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President Eisenhower si zajel do Evropy, aby pokud možno odstranil škodlivé účinky Chruščovovy návštěvy, které se dostavily dříve, než k washingtonskému setkání vůbec došlo. Musil do Bonnu a do Paříže, aby rozptýlil podezření, že snad půjde v rozhovorech s Chruščovem příliš daleko a musil
do Londýna, aby rozehnal pochybnosti, že v těch v rozhovorech nehodlá jít
dost daleko.
Celkem se dá říci, že se dva hlavní spojenci západní aliance, Spojené státy
a Anglie, sbližují čím dál tím více v názoru, že se se Sověty musí nějak dohodnout. Angličané věří, že je dohoda možná, Američané si nejsou tak jisti,
ale domnívají se, že to stojí za pokus.
Macmillan řekl v televisním rozhovoru s Eisenhowerem, že první světová
válka vznikla náhodou a nedostatkem kontaktu mezi velmocemi, ale druhé
se prý nedalo zabránit, protože byla předem chladnokrevně plánována. T o není tak docela pravda. Dalo se jí zabránit dalším přijímáním německých požadavků, dalšími Mnichovy, dalšími kapitulacemi, zkrátka ústupy do nekonečna. Macmillan se pokoušel o srovnání s přítomnotí. Jeho příměr však nemluvil pro jeho politiku, ale proti ní. Se Sověty se také dá "mírově koexistovat"
jen tak dlouho, dokud je Západ ochoten ustupovat komunistickým požadavkům. V době atomových zbraní je jedinou, nelákavou sice, ale rozhodně přijatelnější alternativou, studená válka.
Zvykli jsme si už na
to, ž e jsou demokracie
přps noc schopny zapomenout všechna varován í minulosti.
Šeptá-li
však pro někoho minulost nesrozumitelně, přítomnost by měla mluvit
pro každého řeči jasnou.
jNejneutrálnější
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neutrál

Celá řada lidí, tak zvaných neutrálů, se snažila
o modus vivendi s komunismem dávno před

Macmillanem. V malém
to kdysi zkusila laoská
vláda, když uzavřela dohodu s komunistickým
hnutím Pathet L a o. S

jakým výsledkem? Z ískala krátkou oddechovou dobu, ale místní komunisté obnovili své teroristické akce, jakmile

dostali z Moskvy a Pekinu rozkaz, že to vyžadují globální plány komunismu.
S podobnou zkušeností
se setkal nejneutrálnější
neutrál-Indie. Její vůdce Pandit Néhrú se mohl samým "koexistováním" přetrhnout. N i c mu
nebylo dost ponižující,,
nic dost zahanbující, aby
si zachoval to, čemu říkal přátelství Rudé Číny.
Tak se stalo, že Indie
vedla prokomunistickou
politiku v době korejského příměří, mlčela k
sovětskému masakru v
Maďarsku, a někdy ho
dokonce omlouvala. Indická vláda zavírala oči
i nad řezničinou v sousedním Tibetu tak dlou(Pokračování na str. 2)

Zemědělské problémy čs. vlády v době žní

Napínavá bitva o zrno
I to počasí se zdá být proti nám. Svatý Petr sice nikdy neuspokojí všechny, ale letos to jde vše jako naschvál. Začátkem léta jsme tu měli velká sucha. Každý, koho jste potkali, se modlil za trochu deště. Dnes, kdy žně jsou
za rohem, přišly velké lijáky. Rakouské zátopy naštěstí nepostihly Československo v celém rozsahu. Odnesly to hlavně jižní Čechy a podunajská oblast
na Slovensku.
Z dopisu z Československa

Proč nejela Česká filharmonie
na festival
Jak jsme již v minulém čísle oznámili, Česká.filharmonie odřekla účast na Edinburském hudebním
festivalu. Podle předběžné dohody měla tam hrát s čs.
pianistou Rudolfem Firkušným a s maďarskou houslistkou Johannou Martzyovou. Českoslovenští komunističtí pohlaváři se však nyní rozhodli vyhnout se
publicitě, která by spojovala jména prvního československého orchestru se jmény umělců, jejichž kritický postoj ke :komunistic&é vládě je znám.
Československá tisková kancelář vydala o celém
případu zvláštní zprávu, v níž se mezi jiným praví:
"...K rozhodnutí neúčastnit se festivalu v Edinburghu byla Čes&á filharmonie a Hudební a divadelní agentura donuceny nepochopitelným stanoviskem pořadatelů festivalu, kteří neústupně trvaTi na tom, aby
vedoucí státní orchestr Československé republiky vystupoval v Edinburg-hu s maďarskou houslistkou J.
Martzyovou, 'která, ja;k se o tom členové České filharmonie později dozvěděli, patří k maďarské poválečné
fašistické emigraci a je členkou rodiny, Jejíž příslušníci byli předními představiteli horthyovského režimu a po osvobození Maďarska uprchli s ostatními nepřáteli lidu na Západ. Hudební a divadelní agentura
i Česká filharmonie učinily ze své strany vše, aby se
zájezd vedoucího našeho hudebního tělesa—uskutečnil. Pořadatelé však neprojevili při jednáních nejmenší pochopení pro upřímné úsilí čs. hudebníků dosáhnout dohody a i nadále tvrdošíjně prosazovali nepřijatelnou podmínku. Vystoupení České filharmonie s
příslušnicí horthyovské fašistické emigrace je zcela
neslučitelné s ušlechtilými kulturními tradicemi a
posláním tělesa, &teré již vykonalo tak velké dílo v
kulturním sblížení britského a československého lití u a j e uznávaným hlasatelem a podporovatelem
. mezinárodního přátelství."

Vzdělání není j e n nástrojem, ale zcela samostatnou tradicí, která má své prostředky a s v é
formy projevu. Je zdaleka rozumnější prosazovat, aby občané byli vychováni ku vzdělání, niko.
li k občanství.Teprve tehdy může občan z a u j mout své místo ve společnosti, nikoli jako s 1 užebník vlády a ministerstev, ale jako strážce tradice, kterou je nutno bránit proti vládám, proti
politickým vlivům, proti náboženskému útlaku,
proti chamtivosti moderních Filištínů a p r o t i
autoritě politikářů i rodičů.
Eugene Kamenka

MRAKY NAD AUSTRALASIÍ
Dnes je čas, kdy se rozhoduje osud Asie. Slyšeli
jsme už předtím výkřiky, které připomínaly evropský Mnichov. Někdy dokonce připomínaly a varovaly
před asijským Mnichovem. My, běloši na konci žlutého světadílu, nezvaní a trpění, bychom měli dvojnásob pečlivě naslouchat šelestům, nesoucím se p ř e s
zdánlivě bezpečné mořské úžiny. .
Měli bychom si především uvědomit toto: co známe
pod heslem naší demokracie, ja neznámo v asijských
zemích. Naši asijští sousedé měli velmi zřídka možnost ocenit přednosti representativního zastoupení,
neboť to byl jeden z »přepychů, ponechaných obyčejně blahovůli guvernéra. Takoví vysocí úředníci s. takovou mocí, jež je jim svěřena, většinou nejsou náchylní naslouchat přátelsky povstaleckým poddaným.
Kdykoli šlo o lidové zastoupení, měli. mnoho s l o v .
Kdykoli šlo o výkon demokracie, měli mnoho výmluv.
Zatratili jsme staré koloniální č a s y mnohokrát.
Mnohokrát jsme také zdůraznili, že dnešní největší
koloniální velmocí je Sovětský svaz, Který uchvátil
některé země bez výboje, ale který svoji kořist nikdy.
nevydá bez boje.
Protože známe historii evropských výbojů Sovětského svazu, protože známe episodu jugoslávskou,
polskou i maďarskou,měli bychom tím víc m í t n a
zřeteli obrovskou episodu čínskou.
Máme-li přesvědčivé svědectví o tom, že znásilněné
národy ve východní Evropě si přeji jinou formu vlády, než jakou poskytuje jejich dočasný vládce, zkoumejme dvojnásob opatrně svědectví z oblasti, která
nás nebezpečné obklopuje, z oblasti, kterou nikdo z
nás ani povrchně nezná.
Můžeme souhlasit s americkým ministerstvem, zahraničí, že Čankajškův optický klam na Formose může ovlivnit, budoucí jednání ve Spojených národech.
Všechno bude v pořádku, pokud budeme vědět, proč
a za jakým účelem je Čankajšek na formose středem zájmu. Čím víc odhalíme slabin své strany, tím
lépe budeme moci čelit náporu diktatury.
Sekli jsme: obrovská episoda čínská. Neovlivnila
vlastně průběh minulé světové války, a l e osudně ovlivní průběh kterékoli příští. Kdokoli vládne na\východě, musí počítat s obrovskou mocí Čínské lidové
republiky, státu, který je založen na podvodu, loupeží, chytračení a nepředstavitelné tvrdosti jeho komunistických vládců.
Za starých dobrých dob prostoduchých, válek t o
bylo všechno velmi jednoduché. V očích demokratů
byl útočník útočníkem, a záleželo na demokracii, kdy
se vzbudí ze svého spánku. Dnes už naše posice není tak jednoduchá.
Někteří lidé říkají, že žijeme tu v Austrálii na pokraji sopky. Kéž by tomu tak bylo. Okraj sopky j e
vždy lepší místo než žhavé lůžko lávy.
Ale láva se valí, kde dnes jsme, my bílí obyvatelé
hejjižnějšího cípu velkého asijského prostoru. Jaké
narovnání jsme dnes připraveni podepsat, jaké n arovnání jsou ochotni spolupodepsat s námi naši severní sousedé? Slyšíme stále k r á s n é průpovídky o
sousedském duchu, ale nikde nevidíme plody tohoto
ducha.
: Patrně nikdo z našich severních sousedů nevidí
valné nebezpečí v tom, dá-li se první a jediná ozbrojená mocnost na pochod. Zažili jsme to už jednou.
T e h d y , před víc jak dvaceti lety, se zapřísahal rakouský kaprál, že Sársko je jeho jediným cílem.,
Je nám celkem lhostejno, zabere-li Rudá Čína (která tím ztrácí jakýkoli nárok na zastoupeni ve Spojených národech) severní části Indie cestou suchóu
nebo hrubou. Indická vláda, řízená Pahditem Néhrú,
nezakročí proti vetřelci, neboť je to jednak proti jejím zásadám, jednak proto, že nemá čím. Učení o neútočení je krásná věc, pokud nejste napaden.
Ale my se tu musíme cítit napadeni. A ť si Macmillan a Eisenhower dál snují přadena snů, jež nám zajistí mír v naší generaci, my to víme, co nás čeká.
Ale abychom si také uvědomili: bez pomoci Spojených
států nejsme tu nic než ztracená varta na o k r a j i
světadílu, k němuž nepatříme sice barvou kůže, ale
k němuž patříme rozumem a osudem.
jun

Můžeme si být i i s t i.
že letošní úroda bude zase sklizena při nejmenším na 99.9 %. Počasí nepočasí, komunistická vládá zařídí všechno t a k ,
aby ani prohnilý klásek
nezůstal na strnisku.

ty z dopisů z Československa, jež jsou k disposici:

pravidelným zjevem, že
vláda a národní výbory,
politické strany a jiné
organisace vyhlašují "národní směny", při k t e r ý c h vyhánějí statisíce
městských
občanů n a
venkov, aby pánům družstevníkům nebo správcům státních statků porn o h 1 i sklidit úrodu a
dostat zrno pod střechu"
(citát z Čs:zpravodaje,
19. srpna 1959).

