejzajímavěj
pro budoucnost používá se také obecně mezi lid ší na celé záležitosti je
ní svého jména zakázal”. mi říká ’’dvojkaři”.
úkol, který mu dvojkaři
Aby se nikdo nemýlil:
přidělili:
Úkol dvojkařů
v Československu a vů
’’Měli zájem nejen o
Tato ' sekce pracuje
bec za Železnou oponou
civilisty, usazené v . po
zhruba ve dvou směrech:
má stále policie hlavní
hraničním území, ale i o
jednak na domácím úze
slovo. Typický doklad
aktivní komunisty a o
přináší Československý mí, jednak jako zpravo příslušníky Pohraniční
dajská služba za hrani
zpravodaj ze 17. září t.
stráže”.
cemi.
r. líčením způsobu, jak
VIastenecká činnost a
Dvojkaři jsou v po
pracuje čs. špionáž v po
budovatelské úsilí dehraničí mezi obyvatel
hraničí.
nuncianta Pohraniční
stvem stejne smutně pro
stráže
(’’naších věrných
Zpověď konfidenta
slulí jako jejich kolego
pohraničníků”, ’jak jim
Informace pocházejí vé od Státní* bezpečnosti. se zálibou říká Rudé '
Jejich činnost snad
od uprchlíka, který sám
právo), měla se skládat
trochu
kryje vojenská
byl nedobrovolným dez těchto informací:
nunciantem zpravodajů uniforma a důstojnický
”Měl jsem podávat
Pohraniční stráže. Na titul, ktere je staví po hl ašení o tom. jak vojá
vyprávění je typické to, někud výše než proslu ci provádějí službu, jak
že se čs. ’’kontrašpionáž” lé ''estébáky”, méně ne mezi sebou hovoří a s
nezajímá o informace s bezpeční však rozhodně kým se stýkají”.
druhé strany hranic, ale nejsou.
Metody mají všichni Dobrovolná spolupráce
i o informace o tak zva
ných ’’spolehlivých oso stejné. Dvojkaři také "Měl jsem donášet veš
pracují pomocí zrady, keré klepy, které se
bách”.
''-V neobydleném po špiclování, konfidentství, vyprávějí o vojácích a
hraničním pásmu, kde vydíráni, nátlaku a tero důstojnících (Pohraniční
není tak rozvětvená bez- ru, stejně jako Státní stráže - p. r.), ať již jde
o jejich osobní slabosti’
bečnostní síť jako ve bezpečnost”.
nebo
úmysly. Kromě to
Přátelská návštěva
vnitrozemí, přebírá ’’po
ho
jsem
si měl všímat
Informátora navštívil
licejní moc” příslušný
i
podezřelých
úkazů v
orgán Pohraniční strá na přátelskou besedu
”staršina”
Pohraniční podniku, kde jsem byl
že.
zaměstnán”.
Když dal informátor
svůj” souhlas ke konfidentskě činnosti, byl za
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
vezen na nejbližší vojen
Vás srdečně zve na
ské velitelství, kde mu
sil napsat osobní prohlá
šení, že se ke spolupráci
zavázal dobrovolně ■ a že
si je vědom trestu, kte
rý by ho čekal, kdyby
který pořádá
byl prozrazen.
v neděli dne 12. října 1958 od’ 4 hod. odp.
Tato zpráva je důle
žitá jen proto: kdyby si
v St. Michael Hall, Brougham St., Nth. Melbourne
snad někdo dělal iluse,
že - systém konfidentů
TANEC
HUDBA
vymřel se Stalinem,
RESERVOVANÍ STOLŮ: U L 6 0 8 2 (Třemi) ..
svědčilo by to jen o ne
dostatku soudnosti (o
SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth Str., číslo 49, oO,
zvýšení ’’procesnosti•J?” v
zastávka 19
Československu viz str.
4,).
■
B.L.

i
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Komunistická ’’zákonitost” se znovu rozjíždí

Zatýkání ve velkém
Další fáze velkovýroby ’’třídní justice” a ’’socialistické zákonitosti” se’datuje od července to
hoto roku, kdy si čs. vládní delegace přivezla moskevské pokyny. O tom, že Komunistická stra
na Československa začala znovu potírat ’’burzo asní interpretaci” soudního řízení'a ’’třídního ne
přítele”, svědčí zvýšený počet zátčéní a procesů.

visionismus. Ze studia vanšistické západoněmecbyl vyloučen loni na ké a rakouské časopisy,
které pak půjčoval zná
Šest nejmenovaných podzim. ’
mým a příbuzným”.
dělníků bylo odsouzeno
P
ha
k trestům na svobodě
Ldmnice nad Popelkou
až dó 12 let pro vele
Došlo k zatčení něko
Pro rozšiřování proti
zradu a podvratnou čin lika osob, které se po
nost. Obžalovaní prý koušely ’’zneužít někte státních letáků bylo zat
shromažďovali po ma rých zahraničních dele čeno 11 osob. Mezi ni
ďarském povstání zbra gátů na světové odbo mi je Zdeněk Peška, ko
ně a plánovali vraždy rové konferenci pracují munista vyloučený ze
komunistů.
cí mládeže”. Čs. občané strany v roce 1955, bý
se snažili přemluvit de valý funkcionář Krajské
Liberec
legáty, aby doručili do odborové řady.
Př er o v
Pro
hospodářskou pisy a cennosti příbuz
špionáž byla odsouzena ným v zahraničí.
Na nádraží byl zatčen
skupina zaměstnanců ná
Liberec
bývalý obchodní zástup
rodních podniků. Josef
ce Jan Loukota z Brna,
Kopr byl odsouzen na
16 měsíců žaláře dos který prý vybudoval
12 let, Jan Zábrana, tal čs. občan německé protistátní prganisaci, za
Alois Kerner, Karel Pa- národnosti Felix Klein- bývající se výrobou a
rys a František Stejskal schmied, který si v do rozšiřováním podvrat
k trestům od 3'a půl ro pisech příbuzným a zná ných letáků. Finanční
ku do 8 let.
mým v Západním Ně prostředky byly prý zís
mecku stěžoval na po kávány z výtěžků kráde
Plzeň
měry v Československu. ží uhlí ze zásob ČSD.
Pro podezření z hos
Plzeň
P r a'h a
podářské’ špionáže byli
zatčeni: syn plzeňského
V Hlávkově' ulici se
Studentk;:a Vlasta Pavstavitele Stanislav Trn zastřelil módelář Ško
ka, Josef Pečenka, Bohu dovky Alois Peřina, kte
mil Šmíd a Celestýn rý byl varován, že mu
Steiner. Trnka a Pečen hrozí zatčení. Peřina se
ka byli modeláři ve Ško zabýval v soukromí
dovce. Trnka prý . ofo- konstrukcemi nových
tografovával odlitky druhů střelných zbraní
vzorků pro SSSR. Šmíd, a vyslovoval se, že svo
Pečenka a Steiner jsou je patenty nehodlá dát
také obviněni z organi- k disposici komunistům.
sování přechodů do Zá Peřina se prý chystal k
padního Německa.
útěku do zahraničí.
Pardubice