S n a d je tím nejlépe
vyjádřen dnešní ubohý
stav
československého
zemědělství. V 1 á d a se
snaží zahnat zemědělce
do jednotných zemědělských družstev, aby splnila svůj kolektívisační
plán. N a druhé straně je
nucena přiznat, že zemědělské hospodářství j e
dneska ve psí.
Rudé právo samo mimoděk přiznalo překvapující číslici:"...Jen v sobotu a v neděli l . a 2.
srpna pracovalo na p o- Published by
l í c h a u mlátiček n a Fr. Váňa, 8 Moorhouse St., Richmond E. 1, Vic.
300.000 lidí (dobrovolPrinters: Bussau Si Co.,
níků z vůle komunistic6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
(Pokračování na str. 2)

"Prázdniny už nejsou
tak, jak bývaly. Z á j e m
celku je vyšší než zájem
jednotlivce. Pročež jsme
se přihlásili na žňovou
Národní směny
brigádu, co nejblíže k dox Docílí
se toho takto: movu."
Plán nade vše
" V letních měsících j e

Namátkový citát z československých novin z téže doby: " N o v á československá
mládež
nedbá
překážek v bitvě o z r no". J a k to vypadá Ve
skutečnosti, svědčí citá-
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Řečí jasnou
ho, dokud ji tlak veřejného mínění nedonutil.
aby »e ozvala, dá-li se tak
nazvat zapípání, jež s e
pak ozvalo z Dillí..

nici jsou toho smutným
dokladem a přiměly i
Pandita Néhrú k deklaraci o "jasné čínské agresi". Tentokrát už ovšem neběží o vzdálené
Maďarsko , nebo o blízký Tibet. Střílí se na indické půdě. Čínské jednotky překročily na několika místech hranice
Bhútánu a Sikkinu, ohrožují Nepal a vnikly na
samotné území
Indie.
Došlo dokonce k přestřelkám mezi indickými
a čínskými oddíly.

Indie íice nakonec poskytla, třebas zdráhavě,
Dalaj Lámovi asyl, ale
Pandit Néhrú prohlásil
před necelým týdnem, že
nikdy neuzná žádnou tibetskou vládu v exilu a
že se rozhodně neujme
tibetské věci ve Spojených národech. Téměř
jedním dechem však potvrdil, že bude znovu žáPandit Néhrú, největdat o přijetí Rudé Číny.
Jinými slovy-odvezte mr- ší ze všech neutrálů, byl
tvolu, ale na vraha mi nazván z Pekingu "loutkou kapitalismu". •
nesahejte!

DOMOVA

(Pokračováni m ctr. 1)

vzal-li ji již Macmillan a
Eienhower patřičné v úvahu při svých rozhovor e c h a bude-li ji mít
Eisenhower na myslípři
svých j e d n á n í c h s
Chruščovem.

N ě k t e r á vysvětlení
zvýšené čínské agresivnosti jsou dost podivná.
Nejčastěji
vyslovovaná,
these mluví o tom, že se
Peking obává dohody
mezi Amerikou a Sovětským svazem a snažil se j í
zamezit útočnými' akcemi
v předvečer Chruščovovy
návštěvy
Washingtonu.
Není to možnost docela
vyloučená, ale nezdá se
nám také, že by byla příliš pravděpodobná. J e
Úklady Pekingu
Nekltdná hranice
jisté, že mezi Pekingem
a
Moskvou existují spoPřítomnost
promluvila
Nemá cenu sé přít o
ry.
N e b u d o u ' to vlak
jasnou
řečí
a
jde
o
to,
to, je-li tahle politika výsledkem koloniálních ran,
železné nutnosti, marxistického vzdělání a mystické morální síly Pan(Pokračování se str. 1) se za starých dob obešlo
dita Néhrú, jak je tvrzekých úřadů-p.r.) .Je však bez brigádníků a nárano z jedné strany, nebo
třeba otevřeně říci, že té- zové pomoci nedobrovolje-li přirozeným následto pomoci je třeba i na- ných pracovních sil:
kem bezpáteřnosti, polidále."
Situace vyžaduje
tické krátkozrakosti a veStatisíce neškolených
likášského šejdířství, jak
"Situace současně vyje tvrzeno z e s t r a n y městských lidí je proble- žaduje, aby naše průmysmatická pomoc, omezená
druhé.
lové podniky, které mají
navíc volným časem, ktek disposici lokomobily a
Jisté je, že slabá za- rý p o v o l í průmyslové
stabilní motory, zapůjčily
hraniční politika nepři- podniky s v ý m zaměstje dle potřeby zemědělnesla Indii a n i přátel- nancům.
ským závodům k plnému
ství, ani vděčnost Rudé
A l e je tu i další výzva
využití všech mlátiček v
Číny. Poslední události k pomocí českosloveti«
denních i nočních s m ěná severní indické hra- skému zemědělství, které
nách, aby uvolněním opravářských čet přispěly
k zabezpečení provozuschopnosti strojů..."

spory vážnějšího druhu,
než jaké existovaly, řekněme, v západní alianci
za války a jaké v ní existují i dnes. Společné
cíle, společné zájmy a
vzájemná závislost takov é spory vyřeší a překlenou. Hospodářský a
vojenský růst Rudé Číny
není myslitelný bez Sovětského svazu. Obrovský vliv a moc Sovětského svazu nejsou myslitelné bez Rudé Číny.
Z d á se proto pravděpodobnější, že je číns k á vojenská aktivita
podpůrnou akcí sovětského snažení diplomatického, že má vzbuzením
mylného dojmu spíše umožnit, než zabránit americko-ruské dohodě, prospěšné komunismu, -kw-

Napínavá bitva o zrno

Naše rovy

Z A CÍSAŘOVNU P A N Í ANEB ÚSTUPEK
ČESKÉMU

CITU

Každý poctivý Rakušan a zejména právě, každý rakouský Čech, musí sympatisovat s protestem týdeníku "Furche" proti zamýšleným změnám v stejnokroji spolkového vojska. Nějakou
moudrou hlavu napadlo,že by přaska vojenských
opasků měla být ozdobena spolkovým orlem.v
dubovém věnci, a že by generálské výložky. měly
být povzneseny vzorkem s dubovým listím. Právem upozorňuje list, že tyto podrobnosti připomínají vzor, jemuž se rakouské vojsko podobat
nechce a nesmí. Právem připomíná, že p l a t n ý
vzor rakouských generálských prýmků pochází
x dob Marie Terezie, tedy ze slavné. doby. rakouského vojenství...
Máme v Čechách se stejnokrojovými změnami své zkušenosti. Německý protektorát ž á d a l ,
aby byly změněny československé distinkce ačepicové odznaky. P o únoru 1948 byly změněny
hodnostní distinkce. A l e nacistická i komunistická vláda učinily českému citu ten ústupek, že
právě generálské odznaky, lipové listy, byly zachovány. Má býti dnešní Rakousko méně samostatné než protektorátní Československo?
Vídeňské svobodné listy, 19-6.1959 v
" N a č sebeprznění?".

článku

7.9.1959

Hledáme
STARŠÍ S A M O S T A T N O U Ž E N U , která by
se mohla starat o české vedení domácnosti a o
českou výchovu tří dětí (5,3 a 1 rok).Nejraději
ženu, kterou bychom mohli považovat za člena
rodiny, která by se účastnila rodinných výletů
a pod. Podmínky budou výhodné - máme zájem o oboustrannou spokojenost. K dojednání
podrobností zařídíme dle přání předem osobní
schůzku v Melbourne nebo Sydney. Nab. na zn.
"Člen rodiny" do H D .

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

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

OPTO

Capitol House, 109 Swanston St.
M E L B O U R N E (vedle kina Capitol)
Telefon: 63 2231
DODÁME

l é k y

všech

d r u h ů

Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
Nejlepší dánské POTRAVINOVÉ BALÍKY
firmy PLUMROSE dodáme rychle a spolehlivě
Obstaráme za Vás placení cla

deset let slibovaná mechanisace
zemědělství",
Nové kontinentální řeznictví
jestliže uprostřed žní je
nutno rozhlasem shánět
127, Gertrude St.,FITZROY, Vic.
motory?"
Telefon JA 5995
Odpověď je nasnadě:
Prvotřídní maso a uzeniny všeho druhu
ve snaze docílit co největších početních vítězství v zemědělském sek*
toru, komunisté předimensovali (abychom užili typického komunistického žargonu) s v ů j 23.8. Podle zpráv z Laosu kontrolované odzbrojováplán.
jsou komunističtí povstal- ní by mělo být hlavním
cílem každého státníka.
M a j í dnes víc druž- c i 5 0 mil od hlavního
—V
jiho vietnamských
stev na papíře n e ž v e města Vientiane.
"volbách" získali vládní
skutečnosti, mají také v 25.8. V Indonésii byla vy- kandidáti 121 ze 123 manzemědělství méně p r a - hlášena drastická deval- dátů v Národním s h r o covníků než dříve, mají vace měny. Bankovky v máždění.
—V indickém parlamentě
Plně je tedy oprávně- dnes s jednotnými z e- hodnotě 1000 a 500 rupií odsoudil Néhrů komunisna otázka, kterou vznesl mědělskými družstvy vět- Dlatí teď ien 100 a 50 r. tickou agresi v Bhútánu
Československý zpravo- ší hlavybol, než měli kdy- —Nehru prohlásil, že In- a Sikkinu. 400 ozbrojekoli předtím v zeměděls- die ie připravena bránit ných Číňanů obsadilo nědaj v této souvislosti:
kolik čtverečních km v
vm/FEC sikkimský a bhútánský
"Jak tedy vypadá již ké politice.
Bhútánu. V Sikkinu zatprotektorát proti čínské kla policie čínskou hlídku.
invasi.
—Náčelník hlavního štábu
—Americká vláda posky- indické armády n a b í d l
Nově zřízená restaurace
tuie finanční pomoc Lao- resienaci na protest proti
povyšování
důstojníků,
su.
26.8. President Eisenho- kteří i sou zadobře s miwer odletěl do Evropy. nistrem národní obrany
122 Russell Str., Melbourne . City
Před návštěvou Sovětské- Krišnou Menonem.
ho svazu bude jednat s 1.9. Na indických hrani(blíže Bourke Street )
Adenauerem,
Macmilla- cích došlo k srážkám meTelefon 63 2775
zi čínskými komunisty a
nem a s de Gaullem.
30.8. Dalajláma protesto- indickou armádou. V kráPrvotřídní česká i jiná evropská jídla
val u Spojených národů lovském paláci v Pnomproti komunistickému re- penhu v Kambodži vybuc h 1 a časovaná bomba a
Otevřeno od 11.30 do 8 hodin večer
žimu v Tibetu.
zabila
prince Norodoma
31.8. Aderiauer p o s l a l
Vskrivana. Král Norodom
Chruščovovi dopis, ve kteSuramarit a královna or £ m mj. prohlašuje, že pustili mistnost několik
P Ř I P R A V U J E T E
SE
N A
C E S T U ?
vteřin před výbuchem.
LETADLEM - LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
2.9. Komunisté obsadili
pevnost M n o n g Hat v
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt
severním Laosu.
—Nehru oznámil, že ijejyude podporovat tibetský
protest u Spojených náro138. E L I Z A B E T H STR., M E L B O U R N E - C I T Y
dů. Indie uznává komuTelefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
nistickou Čínu a uznává
Cestujte do ciziny na deposit
Tibet za část Číny.
Do Londýna £ 33, ítíma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
4.9.. Situace v Laosu s e
Fraiiciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
dostala na pořad jednáni
splátkách £ 10 až 20.
Bezpečnostní rady SpojeOchotně sdělíme jakékoli informace o cestách
ných národů.

W. K L I N K

ZE DNE NA DEN

The Barkley Restaurant

GREYHOUND TOURIST
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DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
—Společné
s ministry
Barákem, Šimůnkem a
čs. velvyslancem v Mosk v ě Richardem Dvořák e m navštívil Antonín
Novotný (n a dovolené
tamtéž) výstavu československého sklářství.
—Ve velké aule pražského Karolina zahájil Mezinárodní úřad
práce
"Mezinárodní
seminář
sociálního zabezpečení".
Mezi účastníky jsou sociální pracovníci z Ceylonu. Habeše, Filipín, Indie. Indonésie, Iráku, Iránu. Pákistánu, Libanonu,
Libie, Egypta, Sýrie, Sudanu a Siamu. Přednášejí v něm odborníci z Anglie Rakouska a Československa. Jde o první seminář tohoto druhu.
—Československá
vláda
nodala orět formální protest americkému velvyslanci v, Československu
J-M. Allisonovi proti"ilesálním přechodům československých hranic americkými občany".
—V jednotném zemědělském družstvu v Předměřicích. které bylo loni
vyznamenáno "Československou cenou m í r u",
byly teď odhaleny m i lionové podvody. .
—Podle zprávy "Zemědělských novin" doplatila československá vláda
na hospodaření jednotných zemědělských družstev tři miliardy korun.
" N a rozvoj základních
prostředků" bylo vydáno
770 milionů Kčs, na"snížení výrcbních nákladů"
asi 1,2 miliardy, "výhody
o ř i zpětném odprodeji
zemědělských
výrobků"
stály kolem 390 milionů
a podpora "p é Č e o ochranu rostlinné a živočišné výroby"
dosáhla
vvše kolem 510 milionů.
—Letošní výkupní ceny
zemědělských výrobků (v
korunách z a metrický
cent. za litr. za kus) ¡pšenice 135, žito 140, ječmen
sladový 155, oves 85, velkozrnná kukuřice 115,
konsumní brambory 3 9.
cukrovka 19, stonkový
len 220. chmel 3.600, řepka 300, mák 1.800, tabák
1.300. jatečný skot 900,
iatečná telata 600, jatečn á prasata (90-100 kg)

1.100. mléko 1.80, vejce
(100 kusů) 86, ovčí vlna
7.434.
—Ve státním nakladatelství politické literatury
vyšla nová kniha o T.G.
Masarykovi. Jejím autorem ie Jurij K ř í ž e k .
Jmenuje se "T.G. Masaryk a česká politika". Ukazuje prý Masaryka jako "buržoasníh* politika,
který se vyvíjel spolu se
svou třídou české buržoasie v období imperialismu k s t á l e výraznější
reakčnosti".
—Československá
vláda
se usnesla, aby lékařská
a léčebná péče byla bezplatně poskytována všem
dětem do 15 let. V téže
schůzi vlády bylo projednáno rozšírení povinného pojištění, zrušení povinných dodávek sádla z
domácích porážek a změna v předpisech, jež povolují domácí
porážky.
—Propagační
referent
potravinářského průmyslu Karel Purkyta byl odsouzen k 8 měsícům žaláře a pokutě 15.000 K č s
pro braní úplatků. S ním
bvl s o u z e n pracovník
mléčného průmyslu Václav Čížek z Nového Bydžova. Ten dostal pokutu
3.000 Kčs a d v a roky
podmínečně.
—RNDr. Zdeněk Veselý,
asistent biologické fakulty Karlovy
university,
byl imenován novým ředitelem pražské zoologické zahradv v Tróji.
—V Praze oslavil šedesátku zasloužilý umělec
Oldřich Nový. Po válce
účinkoval v Plzni, Brně
a Ostravě, od roku 1954
nůsobil ve Státním divadle v Karlině.
—Ve stanici Bernolákovo
na Slovensku n a r a z i l
projíždějící rychlík n a
stojící nákladní vlak. Počet zraněných cestujících
nebyl oznámen.
—ČTK oznámila, že výměnný obchod mezí Československem a Š v é dskem dosáhne v prvních
devíti měsících tr. výše
183 milionů korun. Č s.
vývoz dosahuje výše 104
milionů, dovoz 79 milionů. Rozdíl mezi. dovozem
a vývozem uhradí nákla-

dy lodní dopravy. Č S R
vyváží do Švédska "rfizn é stroje,
automobily,
traktory a motocykly, lékařské přístroje, chemikálie. válcovaný
materiál". ze švédska dováží
zařízení pro celulosový a
papírový průmysl, kuličk o v á ložiska, železnou
rudu, m a s o
a některé
druhy spotřebního zboží.
—Spisovatel dobrodružných a cestopisných románů František Flos se
d o ž i l vysokého v ě k u
95 let.
—Lhůta k přihlášení nároků na odškodnění z a
zabavený majetek v Československu byla a m erickým občanům p r o dloužena do 15 .září tr.
—Za rozkrádání socialistického majetku byli ododsouzeni: vedoucí prodejny v Sabinově A ueustin Kollárik na 8 let
a vedoucí
prodejny
"Zdroj" v Povážské Bystřici Klotílda Poláchová
na 5 let a k pokutě 20.000
Kčs.
—Ceny ovoce letos v létě: 1 kg banánů 20 K č s ,
1 kg jablek 6 KSs, 1 kg
hrušek 5 Kčs. Ministerstvo vnitřního obchodu
vyhlásilo velký výprodej
obuvi. Jde tu o zastarali
vzory, které se již nyní
nevyrábějí.
— V Praze-Libni v Prosecké ulici č. 138 došlo
oři instalačních pracích
k výbuchu acetonu, jímž
bylo
demolováno 14
místností.
—V Národním shromáždění byla ustavena skupina čs. - belgického přátelství. Jejím předsedou
byl zvolen poslanec Dionýz Blaškovič.
—Podle
nepotvrzených
zpráv byli počátkem letošního léta odvoláni dva
poslední sovětští zaměstnanci z ústřední správy
výzkumu a těžby radioaktivních surovin v Československu. Znamenalo
by to. že těžba uranové
rudy v ČSR je nyní vý. hradně pod čs. správou.
Dodávky rudy jdou ovšem nadále do Sovětského svazu.
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Československý přehled
Československý zpravodaj, týdeník Free Europe Committee (12.8.1959) otiskl obsažnou a přehlednou zprávu o poměrech v Československu. Českoslo.
venský zpravodaj je časopis, jehož redaktoři mají přístup k zpravodajským
ústřednám v Evropě. Je to patrně nejlépe informovaný časopis, pokud jde o
všeobecné informace o poměrech v dnešním Československu. Jeho přehled
situace zachycuje první půli letošního roku.
Pronásledování "třídních nepřátel" se zvýšilo loni na jaře. Noviny
začaly otiskovat paličské
články proti tak zvaným
"byvším lidem", tj. bývalým podnikatelům a výrobcům. Lidé tyto akce
všeobecně odsuzují. Výstřelky režimu jsou pokládány za anachronismus. Komunismus si jimi jen š k o d í . Četným
československým o b č a nům připadá mezinárodní situace jako sebevražedné dilemna:
Buď
smrt v atomické válce
nebo nadvláda Moskvy
A č neradi, mnozí se smiřují s myšlenkou mírového soužití.

Požadavku
svobodných voleb, který byl donedávna populární v něk t e r ý c h exulantských
¡kruzích, v Československu nikdo nevěří. Je to
prý fata morgana, v niž
"nevěří ani malé děti".

nebral

Železná opona zasahuje i do této sféry. Poměr
československé mládeže
k Západu je značné romantický. Západ představuje mládeži opak toho, co jim vnucují komunistické organisace.

menší. Ulice jsou plné,
když ráno jdou lidé do
práce, opět s e zaplní,
když se vracejí. Pražské
kavárny jsou plné do devíti hodin. Časné ranní
šichty nedovolují delší
posezení.

Kulturní poměry

Tvář Prahy je sešlá,
protože nikdo se nestará
o opravy soukromých domů. Komunisté se snaží zachránit historické
paláce a věnují značné
obnosy na modernizaci
středu města. Rozsáhlé
opravy se provádějí zejména na Malé straně.

E.F.Burian nebyl všechno to, co o něm dnes
komunistická propaganda rozhlašuje. Ponecháme d n e s stranou, v čem: nevynikal. S úctou k
mrtvému, s nímž jsme hluboce nesouhlasili především v názoru na život, jaký jé důstojný svobodného a tvořivého člověka, měli b y c h o m si
připomenout jeho umělecké a lidské vlastnosti.

N a druhé straně je
však vidět, jak zemědělci vydávají peníze, které
dříve musili investovat
do zemědělské výroby,
na vlastní potřeby. Státní podpora družstevnict v í přináší na venkov,
mnoho peněz. Měšťáci
pak pozorují, ž e j e na
vesnici velký počet motocyklů
a
"televizorů
jsou plné vesnice" v době, k d y je televize ve
městem řídčejším z j evem. Dokonce se prý někdy zdá, že je ve m ě stech nižší životní ú r o veň než na venkově.