Ostrava
Byl zatčen Ctibor Dvo
řáček, bývalý posluchač
Vysoké školy báňské,
protože rozšiřoval pod
vratné letáky, a protože
veřejně vychvaloval re-

Ústí

nad

Labem

Podle z á, k o <n a na
ochranu míru byl od
souzen- bývalý úředník
Vladimír Rybák, který
si ’’opatřoval nezákon
nou cestou! některé re-

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

OPTO
Cápitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (proti Melbourne Ťown Halí)
Telefon: Centrál (Y) 1819
Mluvíme česky i slovenský
1

žachřaňte děti svých příbuzných před obrnou!1
I'
(p o 1 i o)
>
Pošleme jim zi Vás Salkovy injekce
Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského
I předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
i
Zastupujeme firmu P L U M R O S E ,
l
nej lepší dánské potravinové balíky
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
Vyžádejte si podrobný ceník
z1

R.

Zájemci o koupi domu neb pozemku
obraťte se na firmu
W. H A’U G H T O N & SON

Estate Agents, Members Real Estate &
S
Stock Institute
S
86 MOUNT ST., HEIDELBERG, VIC.
V
(naproti železniční stanici)
Telefon JL 1034 \
Domy a pozemky na prodej v předměstích
?
Heidelberg, Eaglemont, Ivanhoe, Rosanna,
?
Maeleod, Watsonía
s
Poradíme a pomůžeme získat hypotékám! úvěr 5
Český tlumočník k disposici každou sobotu \
dopoledne po předběžném ujednání
?

lásková byla zatčena pro
podezření ze špináže,
prováděrjé během její
ho studijního pobytu v
Moskvě v letech 1949 1950. Její otec, bývalý
vedoucí konsulárního lého továrníka a obchod
oddělení čs. vyslanectví níka s klobouky” Jiří
ve Vídni, byl propuštěn Misík. Sestavil černou
ze státní služby.
vysílačku, ’’schopnou
spojení
se všemi evrop
KARLÍN
skými i mimoevropský
Byl zatčen ”syn býva mi státy”. Jiří Misík byl

předtím propuštěn z n.
p. Tesla (kde byl uč
něm)
pro ’’propagaci
fašismu”. Při zatčení by
ly prý u něho nalezeny
dvě další rozestavěné
vysílačky.
J. K.

český švec

JIŘÍ ŠVEC
SE DRŽÍ KOPYTA
nejen z věrnosti ke svému jménu, ale i k povolání!
Ry chlosprávkárna . obuvi
2 28 Bourse St.,
9 9 R u p e r 't S i.,
MELBOURNE - CITY
COLLINGWOOD, VIC. Telef on JA 1893
Telefon MF 1683

Továrna na obuv zn. ’’MORAVIA”

D.Sc.Oš. - svět -

Kde dnes najde zastání taková opravdu stará česká
šlechta?

/Pokračování/

Ve styku s Australany se ovšem rozpomíná da
leko víc našich lidí na svůj šlechtický původ
(zvláště těch, kteří si pletou Austrálii s Anglií).
Doma jsme museli být zřejmě šlechtou docela
prolezlí’

4. ŠLECHTA RODEM I*' DUCHEM
Z první výplaty v Austrálii si koupila^ většina
uprchlíků košili, boty a podobné všední věci, čímž
jen prokázala své přízemní choutky. Na štěstí ne
všichni. Hlava jedné rodinky objednala již z přisfěhovaleckého tábora - samozřejmě na dluh - de
centní soupravy kapesníků, ubrusů a dopisních pa
pírů, vše- s vkusnou barevnou korunkou. První
okorunkované dopisy pak šly' na úřady. Stálo v
nich formou starodávnou, že má Austrálie štěstí,
protože získala vzácné lidi sé zaručeně modrou
krví. Pisatel, neuplatňoval sice své tituly v plebejském Československu, avšak tady je to jiné. Ví,
že může počítat se zvláštní pozorností, kterou bude
jistě jeho rodina v. nové zemi poctěna.

*

'

*

Mezi námi, při vzájemném styku, je tomu však
jinak. U nás přece vždycky platilo ‘nejvíc vzdělání!
Proto asi se nám nahrnula do Austrálie -taková
spousta doktorů, inženýrů, profesorů, akademických
malířů, architektů, ministerských a jiných radů, že
ovládli společenské pole a početně jasně předčili
bývalé továrníky, generální ředitele, velkostatkáře,
zkrátka kapitány našeho hospodářského života.
Stranou už zůstává jen moc maličká hrstka lidí
obyčejných, kteří ovšem musí být poněkud zakřik
nutí. Kdyby se tak iňezi nás zamíchal člověk z mě
síce) jistě by uvěřil pražské propagandě z osmačtyřicáťého- roku, že jen společenské špičky od nás
■ Výsledek intervence mi bohužel jaksi ušel a ubru utíkaly.
sy s korunkou se po nějakém čase přestaly prostí
Pěkně se tu ve společnosti taky ujalo nenápadně
rat československým návštěvníkům. Snad proto, že
■ nápadné mávání legitimacemi organisací, jako Spolku
se žádný z | nich nemohl upamatovat na tak staro ■ československých komerčních inženýrů v exilu z
dávný šlechtický rod.
Jižní Afriky či Sdružení bývalých československých
.stavitelů a architektů v exilu z New Yorku, nebo
Jiný náš šlechtic psal rovnou do Londýna. Dopis Syndikátu československých novinářů v exilu z
však našel cestu zpět a vzbudil tu dost úředního Londýna a z Kanady. Všem členům budiž poctivě
zájmu. Byl psán česky - mezi šlechtici zřejmě pla přiznáno, že -vyhovují podmínkám členství nejmé
tí: já pán, ty pán - a začínal: ’’Vážená paní krá ně tím, že jsou, opravdu v exilu. lovno ...” jv další části se dokazoval sáhodlouze
a méně jasně rodový původ pisatele, který šel
hrozně daleko. Myslím, že jeden z jeho předků
po meči byl levobočkem strýce jedné z Krokových ■ ‘ V uvedených případech našich otitulovaných li
dcer. Vyvrcholením tohoto písemného podání byla diček však najdete málo smyslu pro originalitu.
stížnost, že sé na něm chce, aby dodržoval jakousi Přece však se mezi námi našli duchové nevšední,
dvouletou pracovní smlouvu jako každý obyčejný kteří správně vystihli otřelý zvuk nějakého toho
IRO přistěhovalec, ”což paní královna jistě uvede ■ JUDr., MrPh., RNDr.. ing.,' (dipl. ing.) apod. a
do pořádku”. Pořádku na světě se však nedočkáš. přišli na způsob, jak se dostat v hierarchii naší
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Jiří na Zacpalová