Mladí lidé mají p oměrně velké příjmy, často větší než jejich rodiče. Pokud žijí v rodině,
přispívají na společnou
domácnost j e n malými
obnosy. Mohou si proto
víc "dovolit", což někdy
vede k nesmyslnému utrácení peněz.
Mezi mládeži prý komunismus nezapustil hluPotíže distribuce
boké kořeny. Komunisty
Zásobování měst stále
jsou obvykle jen vedouOtázka prestiže
cí mládežnických organi- trpí neohrabanou orgaVelký zájem b y l o sací, straničtí funkcioná- nizací distribuce. Nejvíc
konferenci zahraničních ři a oportunisté. C i t á t jsou postiženy zaměstnaministrů v Ženevě. Me- Zpravodaje:
které mohou nazinárodní vyjednávání se
kupovat až po pracovní
"Žije-li rodina spořájeví v
Československu
době, kdy je lepší a hodaný život, mají mladí
jako věc prestiže: každý
dnotnější zboží vyprodásnadnější situaci a vyroústupek Sovětského svavnaný názor na s v é t. no. Fronty na maso jsou
z u povzbuzuje tajnou
Horší ie to, isou-li odká- obvyklé v sobotu ráno.
oposici, každý ústup ZáT y t o fronty tvoří větzáni jen sami na sebe.
padu vzbuzuje depresi
Čajto si nedovedou před- šinou l i d é z okolních
mezi odpůrci komunistů.
stavit způsob života, kte- vesnic, kteří jezdí nakuSovětský
požadavek, rý by si p ř á 1 i. S reži- povat do města, kde je
a b y se Československo mem nesouhlasí a komu- větší výběr.
účastnilo hovory, b y l nistický životní styl j e
Pokud j d e o Prahu
všeobecně považován za jim protivný. Jiný však samou, je prý ruch '¡na
špatný vtip, jejž nikdo neznají."
u l i c í c h nesrovnatelně
vážně.

Československá účast
na konferenci by byla v
očích
československých
občanů znamenala definitivní uznání sovětského
Č/FEC záboru.

E. F. Burian mrtev
9. srpna uzavřela smrt svůj uzamčený k r u h ,
jak by řekl nad rakví Emila Františka Buriana
j e h o zemřelý přítel a spolubojovník Vítězslav
Nezval, nad životem jednoho z největších p r ůkopníků českého divadla. Zemřel po dlouhé nemoci. Jeho smrtí končí skvělá triada českého divadla: otec Emil Burian, snad nejlepší baritonista, jakého kdy Národní divadlo mělo, strýc Karel Burian, světoznámý tenorista, postava téměř
tak kontroversní jako jeho synovec Emil František.

Postoj mládeže

jejich prosperitu zájem.

E.F.Burian především otevřel dokořán dveře
poesii, melodii a snu na prknech moderního divadla. Nejen milenci z kiosků, ale milenci verše
budou vzpomínat na mámivou inscenaci Manon
Lescaut, na voice-bandovou versi Máchova Máje,
na zemitou poesii Lidových suit. Divadelníci c izích zemí se ještě dlouho budou učit z instenacá
Žebrácké opery, Maeterlincka, Rostanda. Dovedl
změnit Klicperovu bezzubou frašku v bojovný
útok na české bařtipánství, cynism Švejka ve vášnivý protest proti šílenství války.
Jeho tvůrčí síly podlomil koncentrační tábor.
Po nastolení vlády, v niž věřil, nenašel jeho duch
už nic, proti čemu stálo za to bojovat. Nepřipomínejme si tohoto Emila Františka Buriana. Z a
jeho rakví kráčeli nejen ministři, ale i duchové
tak nepomíjející jako Don Pedro, Don Pablo a
Věra Lukášová.
jun

Kulturní podniky jsou
dnes většinou navštěvovány zbytky inteligence.
Částečně byla opuštěna
dřívější praxe přidělování lístků d o t o v á r e n .
"Pražské jaro" je nejpopulárnějším mezinárodním podnikem. Otvírá
okna do ciziny a mírní
Znovu citát Čs. zpratak kulturní izolaci čes- vodaje: "Velikým problékoslovenských občanů.
mem je udržování čistoObyvatelé měst celkem ty města.... Časně ráno
litují vesničany, ž e j e jsou na ulicích hromady
vláda nutí ke kolektivi- odpadků... Hlavní měssaci. V e městech panuje to má prý nejinteligentdojem, že jednotná země- nější metaře na světě:
dělská družstva nebudou bývalé advokáty, doktonikdy prosperovat, proto- r y, inženýry a vysoké
FEC
že nikdo nebude mít o úředníky."
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D O M O V A

Drahá pratetičko,
všechno je ztraceno

VŠEDNÍ DEN V ČÍNSKÝCH KOMUNÁCH

Provádíme

V DOPISECH PRACUJÍCÍCH

V první polovině tohoto roku navštívil Honkong profesor Jihokarolínské university R.L. Walker.
Z a jeho návštěvy dostalo se mu do rukou přes sto dopisů, psaných občany Rudé Číny příbuzným ve
svobodném světě. Některé byly odeslány normální poštou, jiné byly propašovány. Srpnové číslo měsíčníku Australské společnosti p r o kulturní svobodu "Free Spirit" otiskuje v ý b ě r z těchto dopisů.
Není nám třeba si zvlášť připomínat, jak vypadá život pod vládou komunistické strany. Je však dobře
si uvědomit, že jsou v komunistickém světě krutější a bezohlednější vládci než Komunistická strana
Československa. O tom svědčí výňatky z citovaných dopisů:
Milý synu!
Stavba našeho domu
byla dokončena. Nikdy
bychom s tím nebyli začali, kdybychom byli věděli, že přijde takový nepokoj, který převrátí celý svět. Musíme teď snášet všechny strázně naší země.

se nelepší. pracovní tábor. Buď rád,
Máme tu teď takové že m ů ž e š studovat v
hnutí, aby se všichni da- Honkongu a nemysli na
Spolužák.
li do lidových komun. návrat!
rů, ale

ruka

Budeme tam jíst a všechno, co máme-dům, majetek i děti-bude potom
patřit státu. Oni mohou
poslat lidi na práci, kam
se jim zlíbí, jen aby lidi
Začali tu s lidovou byli rozprášeni.
komunou a otevřeli spoT v ů j šicí stroj by se
lečnou jídelnu, kde mu- stal majetkem komuny.
sí každý třikrát denně Rozhodli jsme se, že jej
jíst. Třeba je to dobré prodáme co nejdřív. A l e
pro mladší lidi, ale pro ceny jsou hrozně nízké,
nás staré se to nehodí. protože kdekdo prodává
Ie těžko popsat všechny šicí stroje.
těžkosti, které máme
Situace je hrozná, proI studenti se učí jen půl
tože nikdo už nemá, co
dne. Druhou půlku stráby prodal. Potraviny nejví v zemědělství, Těžko
s o u k dostání. Lidi se
to člověk řekne krátce.
bojí umřít a váhají zůsTak se svět změnil!
tat naživu. Všichni trpí.
Rodiče
Všechno je ztraceno.
*
*
Milá sestřičko!
Máme moc práce, tak
t i nemohu často psát.
Navíc s e mi zhoršila
choroba levého oka, nadto těžká práce a nezapomeň, že žijeme ve věku
komun. Soukromé vlastnictví bylo zrušeno. Každý je členem lidové komuny. Zda li můžeš zůst a t v Honkongu? Tak
tam zůstaň....My učitelé
nejsme už placeni. Každý měsíc dostaneme takový pakatel, abychom
si mohli koupit cigarety.
U ž několik měsíců jsem
neviděla talíř masa nebo
aspoň rybu. Co je k jídlu, nedá se sehnat.
Sestra.
*

*

Drahá pratetičko!
Tsi velmi šťastná, ž e
jsi v portugalském Macau. Tá jsem hrozně osamnělý. M á m špinavou
práci, buď prosívám uhlí
anebo vynáším kal. U ž
jáem byl u třech dokto-

*

*

Milá teti!
Tien-li je nasazen v
závodě na výrobu umělých hnojiv. Možná, že
bude brzy přeřazen do
těžkého průmyslu, jenže
nevíme k a m . Maminka
dělá kuchařku v jídelně
zdejší komuny, dělá od
rána do večera. J e t o
těžká práce, ale dnes musí každý pracovat.

leště mi není docela
dobře, ale musím už zas
dělat. Kdybych přestal
učit ve škole, byl bych
poslán n a "pomocnou
frontu" d o železáren.
Učím teď jako pomocný
učitel za dvacet jenů měsíčně, což t a k stačí na
Z každé vesnice se sta- jídlo.
la lidová komuna. Nikdo
| Komunální jídelna vanemá o to zájem. Muži
ří jen brambory, a tak
bylí odloučeni od žen a
dětí a je hrozně těžké
pro členy rodiny setkát
se tu a tam.
Synovec
*

Milý

*

příteli!

Říkají, že studuji, ale
i e t o vlastně pracovní
služba. D o školy vůbec
nechodíme. C e l é
dny
propíráme rudu, spalujeme strusku, dneska tu, zítra tam. Máme pořád co
dělat.
D n e s se mění celá
společnost a jde kupředu mílovými kroky. Možn á, že budu poslán štípat dříví do hor. Počasí
je špatné, život je pes a
živobytí nestojí za nic.
Ale veřejně bych ti t o
říci nemohl, p r o t o ž e
bych byl za to kritizován. A kamaráde, to není
jen tak kritika! Většinou
z toho kouká výchovný

Nejlépe se najíte v prvotřídní
kontinentální restauraci

B A L A T O N
551 Malvern Rd., T O O R A K , Vic.
/blíže Williams Rd./
Teleíon BJ 5794
Přesvědčte se!
, Navštivte nás!

maminka doufá, že bude
moci poslat babičku do
Honkongu. Ale je s tím
velká procedura. A l e babička bude musit jít, protože náš dům je malý a
žijí v něm studenti z ostatních oblastí Číny, kteří přijeli do našeho města na studie.
Synovec
*

*

Milá maminko!
N a brigádě děláme
noční směny. Vstáváme
ve čtyři odpoledne, v půl
šesté jíme a začínáme
pracovat v sedm. V noci
máme v deset hodin talíř sladkých brambor a
misku rýže ve dvě ráno.
Končíme v šest ráno. Pak
nám zase dají misku rýže a jdeme spát
Práce ná silnici je skoro hotová. A l e protože
úřady si přejí, abychom
se dostali na svá v e nkovská stanoviště co nej-

veškeré

práce

optické

přesní, rychle a za levné ceny
6. poschodí
49 Elizabeth St.,
(roh Flinders Lané j
Melbourne - City
Telefon MB 4207

Optical Service
dříve, dostali jsme dnes
povolání do školy. N a
venkovských štacích se
budeme doučovat i léčit
lidi. Musíme se nejen
naučit lékařství, jak j e
znají na Západě, ale i
herbalistiku, jak se praktikuje na Východě.
M ů j bratr už dostal
výměr platu. Doufám,
že můj přijde brzy. Potřebuji si koupit kalhoty, dát spravit hodinky
a pak potřebuji novou
baterku pro svoji další
činost v r á m c i
akce
"Blíže k venkovu".
Svn
*

*

Milá sestro!
Dostala jsem včera
t v ů j dopis a všechno
chápu. Ptáš se, jestli ještě chodím do rodinné
kapličky. U ž ne. Kdysi
jsem tam chodívala, ale
potom zdejší úřady chtěly se mnou "debatovat"

Přijímáme objednávky také p@«tou

o tom, jak to přišlo, ž e
jsi vzala s sebou nějaké
peníze. V srpnu a v září
jsem byla na prověrce.
V noci jsem spala n a
holé zemi a ve dne pracovala v táboře. A pak
někdo udal, že mám zakopané peníze pod do
mem. Rozkopali
cel/
dům, ale nenašli nic. Ale
musila jsem pokračovat
v práci ve výchovném,
táboře.
Dneska musí každý
věnovat své věci na "investice". Zdá se, že nikdo neví, na jaké "inves •
tice". A l e oni vždy tvrdí, že když dáte své věci
vládě, že to je ta "investice". Z a to dostaneme
třikrát denně
jídlo-tři
talíře špatně rozemletého
zrní-ani zrnko rýže.
Te z toho ze všehc
hořko. Nikdy se nevracej! Pamatuj! Pamatuj!
Sestra

Čedok láká návštěvníky ze Západu

Honba za turisty a valutami

Turistická sezóna a dovolené v Československu se pomalu chýlí ke konci.
Jako každoročně tak i letos si odbyla značná část obyvatelstva svou dovolenou na žňových brigádách. "Zasloužilí pracovníci" a ti šťastnější z ostatních
si zajeli do různých letovisek v Československu nebo se dokonce zúčastnili
zájezdů do ciziny, které pořádá Čedok. Zbytek pak vyzbrojen konvičkami a
lahvemi se vyskotačil jako obvykle u řek, rybníků a v lesích.
Pokud šlo o cizince, pak Čedok letos vábil turisty do Československa daleko víc než dřívější léta.
Lázních Pallace, ve StaKlasifikace hotelů
Cestovní kanceláře ve
r é m Smokovci Grand
Spojených státech, KanaČs. hotely jsou rozdědě a v západní Evropě leny do tří skupin a to Hotel a v Železném Brobyly letos zaplaveny pro- aa hotely luxusní a ho- dě Cristal.
Většina ostatních znáDagačními
brožurkami tely první a druhé tříČedoku. Hlavní atrakcí dy. Hotely třetí třídy se mějších hotelů má klatěchto brožurek je infor- v
cizině
nepropagují. sifikaci druhé třídy neb
dokonce i nižší.
mace o cizích valutách.
D o kategorie luxusTuristé ze Západu mo- n í c h podniků spadají
Pokoje v luxusních
hou přivézt d o Českoslo- pražské hotely Alcron, hotelích m a j í vesměs
venska neomezený počet Esplanade, International vlastní koupelny, kdežto
valut, které j i m budou a Talta, bratislavský Dě- v prvotřídních nebo druvyměněny za dvojnáso- vín, karlovarský hotel hotřídním hotelu si můbek úřednáho kurzu. T o Moskva {dříve Pupp) že turista vybrat pokoj
znamená, že za americký a mariánsko- -lázeňský s vanou nebo bez. Pokoje bez koupelen jsou sadolar dostává turista Kčs Esrílanade.
mozřejmě lacinější.
14.34, ačkoli úřední kurz
D o první třídy jsou
je Kčs 7.17. T o t o vábivé zařazeny v Praze hotely
Cenv pokojů jsou vyuspořádání se samozřej- Ambassador, Flora, Pa- soké, takže běžný českomě nevztahuje na turis- lace a Paříž, v B r n ě slovenský občan b y s i
ty z komunistickýcii stá- Grand Hotel, v Jílovišti mohl těžko dopřát pobyt
tů o jejich valuty není Hubertus, v Košicích v luxusním hotelu, kde
zvláštní zájem.
Slovan, v Mariánských denní sazby, tj. nocleh

a jídlo, činí p.ž 12.55
amerických dolarů, čili
Kčs 89.98 dle úředního
kurzu. (Průměrný m ěsíční plat v ČSR: Kčs
1250). Sazby v hotelech
druhé třídy -8.40 dolarů (Kčs 48.75). Pokoje
bez koupelen jsou o 70
centů levnější.
Kontrola příjezdů
Další novinkou v cizineckém ruchu je nařízení, podle něhož mohou používat návštěvníci
ze Západu pouze určité
silnice pro vstup a výjezd z Československa.
Brožura, vydaná Čedokem ve francouzštině, uvádí tyto silnice, které
m a j í být návštěvníky
užívány:
z Rakouska: Petržalka, České Velenice, Doln í Dvořiště, H a t ě u
Znojma a Mikulov, ze
Západního
Německa:
Pomezí u Chebu a Rozvadov, z
Východního
(Pokračování na str. 6)
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Z TVORBY CESKOSLOVENSKÝCH SATIRIKŮ

REKVIEM Z A SATIRU
Víme všichni až příliš dobře, že znovu přišla doba, která odzvonila všem
mluvčím československé literatury, kteří to myslili upřímně, a jimž osud literatury ležel na srdci víc než osud Komunistické strany Československa. Znovu přišla, jak to nejvýstižněji řekl kdysi Whittaker Chambers, "doba trpaslíků", trpaslíků, kteří jsou ochotni veršovat stranické resoluce, psát historické
romány o prašpatných hrdinech a skládat opery na stranické opusy.
"Vítr točí korouhvičkou. Co však dělat, když sami korouhvičky produkují
vítr?", ptal se v oné dočasné periodě poměrné kulturní svobody jeden z českých satiriků. Korouhvičky dnes se zatočily podle nového větru. Vyrábějí
staré skřípavé zvuky, které nikoho neošálí. Je však dobře si připomenout, jak
vítaná a jak užitečná byla chvilka, kterou osud poskytl neúřední a upřímné
kritice československé literatury v letech 1956-1958. Jak už to bývá, nejsvobodněji mohli mluvit okrajoví literáti, aforisté, epigramatici, čtyřveršovníci
a jejich zvící. A ti tehdy říkali toto:
Čím jsou myšlenky prázdnější, tím více odpadoKorek: Moře je třeba prozkoumat co nejhlouběji.
vých hmot snesou.
Jepice: Dala jsem si dlouhodobý závazek.
Hroch: Tvrdíte, že mám hroší kůži? Mně to vůPřečetl Psa baskervillského a zastřelil dogu svého
souseda. Byl přesvědčen o těsném sepětí literatury bec nevadí.
se skutečností.
Tchoř: Nikdo mě nechce. T o v í t e , objektivní
Někteří chápou historii jako vývoj od římského příčiny.
*
»
Spartaka k mladoboleslavskému.
*
*
Prokristapána! Čí
Plakát významnou má roli:
je zase, probůh, výročí?
kdykoli a kohokoli
K d e mám těch velkých mistrů seznam?
kdo kol něho přejde venku
Čechov a Fielding? T y dva neznám.
*
*
získat pro čin, pro myšlenku.
Plakáty však do ulice
T é knížce jednu přednost přiznám:
úrovní svou výtvarnou
má jistý sociální význam.
Vždyť z oné eklektieké směsice
volají, ba mnohdy řvou
veršovec bude živ - tři měsíce.
o pomstu j e n - a nic více!
*
*
*
«
Líná huba - holé neštěstí. Toto přísloví se uplatňuje ze všech nejvíce - při sebekritice.
Na co potřebuje můj román hrdinu? Tím bude
každý, kdo jej přečte až do konce.
Našeho korektora nejvíc dohřeje, když někdo líčí člověka bez chyb.
Kniha plagiát: Připadám si taková nesvá
*

*

Dokumenty ceny dostávají,
hraný film jen sporou chválu sklízí.
Jeho tvůrci útěchu však mají:
tvoří dokumenty tvůrčích krizí.
*
*
Vrabec: Slavík? D e j t e
prostě jméno.

mi

s ním pokoj! Má

TAJNÝ VÝLET S ČEDOKEM
Do roku 1948 proslul Čedok hlavně heslem "Poznej svou vlast." Na tom nebylo nic podvratného až
do osudného letního dne téhož roku, kdy jeho ředitelství se rozhodlo pořádat zájezd do nejzápadnějšího
cípu republiky. Uprchlíci v německých táborech s napětím naslouchali zkazkám o tom, jak se zákazníci
Čedoku vyvalili v Chebu, obtíženi četnými kufry, a
jak vysvětlovali znepokojeným strážcům hranic, že
si vyjeli.s Čedokem na celostátní pouť do nejzápadnějšího cípu republiky. Přes noc byly sběrné tábory
v Německu plné blahobytných uprchlíků s kufry,
a dlouho potom Čedok nepořádal žádné zájezdy. Leč
časy se mění a valut je třeba. Láká-li československá vláda turisty z celého světa, aby shlédli socialistický hotel Pupp v Karlových Varech, musí alespoň
předstírat cizinecký ruch nátěrem zevním.
Tento přelud lze obyčejně získat levně údernickýmí
zájezdy k Leninovu mausoleu, k nejstaršímu kolchozníkovi republiky Uzbecké nebo na mírový festival
balatonských bagounů. Tu a tam je ovšem t ř e b a
prošpikovat krásy širší komunistické vlasti střelmou
jízdou do kapitalistické ciziny, o čemž pojednávají
další odstavce.
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Úryvek z veršované socialistické drámy
( D ě j odehrává se na radnici)
Vašek: Máš radost?
Katka: Já? Mám hroznou trému, víš.
Vašek: Veliká je dnes,drahá,krásná doba,
a proto, Katko, strach mít nemusíš,
za chvíli prostě oddají nás, oba.
M y vezmeme se. A všechno se poddá.
Rozuměj, Katko, štěstí člověka
takové štěstí není jako voda,
jež přitéká a zase odtéká.
Takové štěstí jako Macocha je,
hluboké, něžné, trochu naivní.
Víš, mně se, Katko, zdá, že tu
v mém srdci hraje
Máte-li toto razítko, může se už jen soudruh ředitel protivit vůli lidu. Od něho dostane se vám ú ř edního doporučení, že je vám volno ucházet se o jízdenku na zájezd p r a c u j í c í c h , kteří si to mohou
dovolit.
Za starodávných dob otce Kondelíka byly pořádány každoroční tajně výlety na Karlštein. Dnes je větší výběr: můžete si vyjet do Východního Německa,
do bratrského Maďarska či Albánie, Sovětského svazu, ba i do kapitalistické ciziny. Ale je to pořád tajný výlet.
Především si podáte u Čedoku žádost (dvě kopie
jdou na příslušný policejní úřad).Rovněž 15 (slovy
P A T N Á C T ) fotografií. Čedok předá vaši žádost ministerstvu vnitra. Není-li námitek, je to s vámi velmi
bledé.
Dotazník Čedoku chce vědět málo: kromě genealogie s ohledem na dělnický původ jen podrobný životopis na přeskáčku, mateřská znamínka, předchozí
cesty do zahraničí a počet příbuzných tamtéž. Není-li
obojího, tím lépe.