POVĚST O MACOŠE

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

6. poschodí
Na hradě i v podhradí bylo veselo. Kníže vítal odvede na| druhou stranu, odkud obchvátí vojsko
49 Elizabeth St.,
svou novou ženu, kněžnu cizokrajn'é; krásy, a'lid knížete z ¿oku. Ale k nové bitvě už nedošlo. Zrád
- v podhradí oslavoval příchod nové paní. Nádvořím ce zavedl své bojovníky na území rozsáhlých mo
(roh Flinders Lane;
(se právě nesl hlahol trubek. Oznamoval vítěze tur čálů. Stíny zahalovaly zrádnou půdu, která se bo
Melbourne - City
naje, jemuž kněžna svou bílou rukou vložila na řila pod kopyty, vzdouvala se,, syčela, stahovala
hlavu vavřínový věnec. Noc se začala snášet do hlouběji a) hlouběji, po kolena, po brnění, až se
Telefon MB 4207
kraje a měsíc, který ozářil ozubené hradby, ja- zavřela nad přílbami nepřátel -a jen mihotavá svět
jkoby krajkou oddělil hrad, od hlubokých lesů. Dří- la bludiček svítila v noci nad podivným hřbitovem.
• Přijímáme objetíKníže sej se zbytkem vojska vracel na ¿rad. Těž
' ; ve než tma mohla uhasit veselí, zapálili zbrojnoši
.řady smolných loučí. Vyšlehlé plameny daly povel ké vozy vezly kořist a. raněné.. Lid vítal vítěze,
návky také pastou
k zahájení plesu. Pištci se chopili svých nástrojů ale kníže nebyl šťasten; Když se procházel se Zbyň
a doprovázeli tanec mladých dívek. Smích a cin- kem v hradní zahradě, ptal se ho hoch: ’’Proč ne
kot kovových pohárů se rozléhaly po celém hradě. jsi pyšný ha své vítězství, otče?” ’’Synu, bojoval
Jen jedna komnata byla tichá. Tam na lůžku při jsem čestriě, ale nečestně jsem zvítězil”, odpově
.
kryt mědvědí koží ležel Zbyněk, hoch, ještě dítě děl kníže, j
Nad rybníkem, k němuž vedla cesta od hradů
vlastně, a díval se na kousek nebe Vyseknutý ob
loukem kamenného okna. Čekal na; svou novou starým stromořadím, stavěli umělci křišťálový pa
matku) která ho jistě dnes přijde políbit na dobrou lác. Stěny; vykládali sklem, tu čirým jako horský
;noc. Už dlouho ho ukládaly, ke spánku ruce staré potok, tu zrůžovélým jako dotekem slunce, jinde (Pokračování se str. 5) setňin bylo nepodleh
'chůvy, která se o Zbyňka starala od smrti jeho namodralým, za nímž jakoby dbh ožívaly svíce. odporu.
nout silnému a připra
maminky. Ale; kněžna se usmívala na) hosty, připí Zámek dala kněžna vyzdobit drahými kožešinami
’
’
Ústup
z
Kokody
”
je
venému nepříteli. Kéž by
jela si na nová přátelství a zapomněla, že svatbou a závěsy, : kterými zaclonila skleněné stěny, zachtělo-li se jí samoty. Tam nyní žila, vystavujíc vskutku historií austral se znovu podařil maličký
) dostala synka.
, Svatební veselí, jakoby nechtělo hrad opustit. na odiv svěji krásu všem, kdo se přišli podívat na ského Dunkirku, . který zázrak ústupu z Kokody
(Hody se střídaly s ) turnaji a lovy, hostě z domácích vzácnou stavbu. Jednou večer stála kněžna u ve nekončil na pobřeží. ve dnech, kdy bezpeč
.‘krajů se zdravili s cizinci. Všichni se obdivovali likého okna, které se otevíralo do zahrady. Bez
¡kněžnině kráse a pověst o ní se šířila po celé zemi. ohlášení jím. vstoupil nepřátelský vojevůdce: ’’Při Rekruti ze všech částí nost tohoto světadílu
¡Hrabata u vína, rytíři při šermu si vyprávěli o cházím si pro svou odměnu”. Žena se zachvěla, v Austrálie čelili týmž ne nebude (bohužel) zase
•jejích havranních vlasech a sněhobílých tvářích, radostech téměř zapomněla na svůj súb. ’’Posečkej bezpečím a týmž úkla záviset na větší jistině,
•potulní básníci zpívali o jejích očích, modrých ja- chvíli, vína popij”, vybídla hosta. ”Ne, ne, spě dům, jako otrlí dobro než na existenci několika
,ko voda hradního příkopu. Kněžna žila šťastna chám, mám dalekou cestu před sebou”, odmítl muž.
¡uprostřed veselí a radovánek, zahrnována přízní Kněžna dala přivést Zbyňka. Chlapec vstoupil do volníci ze Středního vý praporů bídně vycvičeně
;a lichotkami. I pro Zbyňka měla někdy laskavý síně. Ve zlatých vlasech se mu třpytily kapky deště, chodu, kteří byli zvyklí pěchoty.
.úsměv, vyjíždívala si s ním na koni, jindy jí směl který se spustil, sotva vyšel z hradu. ’’Připrav se nebezpečí střel, ale niko
Historie byla k Au
.Zbyněk doprovázet při štvanicích. Ale; obvykle brzy na cestu. jZbyňkuš rozkázala- kněžna. ”Kám mě li nebezpečí
bahenní strálii neobyčejně laska
;.se matka .nasytila zamlklého chlapce a odevzdáva posíláte, vždyť.. .” Zbyněk nedořékl, ze záhybu
vá. Teprve se však uká
la ho zase chůvě. Zbyněk, i když se smál, měl smu záclon vystoupil zrádce a namířil dýkou na Zbyň- zimnice a úplavice.
Osudem prořídlých že. bude-Ii k ní také
tek v očích, protože nebylo nikoho, káo by ho měl ' kovu hruď; ’’Zaplatíš za otcovo vítězství a přepych
tolik.rád, aby mu láskou udělal svět šťastný a ve macechy”. Než dýka dopadla, ozval se venku straš australských praporů a tak laskavý osud.
-tpselý. Zbyněk by byl rád zlíbal svou matku, po livý rachot a blesky obtáčely palác jako rozžha
mazlil se s ní, ale ona měla strach o bělostné krajky vené dráty. Zbyněk v hrůze vyběhl do rozbouřených
živlů, aby se zachránil z lidských rukou. Sptva se
,a nazdobené vlasy.
Všechny licencované práce instalatérské
1
■' Jednou ryk turnajů a lovů vystřídaly válečné octl v zahradě, slyšel hukot jako když se, zdáli 1
"polnice. Do země vtrhl nepřítel. Zastavil se na valí spousty vod. Hukot se blížil zesiloval a po 'Zavádění a opravy vodovodů, horké vody, ply-1
•hranicích a vyslal ke knížeti posly k: vyjednávání. jednou ustal. Ticho, které bylo předehrou nové inovodů, střech, žlabů, okapových rour, kanalisace
Kníže odpověděl broušením zbraní a kováním ko hrůzy, trvalo zlomek okamžiku Potom namodra-;
JAN VLACH, instalatér
ní. Když - byly skončeny všechny přípravy, díval lý blesk sjel z mraků a projel křišťálovou stře >
se kníže s hradeb, jak- se jeho vojáci řadí pod bal chou jako ohnivý meč. Rachot hromů přehlušoval
'
69
West Stí, GLENROY, W. 9, Víc. 1
dachýnem praporů. Pak se obrátil ke kněžně: ”Co dunění, přicházející z nitra země, která se za chví_
vala
a
vzdouvala,
až
se
rozevřela
ohniv
ým
jfmem
mi dáš na cestu, paní, abych přivezl vítězství?”
Na požádání Vás navštívím a sdělím rozpočet
’’Vezmi tento prsten, můj pane. Nechť je ti připo Z prohlubně vyšlehly plameny, obtančíty palác a
mínkou mé lásky. Znám tajemství, kterým vítěz ohlušující ranou ho strhly do propastí
Nebe se vyčistilo, bouře utichla a zahradou se
ství přivolám. Ale slib mi. něco”. ’’Rozkazuj, paní”.
Dva krajané, znalí poměrů v Severním teritoriu,
’’SIÍI3 mi, že až se vrátíš jako vítěz, postavíš mi neslo jen cinkání rozbitého skla pa na jirTtó kam—i
zakládají ■
do
hlubin.
Zbyňka
našli
omráčeného
hrůzou.
Sta