Proplujete-li úspěšně sítem našich bdělých strážců
vnitřní bezpečnosti státu, je vám volno prožít napínavou dobu čekání, přerušovanou jenom častými návštěvami kanceláře Čedoku. Doporučuje se alespoň
Jízdenky lze získat lehko. Jde o pouhé tisíce. Hů- jednou týdně se dotazovat, zdali zájezd, za nějž jste
ře už jde sehnat potvrzení k žádosti o vydání for- zaplatili tisícovou částku, nebyl mezitím odřeknut,
muláře na povolení schválení zájezdu do zahraničí. nebo zda se místo do Turecka nejede na slavnosní
vyhlášení mistra Nižního Novgorodu v komsomolském
První hlas má závodní rada podniku, ve kterém klasobraní.
kandidát zájezdu pracuje. Závodní rada musí potvrNení-li tomu tak, je znovu důvod k podezření. Židit, že žadatel je hoden a schopen zájezdu do ciziny.
Pomáhá tu velmi, jste-li zadobře s domovnicí nebo vot čekatele zájezdu výpravy Čedoku do zahraničí
s uklizečkou, poněvadž ty vládnou většinou razítky ničí. Proč nebyl zájezd odvolán? Proč jsem nebyl vyRevolučního odborového hnutí, a jsou-li dostatečně rozuměn, že nejsem hoden? A jsem-li hoden, t e d y
negramotné, mohou občas vystavit lecjaké potvrzení. proč?

Milenci
František Branislav
Dul vítr. Dál šli ve vánici.
Kdopak se v smíchu o sníh stará?
Vlas zasněžený. Chtěl jí říci:
až jednou budeš, jednou stará...
T a slova na pospas dal žertům,
o roky nesmlouvali s časem,
rty horce přitisknuty ke rtům.
Z a nimi krásná vesna šla sem.

Karlův most
Miroslav Florian
Hřměly tudy těžké vozy, •
podkovy do tebe bily,
a přece tě, Karlův moste,
a přece tě neshrbily.
P o hřbetě ti šlape denně
tisíc lidí odjakživa
a přece ti neodkvétá
hrdá krása zádumčivá.
Chtěl bych svoje verše sklenout
jak ty kámen v oblouk smělý,
aby po nich přes propasti
lidé k lidem přicházeli.

Pomněnky
Vilém Závada
Tak jsi mě popálila očima,
ze jsem jak země v rozvalinách.
Vidíš, kterak to ze mne zadýmá
a jak se oheň k tobě vzpíná?
Já jsem zas tebou celá zmámena.
Přišel jsi jako velká řeka.
Voda mi podemlela kolena
a zanesla mě kamsi do daleka.
Řeka se valí dále do dáli
a voda točí se a točí,
ale u břehu po ní zůstaly
pomněnky modré dětských očí.
veselá hudba pochod svatební.
Katka: Pochod?
Vašek: Ano, víš, už se chvíle blíží,
kdy přijdou, Katko, chápeš, oddat nás.
N e , já vím, život není bez obtíží,
(Pokračování na str. 6)
Když už jste blízek nervového zhroucení, přijde kýžené oznámení, jež vás ujistí, že jste byl jmenován
náhradníkem pro výpravu, která pojede tam a tam.
Oddychnete si, protože v doušce se dále praví, že toto
sdělení je platné, pokud neobdržíte do dvanácti hodin telegram opačného znění. Konečně jste na jisté
půdě trapné nejistoty a je vám lépe.
Podle povahy začnete balit nebo nezačnete balit.
Jsou známy slabé povahy, které v tomto stadiu podlehly veronalu. Ale dejme tomu, že jste p o v a h y
mravně otrlé, že uvěříte, že dojde k tak zvanému soustředění cestujících, jež se koná na nástupišti nádraží Hlavního Františka Josefa Wilsona. Ani tam nezoufejte. Jsou známy případy, kdy je vám dovoleno
dojet až do Českých Velenic nebo do Hřenska. Zpátky cestuje se v. tom případě v doprovodu policejním,
protože jste něco neřekl nebo poněvadž jste n ě c o
řekl. Není-li tomu tak ani onak, pak si vás jen vyžádal váš závod, protože j s t e nezbytný k splnění
zpětného protiplánu.
Ale dejme tomu, že vám skutečně nadejde okamžik, kdy si začnete rozšiřovat o b z o r y poznáváním
cizích krajin. Nezlobte se, teprve tehdy přijde pravý
nerváček. Zaplatil-li jste zájezd do Albánie,, je na vaši fantasii, abyste temně podezíral, že vás zavezli do
Albánie.
Na fantasii Čedoku záleží, do kterého hotelu vás
dodají, kam ' pojedete zítra na výlet, přistanete-li v
Janově (jak vykazuje cestovní plán) nebo jestli poplujete do bratrské Varny, dostanete-li ve Vídni šedesát nebo osmdesát šilinků na útratu. Jedinou jistotu máte v tomto světě, těhotném nejistotou: že jste
na tajném výletu s Čedokem. Ale na fantasii Čedoku
nezáleží všecko: je na vaší fantasii, jak nechat p r o padnout zpáteční lístek.
HB
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PLAŤTE

(Pokračování)
Když jsme se vraceli k zavazadlům, náhle nám
dolétlo k sluchu vytí dingů. Brzy jsme se dohodli, že
to musí být od našich zavazadel. Připravovali jsme
si pušky, ale čekalo nás překvapení. Už z dálky jsme
viděli u našich zavazadel červené nákladní auto a
domorodce. Brzy jsme napočítali pět černých a dva
bělochy. Černí napodobovali vytí dingů, aby nás přilákali. B y l a to americká prospektorská společnost
Global Uranium Company, která se pokoušela o úspěch v těchto končinách. Měli vojenský terénní vůz
s navijákem, cestovalo se jim lépe než n á m . N á š
scintilometr si s jejich však v ničem nezadal.
Jeli opačným směrem na jedno místo, které prý z
letadla ukazovalo radioaktivitu. Ptali se nás, co jsme
zjistili, ftekli jsme jim o místě, kde aparát více kmital. Měli toto místo právě na cestě.
Prý už chtěli odejít, když jsme nepřicházeli. Poznali, že jsme asi odešli na lov nebo za vodou, neboť
batohy byly v pořádku. Chtěli nám nechat v z k a z
na kousku papíru, oznamující, že se tudy budou později vracet, abychom na ně počkali, jestliže potřebujeme pomoc. Lístek po našem příchodu sice natrhali,
ale my jsme jej po jejich odchodu sebrali a slepili
na upomínku.
Řekli nám, že asi dvě míle níže je potok s vodou
a že oni táboří na Bamboo Creek. Od nich isme se
dověděli, že naše teorie o "americké" cestě byla mylná. Cesta prý byla vyjeta až v roce 1948, aby byl
zajištěn stálý přístup k cínovému dolu Tin Pot Mine, který leží na Bamboo Creek.
To byl první škrt v našem rozpočtu. Bamboo Creek
mohl být od našeho východiska asi padesát mil, a
znamenalo to, že si odtud budeme muset cestu sami
razit.
Cesta nyní sestupovala a my jsme došli k potoku
asi za hodinu. Měli jsme tury právě dost, a p r o t o
jsme usedli a pustili se do vaření. Bratr si nedal ujít
příležitost a hned se vykoupal. Rozhodli jsme se, že
zde strávíme jeden den.
Okolí potoka se nám zdálo ideální k lovu prasat.
Bylo vlhké, pokryté vysokou travou, které s e požár
ještě nedotkl, a bylo v ní v i d ě t spoustu prasečích
stezek a čerstvě rozrytých míst. Nepodařilo se n á m
však nic zastřelit. Viděli jsme tři malá prasátka, ale
ta měla příliš rychlé nohy. Byli tam však nádherní
bažanti, takže jsme se nevraceli s prázdnem. Zkusil
jsem také chytat ryby v širokých, hlubokých tůních,
ale bez úspěchu. Později jsem se ještě pokusil o štěstí
u našeho tábora na místě, kde se právě vlévala bystřina do hlubších vod, a téměř jsem radostí vykřikl,
když se mi na udici houpala ryba pekáčové velikosti. Za chvíli jich bylo více, a naše večeře a snídaně
byla zajištěna. Bažanty jsme si připravili jako studenou pečeni na příští den.
Na druhé straně potoka řádil za našeho příchodu
lesní požár. Čekal nás tedy opět pochod černým popelem a spáleným lesem.
Mírně jsme stoupali, až jsme dosáhli horského rozvodí, kde byly krásné louky s "billabongy, obklopené
vrcholky hor. Občas jsme zahlédli pelikána, procházejícího se okolo billabongu a pandamusek, ale jinak
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byla všude jen vypálená tráva. K zastřelení tu nebylo nic.
Byl už zase večer, když jsme dosáhli Bambusového
potoka a měli za sebou dalších patnáct mil denního
pochodu. Nalezli jsme si vhodné místo a utábořili se.
"Americká" cesta zde zaboěovala ďo jiné vyježděné
cesty vedoucí sem od Mt. Finniss, kam přicházela od
hlavní silnice.
Bylo nám oběma jasné, že chceme-li pokračovat v
cestě, musíme především něco zastřelit, abychom se
posilnili a měli něco zásob na další cestu. Až doposud
jsme neměli štěstí dostat na mušku prase, c o ž by
nám jedině mohlo pomoci na nohy. Měli jsme za sebou pět dní pochodu a poslední dny jsme š e t ř i l i
konservy.
Když jsme sestoupili do údolí, pásli se tam koně,
a bratr měl sto chutí jednoho zastřelit. Ale já jsem
nechtěl, aby na ně střflel, a byl jsem rád, když koně utekli.
"Teď se s tohoto místa nehneme, p o k u d se nám
nepodaří něco zastřelit", rozhodli jsme se,"Jinak se
můžeme zrovna vrátit, a to Ještě budeme žít o sucharech, loji a čaji."
V noci jsme slyšeli bučet dobytek. Bratrovi to nedalo spát a celou noc dával pozor, odkud hlasy přicházejí. Ráno se za nimi podívá.
Dohodli jsme se, že se bude snídaně vařit, až někdo z nás něco viloví. Bratr šel s puškou a já s udicí,
na níž visela střívka právě zastřeleného "ptáčka chudáčka". (Tak jsme je pojmenovali. Chudáčci jednak
proto, že nám padli do cesty, jednak pro tu chudičkou kupičku masa.)
Asi za hodinu se bratr vrátil hledaje mne v křoví
potoka. Měl jsem jen jedinou rybičku.
"Tak máme vola, a jakého!" oznamoval unaveně.
"Šel jsem směrem, kde se v noci ozývaly ty krávy.
Utekly mi, ale našel jsem tam dva bulíky na zelené
louce. Jednoho jsem zastřelil,ale druhý se od n ě h o
nechce hnout. Hned se tam vypravíme."
Bylo to přes horský hřeben a stranou od "americké cesty". Ten druhý bulík, jakmile nás spatřil, začal zuřivě dupat a funět. Čekal jsem, že se na n á s
vrhne. Bulík se držel opodál, ale později se poněkud
vzdálil a pokoušel se pást. Ještě dlouho jsme jej slyšeli funět a dupat. Bylo nám ho jaksi líto. Snad jsme
tehdy (a ani nikdy později) neměli to pravé, bezohledné srdce lovců.
Vybrali jsme si nejlepší maso a pak jsme nanosili
na mrtvolu suché dřevo a kmeny a zapálili je. V táboře jsme si hned každý upekli na pánví pořádný
řízek, a pak jsme se dali do konservování masa.
Pekli a .«smažili jsme celé kusy na rožni a pozdéji
na kládách přímo nad žhavým popelem. Pak n a j ednou z ničeho nic se přihnal liják v této době neobvyklý, a my jsme museli maso ukrývat. Pomalé sušení však nebylo dobré a maso se začalo kazit hned
nad ohněm - snad tím, že nám trochu navlhlo p ř i
tom dešti. Byl to krátký a hrozně prudký déšť a za
chvíli bylo všude plno vody. A tak jsme zachránili
jen ty hodně usušené kusy masa.
Dalo nám to vše hodně práce. Poněvadž jsme se
zajišťovali proti případnému dalšímu dešti, byl během těch dvou dnů, co jsme se zde zdržovali, náš tábor velmi důkladný. Bratr dokonce otsevil v blízkém
billabongu bezpečné a h l u b o k é koupaliště, a tak
jsme si užívali.
(Pokračování příště)
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Wotrk. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. K U G L E R
(Meib.) XL 2421
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Honba na turisty
(Pokračování se str. 4)
Německa: Hřensko, V o j tanov a Cínovec. V praxi by to znamenalo, že
návštěvník, který ie v bavorském Pasově, by musel objíždět na sever až
k Chebu, místo aby jel
do Československa přes
Šumavu.
Pobyt v