zámek, po němž už předlouho toužím. Zámek ze
RÝŽOVOU PLANTÁŽ
skla, křišťálový palác. Chci, aby každý mohl ob rá chůva ho odnesla na lůžko. Kníže často cho
divovat mou krásu, aby má spanilost zastínila azur díval kolem propastí temné a němé. Jen kdesi na
a hledají společníka činného ne-b tichého •
jejím dně slyšel šplouchat pramen, který nikdy s kapitálem 3 - 5.000 £, který by pomohl opatřit
oblohy a lesk hvězd”.
Kníže políbil svou ženu, zamával Zbyňkovi a neprozradil své tajemství.
stroje. Nabídky pod zn. "Rýže” do HD.
Staletí rozmetala kamenný hrad, přesadila lesy,
odcválal v čelo svého vojska. Zatím kněžna povo
lala tajným poslem na odlehlé místo’ v lese voje jen propast nedovedla zacelit. Tise teče na jejím
vůdce nepřátel. ”Co žádáš za svou porážku?”, ze dně Punkva a omývá stěny dni jakoby vykládané
Nejlépe se najíte v prvotřídní
ptala se ho. ”Ne mnoho, paní. Jen tvého nevlastní křist álem, tu čirým, tam narůžovělým, onde na
kontinentální restauraci
modralým.
Stropy
se
níži
krápníky
aHn
ými
jako
ho syna. Vydáš-li mi ho v den, kdy si proň přijdu,
varhanní píšťaly, tu se proplétají v lehkostí kráp
zvítězí vojsko tvého muže”.
Za prvního jitra svolávaly polnice k útoku. Me níkového krajkoví. Lidé se projíždějí na pod zemče probleskly vzduchem, zapálily s-e jiskry pod ním jezeře a zdá se jim. že navštívili křišťálový
551 Malvern Rd., TOORAK, Vic.
koňskými kopyty. Korouhve se zavlnily a pakj palác z pohádky. A propast; říkají Macocha.
napjaly v šíleném letu. Vojska se utkala. Nad vřa
./blíže Williams Rd./
Telefon BJ 5794
vou stoupalo slunce výš a výš po modré .obloze.
Přesvědčte se!
. .Navštivte nás!
’ Přešla polední hodina, podvečerní stihy a stružky
krve zchladily horký vzduch. Stále se ještě bojo
valo. Cáry praporů pokrývaly mrtvá těla vojáků
tově v Bagneux.
a koní, zbytky rukou se zachvívaly únavou, když
hlavního ředitele Škodo
zvedaly ztupený meč. Jak se rozhodne bitva? Zby — Dne 14. září zemřel po nář obou -odbojů, bývalý — Ve Frankfurtu n. M. vých závodů ing. Jaro
dlouhé
nemoci
generál
poslanec Národního shro byl odsouzen pro šekové slav Pokorný ve věku 7.4
tek nepřátelských vojsk.se dal pojednou na ústup.
Poslechl rozkazu svého vojevůdce, který je prý Rudolf Smetánka, legio- máždění a autor mnoha podvody na 4 roky ža roků.
odborných vojenských láře čs. uprhlík J. Klap — Jednatel Čs. kulturní
publikací -Pohřál 'žehem ka. O jeho vydání požá rady v exilu dr. Robert
se konal 18. září v Put- daly ještě další státy.
Vlach byl jmenován pro
ney
Vale v Londýně.
— Čs. národní sdružení fesorem slovanských j a| c
AŤ CESTUJETE KAMKOLI
— Tentýž den, ve výročí v Ottawě zaslalo presi zyků na Bennett College
X
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
úmrtí TGM, zemřel v dentu Eisenhowerovi k v Greensboro, USA.
VE VIKTORII * DO OSTATNÍCH STÁTŮ AUSTRÁLIE * DO ZÁMOŘÍ * Paříži ve věku 71 let ing. projevu, v němž odmítl — Na kongresu ”pax Ro
\naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt, Antonín Pavel, bývalý ”v ý c h o d n,í Mnichov” mana”- v Eichstaedtu, v
předseda obce Nezávis projev souhlasu a vděč Německu zastupoval čs.
studenty Zdeněk Bum
lých legionářů z první nosti za. pevný postoj.
světové války, přední ná —10 dětí čs. dálkové bálek.
rodohospodářský pracov školy v Západním Ně — 381etý český kapelník
138, ELIZABETHSTR., MELBOURNE___
- CITY;
ník (hlavně zemědělské mecku, vedených dp. Pa Karel Nejdi, který žil vX
velkou, navštívilo bru poslední době ve Varša
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
(Zajistěte si jíž nyní cestu otázky), naposled spolu selskou světovou výsta vě, uprchl při zpáteční
pracovník československé
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách i na olympiádu do Říma
cestě z bruselské výstavy
ho vysílání pařížského vu.
rozhlasu. Byl pohřben 18. — V Ridgewoodu v USA z autobusu 'a požádal v
Vyřízení každého příkazu věnujeme zvláštní pozornost
září na pařížském hřbi- zemřel bývalý náměstek Norimberku o asyl. J.L./Č

Optical Service

MEZI OSUDEM A HISTORIÍ

BALATON

KRÁTCE Z EXILU

Southern Airunes Travel Services Pty. Lid.
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SPORT V AUSTRÁLII

Dopisy redakci:

KOPANÁ V SYDNEY
NEMOCNÍ, PŘESTÁRLÍ A ŮS. ORGANISACE
— K dotazu p. Machače, Fairfield , (HD 18/VIII.)
sděluji: V naléhavých případech poskytují nemoc
ným finanční výpomoc sociální referenti Čs. klubů
a sdružení v jednotlivých státech a také Ústředí
čs. demokratických organisací v Austrálií. Výpo
moc je' ovšem omezena nízkými fondy, které mají
tyto spolky k disposici. - Jíž v roce 1952 přijalo
Ústředí návrh na založení Sociálního fondu čs.
exulantů v Austrálii, který by za týdenní příspě
vek 2/6 vyplácel v případě nemocničního ošetřová
ní podporu ve výši & 10 týdně. Tato akce: nemohla
být uskutečněna pro nepatrný počet uchazečů. Zá
jemcům se doporučuje pojištění u N.H.S.A. (Nationál Health Service Association). Tato státem
podporovaná instituce pojišťuje za poplatek £. 3
čtvrtletně čtyřčlennou rodinu a hradí lékaře, léky
a nemocniční ošetřování ve výši £ 10 týdně za
každého člena rodiny. V případech trvalé invali
dity vyplácejí australské úřady pensi.
Pokud jde o přestárlé, podaly vrcholné organisace emigrantů v Austrálii na začátku tr. návrh na
změnu zákona v tom smyslu, aby 201etý pobyt v
zemi, který je podmínkou k nároku na vyplácení
starobní pense, byl změněn na 10 let. Tato žádost
byla zamítnuta. V našem případě bylo navíc po
ukazováno na skutečnost, že Austrálie přijímala
naše přistěhovalce, do 45 let, takže po 201etém po
bytu budou mít všichni nárok na starobní pensi
jako každý jiný australský občan.
Frant. Nový, Adelaide

V DŮSLEDKU NESHOD...
— V důsledku neshod nesnášenlivých, velikášských
a neodpovědných jedinců ve Washingtoně a okolí,
nemáme ani zde fungující orgán Rady svobodného
Československa, ačkoliv jinak je tu spolupráce
spolků, organisací i jedinců velmi dobrá.
H.„ Londýn

Vnitřní Dekorace
•, Zařizování Obchodů
O'BRIENS LANE,
EAST SYDNEY

Malování
K, V. HYRSAL

SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 Yo rk Str.
Němec: 15 Hunter Str
Wynyard Stn- Sydney
Sydney
Tel'. BL 3970
Tel. BX 7543
Centrál Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční eenu. Vyžádejte, si ceník
Za důvěru jakost!
KRAJANSKÝ KOŽEŠNÍK H. HLENLICH

DE LUXE FURS
136 Pití Sť. (4. poschodí), Sydney - City
Telefon BL 3196

Navštivte české lahůdkářství v Sydney!

CYRIL’S DELICATESSEN

183 Haý- St., Sydney, tel. MA 9548
Též Odol a Pitralon vždy na skladě
Dodáváme na venkov.

Praha - Canterbury 2:3 (0:1)
K finálovému utkání o ’’Federační pohár” se
představila Praha v sestavě: Lord, Gennari, Tou
lá, ! Jaroš, Hiron, Scheinpflug, Steozuk, Geddes,
Mueller, Baumgartner, Gast. Po výměně pozdravů
a defilé vlajek obou klubů - pražskou nesla dvo
jice v národním kroji a taktéž hlasatel neopomenul
podotknout, že Praha je československý klub byl zahájen' jeden z nejhezčích zápasů letošní se
zóny. První minuty patřily Canterbury, ale Pra
ha se záhy vymanila a poté, až do posledních de
síti minut zápasu, určovala tempo hry. Obě muž
stva předvedla líbivou přízemní hru; zatím co
Praha převyšovala soupeře v poli, byli akce útoč
níků Canterbury důraznější hlavně před ■ brankou
a Lord v brance se několikráte zaskvěl smělými
zákroky. Canterbury se ujal vedení Soungem po
rychlé akci. Teprve v 25. minuté druhé půle vy
rovnává Baumgartner, který v zápětí vtipně uvol
nil Steozuku, jehož brankou se Praha ujala vedení.
V této fázi zápasu byl .zraněn Lord, který sice
zápas dohrál, ale po zápase skončil v nemocnici
se zlomenou lícní kostí. Canterbury pak vyrovnalo
Moorem, ovládlo pole a dosáhlo- vítězství brankou
Watkisse.
Nejlepším hráčem Prahy byl Jaroš v záloze,
Gennari v záloze a Baumgartner v útoku podali
též nadprůměrný výkon. Pro špatné počasí přihlí
želo zápasu na sydneyském" Sportsgroundu jen
3.100 diváků.
F. D.