ČSR

V Československu pak
pořádá Čedok pro návštěvníky z ciziny různé
zájezdy a výlety. Turisté
s e mohou rozhodnout
pro cestování autobusy,
taxíky neb jednotlivě ve
společnosti
průvodců,
mluvících jazykem hosta.
Brožury uvádí krátké zájezdy jako na Karlštejn,
Konopiště, do Dvořákova rodiště Nelahozevse,

do Lidic a Terezína. V
celotýdenních zájezdech
b ý v á zahrnuta hlavně
návštěva hradů a zámků
v Čechách, na Moravě
i na Slovensku.
Pro informaci turistů
uvádí příručky ceny některých výrobků a služeb:
litr benzínu stojí 30 centů, holení 30 centů, střihání vlasů 30 centů, lístek do kina 70 centů, do
divadla 2 dolary, jízdenka na elektrice 4 centy.
Taký důraz klade režim na turistický ruch,
dokazuje i počet cesto vn i c h kanceláří pověřených zastupováním zájm u Čedoku : ve Spojených státech je to c e l kem 77 cestovních kanceláří, v Kanadě 8.
-mk-

K R Á T C E Z EXILU

tv Emil Švec. který se v
ČSR zmocnil letadla, připraveného k boji proti
zemědělským
škůdcům,
a ulétl s ním do Horního Rakouska. V pozdějších dnech přešli do Rakouska 2 čs. v o j á c i v
Dlné výzbroji.
—V Anglii zemřel náhle
ieden z nejlepších spoieneckých letců II. světové v á l k y , Čechoslovák
Karel Kuttelwaácher, ve
věku 43 roků. Byl rodá—Před kongresem spiso- kem z Havlíčkova Brodu.
v á t e l ů " P . E . N . " v e —Z čs. oddělení RozhlaFrankfurtu n.M. přijal su svobodné Evropy v
západoněmecký p r e s i- Mnichově odešli: Pepa
dent dr. T. Heuss v au- Maleček, F. Runza, d r.
Kašpárek. J. K u s ý a
dienci čs. exulante dr. Krejcarová.
Jar. Měšťana.
—V. Valoušek. který ži—Za prvních pět dní v ie ve Švédsku, napsal
srpnu požádalo v Rakou- předmluvu k italské brosku o asyl 7 Čechoslová- žuře o, Československu,
nazvané "Podvody s kolků. Mezi nimi byl 29 le- chozv".
—V Amberku zemřel kazatel Moravských bratří
Otmar Svátek a v Mni(Pokračování se str. 5)
c h o v ě č s. exulantka
Anna Švandová.
jsou s r á z y , n a nichž si lze srazit vaz.
—Čs. zahraniční ústav v
M y dva však spolu, všechno překonáme,
exilu vydal anglicky stuvždyť vychoval nás, Katko, soubor, víš.
dii dr. M. Hikla z Toronta o civilním a trestním
A pak vždyť oba silná srdce máme,
komunistickém
právu v
víš, jak jsou silná, ani netušíš.
Československu.
T o teprv, Katko, všecko poznáš s lety.....
—Poslanec australské liM ů j bože... (prohledává si kápsy)
berální strany Killen z
Queenslandu navrhl v
Katka^ Co je?
parlamentě, aby australVašek: Kam jsem je moh dát?
ská vláda vyhlásila též
Zapomněl jsem si, Katko, cigarety,
"Týden porobených nájdu pryč. (odchází)
rodů".
Katka: A svatba?
—Na c e s t ě z Darwinu
Vašek: (z dálky) N o , ta počká snad.
do Rum Jungle se p ř i
havárii auta zabil 321eVíš, ty jsi, Katko, strašně malicherná,
tý kuchař Miloslav Hamtak vezmeme se zítra, za měsíc,
mer. Jeho spolucestující,
anebo za rok, za dva, tys mi stejně věrná,
Josef Koutník a Jugosjá tobě" také, no tak, co chceš víc.
l á v e c M. Eletič, byli
zraněni.
Č/ND/ČS
—AAP rozšířil v (australském tisku zprávu, ž e
třicet čs. účastníků festivalu mládeže ve Vídni
požádalo o a§yl. Zprávu
isme přetiskli v 16/IX
čísle iako nepotvrzenou.
Pozdější zprávy zjišťují,
že zpráva nebyla pravdivá.
—V Londýně zemřel býv a 1 ý poslanec národně
demokratické strany dr.
Karel Locher.
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Z AUSTRÁLIE
ČS. SPOLEK V GEELQNGU
Dne 23. srpna se konala ustavující schůze Čs. národního sdružení v Geelongu, které se zúčastnil zást u p c e RSČ a předsedá Čs. národního sdružení ve
Viktorii J.Vióla.
Předsedou byl zvolen A.Slabík, místopř. F.Foltýn,
jednatelem J.Tolar, pokladníkem E.Brejcha, zapisovatelem J.Beneš a dalších 13 členů výboru.
Zvolený výbor si vzal za úkol pořádání tanečních
zábav a, prokáže-li se dostatečný zájem, pořádání
společenských kulturních večírků. Výtěžek bude použit k zakoupení pozemku a postavení chaty na výletním místě u Geelongu, kde by měli místní krajané
možnost společně trávit volné víkendy. Výbor si m.
j též přédsevzal, že bude pečovat o h r o t> y zdejších
zesnulých krajanů.
Věříme, že celá činnost našeho sdružení najde pochopení a podporu u všech místních krajanů.
Čs. n. sdružení v Geelongu
SDRUŽENI POROBENÝCH
EVROPSKÝCH NARODÚ
V Sydney se konala ustavující schůze australské
odbočky Sdružení porobených evropských n á r o d ů
(ACEN), které se zúčastnilo 7 delegátů: 2 Čechoslováci (F.Nový a J.Viola), 2 Maďaři, 1 Polák, 1 Litevec
a 1 Albánec). Předsedou byl zvolen F.Nový z Adelaide, jednatelem Maďar de Barcza ze Sydney.
FARMA "ŠUMAVA"
u Belgrave (30 mil od Melbourne) připravuje zábavu na neděli 27. září 1959 odpoledne. Bližší v příštím čísle HD.- Každý víkend je na farmě schůzka
krajanů.
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
sehrálo jedno ze svých nejuspěšnějších představení
-Gogolovu "Ženitbu".
VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ
The Good Neighbour Council of Victorla organisuje letos opět výstavu ručních prací a uměleckých výrobků Novoaustralanů v rámci Hospodářské výstavy
v Melbourne 17.-26. září. Zájemci volejte co nejdříve
M B 2879T.E.Jarrett, Gen. Secretary

DOMOVA

Dopisy redakci:
FESTIVAL ČESKÉ HUDBY V ADELAIDE (Pokrač.)
Je věcí názoru, měl-li Čs. klub v Jižní Austrálii po
vetření se prof. Ecksteina a komunistické v l á d y v
Praze na festival české hudby v Adelaide utéci, anebo svým vystoupením dokázat, že exil na vlast nezapomíná a dovede se postavit i proti infiltraci tohoto
druhu. Konečně již za přednášky prof. Hromádky a
za maďarského povstání byla možnost se přesvědčit
o tom, kde stojíme. Radit nám, že jsme měli na universitě protestovat, je zbytečné, neboť jsme to učinili.
Rovněž dohady o reakci národa doma nejsou opodstatněné, protože ve výstřižcích z novinových zpráv,
které došly, není zmínky o účasti exilu .na festivalu.
Čs. klub v Adelaide také nemá nic, co by chtěL před
svým členstvem zamlčovat. Naopak, dva týdny před
vystoupením bylo členstvo informováno o protestu
proti účasti prof. Ecksteina a vyslovilo se pro samostatný večer. Nevěděl-li o tom informátor p.S.H. (viz
dopisy v č. 17/IX.,p.r.),pak to není vinou v ý b o r u
klubu ani členstva. —Je pravda, že prof. Eckstein v
závěru své- přednášky o hudbě hovořil o přátelství
čs. lidu k sovětskému svazu. My jsme na té přednášce nebyli, reportéři v novinách se o tom nezmínili a
austrálští posluchači to příkře odsoudili. Bylo by bývalo lépe za tohoto stavu začít proslov útokem proti komunismu, anebo bylo vhodnější nechat zpěv dětí,
tance a národní kroje hovořit za nás? Australané i
naši krajané, kteří na večeru byli, náš postup schvalují. Pan S.H. a jeho informátor tam nebyli a kritizují nás a dodávají, že jsme měli vést boj složením
rukou do klína a uspořádáním samostatného večera
někdy jindy a někde jinde. To je náramný a r g u ment a z toho základu vyvozuje pisatel svá nezodpovědná nařčení o spolupráci a kolaboraci. Prozatím
na kolaboraci a návratu domů zájem nemám, protože
bych si tam jel pro smyčku v provaze, ke k t e r é
jsem byl v roce 1949 odsouzen. Namísto sedění z a
bukem a chození na nás od lesa měl by p.S.H. v y stoupit na některé tribuně a ukázat, co dovede, a tak
částečně napravit deset let zmeškaných příležitostí v
exilu. Místa pro hráče v tomto pokeru jsou stále k
disposici.
František Nový, Adelaide