KOPANÁ V MELBOURNE
Slavia - Wilhelmina 1:5 (0:1)
Porážka, utrpěná v semifinále Dockerty Cupu,
je větší, než si Slavia zasloužila. Wilhelmina byla
technicky lepší a lépe, kombinovala, ale Slavia
udržela po celý zápas otevřenou hru a měla něko
lik příležitostí skórovat. První branka padla teprve
po.44 minutách rychlé a tvrdé hry. Slavii se po
dařilo vyrovnat v 7. minutě druhé půle, kdy ho
landský obrátíce srazil Ccokovu ránu do vlastní
branky, Slavia útočila, ale ve 13. minutě upustil
Barotajs míč a dal Wilhelmině příležitost lacino
se ujmout vedení. O výsledku nebylo pochyb, když
Wilhelmina vstřelila další branku o* čtvrthodinu
později. Slavia pak odpadla a dovolila Holanďa
nům střelit další dvě branky v posledních deseti
minutácn. Slabinami v mužstvu Slavie byli obrán
ci. Pethérick, který nestačil na levé křídlo Wilhelminy, a Bell, kterému se nedařilo v útoku.
Slavia - Brighton 1:1 (1:0)
V odloženém posledním zápase ligy hrála Slavia
se sestupujícím Brightonem uspokojivě jen v první
půli, kdy dobře kombinovala. Ujala se vedení v
35. minutě, když se Pollockova rána odrazila od
tyče a Bell dorazil míč do sítě. Ve .druhém polo
čase nrala Slavia s větrem a čekalo se vysoké ví
tězství, ale mužstvo hrálo bez zájmu a dovolilo
Brightonu vyrovnat. Když se pak útok vzchopil,
nedařilo, se mu a. několik ran se odrazilo od tyče.
V poslední minutě soudce neuznal Brightonu branku pro faul na brankaře. Slavia zkoušela v zápase
Killiana z reservy a dorostence Stevensona. který
zahrál dobře v prvém poločase.
’ ' _g.

ZEMĚ ZVANÁ AUSTRÁLIE
— Četl jsem v 19. čísle HD v rubrice ’’Naše rovy”
výtah z mého článku ’’Země zvaná Austrálie”, kte
rý byl napsán na žádost red. J. Kučery, jako hu
morné líčení života krajanů zde, koncem r. 1955
a otištěn v tzv. ’’Australském dvojčísle” v září
1956. Jeho posuzování je jistě věcí názoru, to není
298 Victoria Rd., KINGS CROSS, SYDNEY
účelem mého dopisu. Skutečností je, že tento člá
nek byl od r. 1956 bez mého vědomí a souhlasu
telefon FA8480
přetištěn v jiných publikacích. ’’Vídeňské svobod
né listy” jsou jen dalším případem. Jinou věcí
zasílá stále balíčky do ČSR nejvýhodněji
je, že mne uvádíte jako dopisovatele ’’Vídeňských
svobodných listů”, což není skutečností.
V uvedených cenách jsou již započteny
E. N. Waldmann, Brisbane
všechny poplatky:
— Kdybyste uveřejňovali - třebas na pokračování celý článek ’’Země zvaná Austrálie”, mohly by být lkg zel. kávy
36/- 750gr vepř, sádla 14/vaše ’’.Naše rovy” prvotřídně nabité až do konce
43/- 800g plech, špeku
27/roku. Uvažujte o tom, článek by sj. to zasloužil. lkg praž, kávy
F. H. Ivanhoe Ikg čaje
'
49/- 425g plech, hov. masa 10/lkg kakaa
27/- 907g plech šunky
38/POĎAKOVANIE
lOOgr
čokolády
4/90g
plechovka
husích
'— Výbor Československého národneho sdruženia vo
Viktorii upřímné ďakuje všetkým přítomným na 1 kus žvýkací gumy -/10 jater
15/Sv. Václavskej zábavě. Zvlášť ďakujeme tým vzác lkg medu
14/- lkg uher, salámu
43/ným osobám, ktoré sa přičinily o tak hojnu účast,
MISTROVSTVÍ TASMÁNIE ve sjezdu i
13/- 5g plech, sardinek 4/- vyhrála Růža Wagnerová z Launcestonu. slalomu
Příjemné ovzdušie ako i neobyčajne dobru náladu. lkg hrozinek
Dosiahnutý úspěch, podaná podpora a porozumenie lkg mandlí
62/až 6/výboru, nás nabáda k ďalšej činnosti na poli spoDesinfekce balíčků
Specialista nervových
1
plech.
/400
gr./
10
kusů
cigaret
2/ločenskom. Budeme pokračovat’ po istom časovom
PACIFIC
chorob
odstupe v usporiádaní ďalších tanečných večier- konden mléka
5/- kašmírový šáteček
64/FOIIGATING CO.
kov.
nylonky
18/9
Dr.
J.
MACKIEWICZ
113, Sussex St.,
Za výbor Čs. národného sdruženia, Ján Viola
SYDNEY
ordinuje nyní jen
Máte - li zájem o jiné druhy zboží, napište nám.
BX - 2491
25 Balston St.,
Vystavujeme po
/bratem odpovíme.
ST. KILDA, Víc
* Chutná jídla
*
Dobrá obsluha *
tvrzení, event. i ba
Telefon LB 4083
líček sami odešleme.
EUROPE RESTAURANT

TRANSITO

PARCEL

146 Victoria Str., Potts Point, SYDNEY
— Večeře podáváme denně. —
V sobotu a v neděli též obědy.
Srdečně zvou
Anita a Vláďa Reitmaierovi

Delikatesní obchod 1

J. & V. HARTMAN*

, 413 King St., (
I NEWTOWN, SYDNEY (
,
Tel. LA 1917

Kontin. a' australská
jídla
BOHEMIA
RESTAURANT
majitel L. Toth
11 Kings Cross Rd.
SINGS CROSS, NSW.
FA 1387

OSAMĚLÝ?
Najděte si přítele
prostřednictvím
MILTON’S, Dpt. M 40,
Box 2871, G.P.O. Syd
ney. - Představí Vás
dopisem dámám neb
i pánům, sdělíte-li všech
na svá data. Důvěrně,
nezávazně. Odpovíme
česky. Pošleme Vám
těž ZDARMA brožurku
v zalepené obálce.

SERVICE

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.
Air 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 do 1 hod. odp.
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Řídí Karel Janovský, Mnichov

ČESKOSLOVENSKO

MAĎARSKO
muži 112:99

ženy 57:47 bodů

Cyrila Slámu z Brna-Želešic, Zdeňka Horkého z
Třebíče (dříve Adelaide) důležitá zpráva, Karla Do
ležala z okr. Nymburk, nar. 1929, JUDr. Vladimíra
Kalouse z Příbrami, škpt. Ladislava Chaloupku z
Prahy a Láďu Šefla z Č. Budějovic.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kd®
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
,
HD.

Listárna

ZPRÁVY OSOBNÍ

Na Nep stadiónu v Budapešti došlo 6. a 7. září k dalšímu mezistátnímu lehkoatletickému utká
ní československých representantů s Maďarskem, které skončilo - opět po sedmi letech - vítěz
stvím Čechoslováků. Za krásného slunečního, bezvětrného, pro lehkou atletiku tedy ideálního
počasí, podali čs. atleti zlepšený výkon a .vytvořili tři nové čs. rekordy a dosáhli i jinak něko
lika velmi dobrých výkonů.
Technické výsledky mužů:
100 m: í.štese (ČSR) 10,5 vt,; 2. Tóth (M) 10,6
vt.; 3. Goldoványi (M) 10,7 vt.; 4. Janeček (ČSR)
10,7 vt.
200 m: 1. Mandlík (ČSR) 20,8 vt., nový čs. re
kord; 2. Štese (ČSR) 21,3 vt. (nejlepší osobní vý
kon);
400 m: 1. Jirásek (ČSR) 47,6 vt.
800 m: 1. Szentgáli (M.) 1:40,8 min.; 2. Jungwirth
(ČSR) 1:50,0.;
l. 500 m: 1. Jungwirth (ČSR) 3:44,0 min.;
5.000 m: 1. Jurek (ČSR) 14,14,6 min.; 2. Iháros
(M.) 14;18,2 min.;
10.000 m: 1. Tcmis 30:53,8 min.; 2. Česal 30:53,8
min. (oba ČSR).
110 m přek.: 1. Retezar (M.) 14,6 vt.; 2. Veselský
(ČSR) 14,7 vt.;
400. m přek.: 1. Botár (M.) 53,8 *vt.; 2. Springinsfeld (ČSR) 54,2 vt.; 3'. Borsuk (ČSR) 54,3 vt.;
3.000 m přek.: 1. Varga (M.) 8:40,8 min.; 2. Brlica (ČSR) 8:42,2 min. (nový čs. rekord);
4 x 100 m: 1. ČSR (Janeček, Mikluščák, Mandlík,
Kyneš) 40,8 vt.; 2. Maďarsko 41,1 vt.;
4. x 400 m: 1. Maďarsko 3:09,9 min.; 2. ČSR 3:10,8
min.; skok vysoký: 1. Lánský (ČSR) 209 cm.; 2.. Elbogen (ČSR) 202 cm.;
dálka: 1 Feldessi (M.) 740 cm.; 2. Molnár (ČSR)
73.0 cm.; 3. Netopilík (ČSR) 726 cm.;
trojsko-k: 1. Křupala 15,37 m.; 2. Řehák 15,16 m
(oba ČSR);
tyč: 1. Tomášek (ČSR) 420 cm.; 2. Horváth (M.)
420 cm.; 3. Brejcha (ČSR) 410 cm.;
disk: Szécsenyi (M.) 56,31 m.: 2. Klics (M.) 54,92.;
m. ; 3. Valent (ČSR) 50,55 m.; 4. Čihák (48,96 m).;
kladivo: Zsivótski (maďarský rekord) 63,84 m.; 2.
Csermak (M.) 61,34 m.; 3. Mužíček 60,10.; 4. Má
lek 58,68 m. (oba ČSR);
koule: 1. Skobla 17,74 m.; 2. Plíhal 1:7,10 m. (oba

Ve zkratce

Margarite a Petr
J. Č., Brusel: Díky za
zprávu a výstř. - K. H.,
TALACKOVÍ
London: Díky za výstř. oznamují
M. B., Stanmore. Podstat
narození
dcerky
ná část, viz č. 14/VIII.
ALEXANDRY ANNY
str. 4. - M. Z., Newton:
Díky za výstř. - P. Š.,
ČSR);
Hobart, září 1958
oštěp: l.Kulcsár (M.) 72,32 m.; 2. Perek (ČSR) Maribyrnong: Díky za
výstř. a komentář. - J. W.
70,20 m.
:
REDAKCI DOŠLO :
Glebe: Krátkou zprávu
Ženské discipliny:
uveřejníme. Uzávěrka
,100 m: 1. Batová (M.) 12,1 vt.; 2. Stolzová 12,2 vždy v pátek. - F. H., ■ ROBERT VLACH:-.’’Prin
cezna”. Sbírka básní. Vy
vt.; 3. Strejčkové 12,3 vt. (obě ČSR);
Adelaide: Díkv za novi dáno pod záštitou České200 m: 1. ilunkácsiová (M.) 24, 8 vt.; 2. Strejčko ny.
HD kulturní rady y zahrani
vé (ČSR) 25,0 vt.;
čí jako 25. svazek Skliz
800 m: 1. Kulhavá (ČSR) 2:09,9 min.;
ně svobodné tvorby.
Malý oznamovatel:
80 m přek.: 1. Ťrkalová (čs. rekord) 11,0 vt.; 2.
Stran 36, cena 2.-S. Ad
Stolzová (ČSR) 11,4 vt.;
oštěp: 1. Zátopková 55,88 m.; vrh koulí: 1. Liško Poplatek za X řádku 1/- resa: Postfach 227, Lund,
Sweden.
vá 14,21 ni; 2. Černá 13,88 m. (obě ČSR); disk: tučnou 1/6.
1. Mertová i 50,51 m.; výška: 1. Slezáková’ 159 cm.;
2. Davidová 156 cm. (obě ČSR); dálka: 1. Kulmo PĚKNÝ POKOJ -se vším
Kontinentální jídla
vá (M.) 580 cm.; 2. Kovaříková (ČSR) 570 cm.; příslušenstvím pronajmu,
TATRA
HILLS
4 x 100 m: 1. Maďarsko 47,4 vt.; čs. štafeta byla (teplá voda, koupelna a
kloset,
možnost
vaření.)
diskvalifikována pro špatné předání.
Expresse - Restaurace
N. Richmond, 34. Regent
396 Chapel St.,
S’t. (blok Hoddle a VictoSTH.
YARRA, Vic.
ria St.)
K O P A N A
Otevřeno
od 10 h. doINVESTUJI £ 1.000 ne
pol.
do
1.
hod. noční.
ČESKOSLOVENSKO - ŠVÝCARSKO 2:1 (1:1) zdravého »podniku v -Syd
Pod vedením
ney. Nab. na zn. ’’Aktiv
Na bratislavském stadiónu sehráli v sob-otu 20.
dr. Karla Havlíka
ní nebo tichý společ.” do
září čs. fotbalisté další utkání soutěže o Meziná HD.'
rodní pohár Dr. Geroe, ve kterém zvítězili nad
representanty Švýcarska těsně 2:1. Mužstvo ČSR, UČEBNICI FRANCOUZ rémkoliv státě. Zařídím
které bylo tentokráte složeno z osmi slovenských ŠTINY pro Čechy, antiky, přistěh.
do
Austrálie.
a tří českých hráčů, mělo po celý zápas drtivou nebo novou, koupím. Nab. Brzký sňatek. Odpovím
převahu, ale jeho útočná řada nenašla během ce do HD na zn. ’’Francouz na každý vážný dopis,
lého utkání správný způsob hry jak se prosadit ština”.
který obdržím. Čech, vdo
proti švýcarským zadákům, kterým pomáhal i
HLEDÁM VÁŽNOU vec, 39 roků, s 12 letou
střední útočník Leuenberger. Ačkoliv Čechoslováci ZNÁMOST s Češkou 25- dcerkou. Nabídky na zn.:
vyslali na švýcarskou branku 35 střel (hosté pouze 38 roků, svob. neb vdo ’’Češka - Adelaide” do
devět) a poměr rohů byl 10:3 v jejich prospěch, vou. ať nyní žije v kte- HD..
možno mluvit o celkem šťastném vítězství. Z ce-'
léno teamu uspokojili pouze tři: střední záložník
Popluhar, levý záložník Masopust a kapitán mužstva
PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
a obránce Novák.
ČSR: Stacho, - Mráz, Novák, - Dvořák, Popluhar,
v krásném prostředí Dandenong Ranges.
Masopust, - Moravčík, Schérer, Obert, Molnár,
30 mil od Melboume, strávíte v
Pavlovic.
Švýcarsko: Elsener (Parlier), - Grobet.y, Bigler, YOSEMITE TOURIST HOUSE
Weber, - Kernen, Schneiter, - Pottier, Brizzi, Leuen
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.
berger, Meier, Riva.
Branky: 27. minuta Meier 1:0, 41. min. Scherer LI
Dobré ubytování, česká i austr. kuchyně.
а. ve 49. minutě byl Moravčík autorem vítězné
K delšímu pobytu neb jen na víkendy
branky ČSR. Utkání dobře řídil Belgičan van NufInformujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD
fel, probíhalo ve velmi přátelském ovzduší.
■^MHE9S2KB3EKSSBnKSllBHHBSnnE3RI
Po tomto zápase se dostalo ČSR do čela soutěže
Mezinárodního poháru. Stav vypadá takto:
1. Československo 8.. 6 1 1 21:12 13 bodů, 2. Ma
ďarsko 8 5 2 1 25:15 12 b.,. 3. Rakousko 10 4 3 3
21:21 11 b , (dokončilo již soutěž), 4. Jugoslávie
9 2 3-4 16:12 7 b., • 3. Itálie 6 1 1 4 6:17 3 b.,
33, William Str., MELBOURNE
б. Švýcarsko 7 0 2 5 9:21 2 body.
Československým fotbalistům zbývají sehrát ještě
Telefon MB 2046 a MB 3094
dvě utkání | s Itálií. K prvnímu dojde 14. prosince
ve Elorencii.
Dnes, víc než jindy!

— Mezistátní utkání v kopané: V Helsinkách pod
lehlo Finsko Dánsku 1:4, v Oslo Švédsko porazilo
Norsko 2:0, v Chořově zvítězilo Maďarsko nad
Polskem 3:1, ve Vídni porazili Jugoslávci Raku
šany 4:3 a v Lipsku' vyhrálo Východní Německo
nad Rumunskem 3:2.
— IV. kolo ligy kopané: Spartak Stalin,grád - Spar
ta Praha 4:3, Slovan Bratislava - Dukla Pardubi
ce. 3:1, Baník Ostrava - Slavia Praha 4:0, Jednota
Košice - Spartak Ústí 3:0, Dukla Praha - Tatran
Prešov 5:0, RH Brno - RH Bratislava 1:4, Dynamo
Žilina - Spartak Trnava 0:0.
— První utkání poháru evropských mistrů: Dukla
Praha remisovala v Záhřebě s Dinamem 2:2. Od
vetné. utkání se bude hrát v Praze. Další zápasy:
Standart Lutych - Hearts of Midlothien 5:1 a 1:2,
Atletico Madrid - EC Dublin 8:0, (nejlepším hrá
čem byl útočník letošního mistra světa Brazílie
Vavá), Newton Ards (sev. Irsko) - Stade Remeš
ČSR MISTREM EVROPY V ODBÍJENÉ
I budou Vám Vaši milí vděčni za náš balíček i1
1:4, Jeunesse Esch - Goeteborg 1:2, Bytom Polo
s vysocehodnotným švédským zbožím.
j*
nia - MTK Budapešť 0:3 a SC Wismuth Kameni-, Ve- dnech 30. 8. - 11. 9. choslováci skvělý výkon I
probíhalo v několika čs. a vyhrál; všech šest zá .Máme specielní balíčky podléhající nízkému clu.|
cp. - Pětrólul Ploešť 4:2.
— V Augsburgu došlo k sensaci při lehkoatletickém městech mistrovství Ev pasů, ve kterých porazi I
Ceník na požádání. *
(
utkání Západní Německo - SSSR. Západní Němec ropy, kterého se zúčast li Rumunsko, Francii.
ko. zvítězilo 115:110 bodům, když vyhráli kromě nilo v soutěži mužů 20 Polsko, Bulharsko, Jugo
4(30 m a 3.000 m překážek všechny běžecké dis representačních mužstev, slávii a v posledním zá
cipliny. Světový rekordman Štěpánov ve skoku vy v soutěži žen 12 družstev. pase SSSR a získali tak
HLAS DOMOVA
sokém dosáhl v Augsburgu pouze výkonu 193 cm. Čs. volejbalisté vyhráli I. opět titul mistrů Evropy.
vychází čtrnáctidenně . Řídí redakční kruh.
—('Kromě rekordů, dosažených v utkání "g Maďar ■kvalifikační skupinu bez Konečné pořadí: 1. ČSR,
skem, zlepšili čs. lehcí atleti ještě 3 čs. rekordy: ztráty setu. Zvítězili nad 7 bodů,. 2. Rumunsko 5 b.,
‘ Adresa: Hlas domova,
Mandlík zaběhl v Praze 100 m v čase 10,4 vt., D. Francií, Vých. Německem, 3. SSSR '4 b., 4. Bulhar
8
Moorhouse
St., Richmond, E. 1, Vic.
Zátopková v Bukurešti zlepšila svůj evropský re Tunisem a Západním Ně sko 4. b., 5. Maďarsko 4
Telefon
JA
3380
/jen mimo pracovní dobu/
meckem..
V
prvním
finakord v hodu oštěpem o 65 cm výkonem 56,67 m,
b., 6. Polsko 3 b..
a. "bratislavský Šteso překonal čs. rekord ve sprin nalovém zápase podlehli ' Pořadí v soutěž-; žen: Předplatné: na rok s 37/-,. na i roku s 19/terském trojboji, když zaběhl 60 m v čase 6,7 vt., Maďarsku. V dalších zá 1. SSSR, 2. Českosloven na 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.
1Ó0 m za 10,6 vt. a 200 m v čase 21,7 vt.
pasech však podali Če- sko, 3. Polsko.
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