K dopisu J.K.(HD 17/IX.) chci podoťknouti, že účast na festivalu nebyla žádným "probuzením ze sna".
Klub vykonal dosti činorodé práce na poli kulturním,
sociálním i zábavním, přesto, že celá činnost byla závislá pouze na několika obětavých jedincích. Pro nedostatek místa nemohu se rozepisovat o celkové činnosti klubu za 10 let tryání, ale je nutno se zmínit,
že Drávě tak. jako bylo úspěšné naše vystoupení na
festivalu, byla úspěšná naše exposice na výstavě dětSWISS TRAINED WATCHMAKERS
ské knihy, která byla pořádána Veřejnou státní kniEBNER: 19 York St. NĚMEC: 22 Hunter St.
hovnou Jižní Austrálie. Málo jedincům ie známo, že
Wynyard Station
Machine Rental Pty. Ltd • klub podporuje nemocné ze svých doposud omezených
Sydney
(dř. 15 Hunter St.), Sydney prostředků.—Děkujeme J.K. za pochvalu, že vystoupeTel. BX 7543
Tel. BL 3970
ní bylo opravdu pěkné, ale příští vystoupení musí být
Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney ještě lepší, a proto prosíme J.K. a všechny ostatní,
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo z= kteří dosud stojí stranou, aby přišli mezi nás a zapoŠvýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník
jili se do práce buď v odboru kulturním, zábavním,
nebo stavebním.—Po skončení festivalu pořádáme
pravidelné odpolední čaje, kde je postaráno jak o záDOPORUČTE
bavu dětí tak i dospělých. Příští čaj se koná v neděli
POJIŠTĚNÍ
HLAS D O M O V A
13.září ve 2 hod. odpoledne v Kensington Hall, High
všeho
druhu
St., Kensington, a touto cestou zveme všechny Čechy
odborně provede
a Slováky, aby přišli mezi nás se pobavit.
CHOROBY
MIRO
DAVIS
R. Mikša, jednatel Čs. klubu v J. Austrálii
KOŽNÍ A VLASŮ
G.I.O. Building, 60-70
léčí se úspěšnou metoElizabeth St., Sydney
dou Cu-Ex-Ma na moCity
Tel. BO 361 M Á T E V Y R O V N Á N O P Ř E D P L A T N É H D ?
derní kožní klinice
N A T I O N A L
SKIN INSTITUTE
Z V Ě T Š T E SI S V Ů J K A P I T Á L — U K L Á D E J T E D O P O Z E M K Ů
165 Collíns St.,
nyní, kdy ceny stále stoupají
MELBOURNE
(vedle kina Metro),
Nově uvolněné hodnotné parcely v rychle vzrůstající části
Telefon MF 1272
Porady
zdarma
Zkoušené
>šetřovatelky
Až k parcelám je již vedena elektrika, telefon, podzemní kanalisace,
ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a , Bumerang Hostel, Staff
MATRA VILLE, NSWVolejte večer FJ 7372

Dandenongu

EKzema-Dětské ekzem a - A k n e - Kožní
záněty-Záněty kožních
žlaz - L u p y Padáni
vlasů - Alopeeie- Psoiaisis - K ř e č o v é vředy
Další
kožní kliniky:
ADELAIDE:
25 Gresham Street,.
tel, L A 4270.
NEWCASTLE:
69 Hunter St.,t.B 3'84
BRISBANE:
293 Queen St., F A 1445
TOOWOOMBA.
MX.
C. Chambers, 164-168
Margaret St., tel. 7005

hotové silnice, obchody v blízkosti
Zajistěte si vlastní parcelu za nejvýhodnější cenu £ 3851
D E P O S I T P O U H Ý C H £ 35
ZBYTEK V T Ý D E N N Í C H SPLÁTKÁCH
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SPORT V AUSTRÁLII
LEDNÍ

HOKEJ

V

SYDNEY

BOMBERS PO PATÉ MISTRY NSW
Lední hokej v Sydney skončil v roce 1955 uzavřením jediného kluziště, Glaciaria. Letos byl dokončen
nový "Zimní stadión" s ledovou plochou pod širým
nebem. Bruslení a lední hokej se tím vrátily do Sydney. Po čtyřech letech opět nastoupilo čs. hokejové
mužstvo "Bombers", čtyřnásobný mistr NSW, aby obhájilo prvenství v ledním hokeji.
Začátek sezóny nebyl příznivý. Hráči Krista, Holna
a Slapnička se odstěhovali ze Sydney, Chládek a
Chochola odjeli do USA. Zbytek mužstva zestárl, zpohodlněl a ztratil zájem o hru. Dorost nemohl být bez
ledu vychován.
V neděli 30.8. se konečně sešli všichni "staří" Bombers-hráči nedaleko čtyřicítky-k finálovému zápasu.
V sestavě: Zachar - Polívka, Groeteman (Holanďan),
střídal Berlický) - Kuldán, Mueller, Truer (Hol.)Drexler, Bučatský, Brabenec, porazili WEST 2:0. Po
15 min. odpočinku nastoupili v "Hlavním finále" proti ST. GEORGE, v n ě m ž brankou Mildy Muellera
zvítězili a vyhráli tak pohár. Hráči, kteří letos vůbec
netrénovali, předvedli dobrou kombinační hru (pokud to voda na ledové ploše dovolila) a zaslouženě
zvítězili po č e t n ý c h promarněných "vyložených"
posicích.
M.Z.
K O P A N A

V

S Y D N E Y

PRAHA - CORRIMAL 6:3 (3:0)
Jeden z nejlepších zápasů letošní sezóny přilákal na
Sydney Athletic Field 6500 diváků. Praha hrála opět
s Baumgartnerem, který se vrátil po pětitýdenní přestávce a vstřelil dvě krásné branky. V prvním poločase
skórovali za Prahu Baumgartner z podáni Tamandla,
Ninaus a Saghi. Corrimal snížil na 3:1 a p o d a l š í
Tamandlově brance na 4:3, ale Praha zvýšila do konce zápasu poměr na 6:3 brankami Baumgartnera a
Tamandla, který 8 minut před koncem obešel brankaře a vstřelil do prázdné branky stý gól Prahy za
letošní sezónu. Velmi dobrý výkon podali oba krajní
záložníci, Jaroš a Scheinflug.
PRAHA - HAKOAH 4:2 (2:2)
V zápase na Sydney Athletic Field se zdálo, že Praha utrpí první porážku. Za stavu 2:2 byla Hakoah v
převaze a Lord v brance Prahy měl plné ruce práce.
15 minut před koncem dal Tamandl vedoucí branku
z podání Ninause, a několik minut nato Ninaus zvýšil na 4:2. Branky: Tamandl 2, Baumgartner, Ninaus:
Neiléoe hráli Sherwin, Scheinflug, Hiron, Jaroš a
0'Neil.
PRAHA - GLADESVILLE 2:2
V odloženém zápase Praha ztratila svůj třetí bod
za sezónu. Gladesville se soustředila na hráče místo
na míč a podařilo se jim zápas pokazit.
Dvě kola před koncem vede Praha tabulku se 45
body a brankovým poměrem 106:36. Na druhém místě je A P I A - 38 b (66:31), na třetím Corrimal-35 b
(47:39), na čtvrtém Hakoah - 29 b (52:38).
KOPANÁ

V

MELBOURNE

SLAV I A - MORELAND 1:0 (0:0)
V předposledním zápase státní ligy vyhrála Slavia
po celkem slabém výkonu, ale zaslouženě. 'Moreland
hrál většinu zápasu prakticky o 10 lidech, kapitán
Hodgson se zranil po 35 řninutách hry a pak j e n
statoval. V poslední minutě prvního poločasu rozhodčí
neuznal Slavii regulérní Cookův gól p r o domnělý
ofsajd. V 16. minutě druhého poločasu dostala Slavia
penaltu za ruku v trestném území, ale Cook ji neproměnil. Soudce nařídil novou penaltu, a brankař Barotajs vstřelil jedinou branku zápasu.-Do konce sezony zbývá jen jedno odložené kolo, ve kterém Slavia
hraje s Yarra Parkem. Výsledek tohoto kola však už
nebude mít vliv na konečné umístění Slavie, která
má zajištěno páté místo v tabulce.
SLAVIA—HAKOAH 1:3 (0:3)
V pohárovém zápase Slavia prohrála celkem zaslouženě. V prvním poločase hrála proti větru dosti
dobře, a nebýt posledních pěti minut, mohla mít naději na vítězství. Za stavu 1:0 pro Hakoah vstřelil
Petherick v 41. minutě vlastní branku a brzy nato
po chybě obrany dostala Slavia třetí gól. Ve druhé
půli bylo mužstvo příliš unaveno a demoralisováno
a hrálo podprůměrně. Jedinu branku domácích dal v
poslední minutě Cook.
Příští sobotu hraje Slavia v Port Melbourne poslední zápas sezóny proti Yarra Park.

Začátek prodeje 8. září
Výhodná koupě z první ruky — Prvotřídní investice
O podrobnou informaci (česky) o těchto parcelách i o možnostech koupě
UPOZORNĚNI ČTENÁŘŮM V MELBOURNE
pozemků a domů v jiných částech Melbourne a okolí volejte co nejdříve MYER EMPORIUM zastavilo p r o d e j všech novin.
Naproti tomu zřizuje oddělení cizojazyčných časopisů
Z D E N K U E H R L I C H O V O U — B M 5197, representantku firmy
McGILL'S NEWSAGENCY, 183 Elizabeth St.,
Melbourne City
Dostanete tam též Hlas domova. Další blízká prodejna HD: Novinový s t á n e k na Elizabeth Str. blízko
51, Queen Str., Melbourne
Flinders Street.

ROBERT FRANCIS Pty. Ltd.
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HLAS

DOMOVA

7.9.1953

PŘÁTELÉ

Miroslava Tomáška z Prahy-Nuslí, Václava Loukotku (dopis v red.) a J.Kučeru z Trhovfc Kamenice.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

Řídí Karel Janovský, Mnichov

Mistrovství Evropy ve veslováni
V překrásném úseku řeky Saony, poblíže středof rancouzského města Macon, na trati, kde j i i • r. 1894
bylo uspořádáno evropské mistrovství, probíhalo v e dnech 20.-23. srpna 49. mistrovství Evropy v e veslování mužů, kterého se zúčastnilo 85 lodí z 21 států. Tentokráte tu bojovali přední světoví veslaři nejen o
sedm titulů mistrů Evropy, ale také o účast na příštích olympijských hrách v ftímě. Stejně jako na posledních dvou mistrovstvích byli i v Maconu nejúsp ěšnéjší němečtí veslaři, fcteří se probojovali do šesti
finálových jízd a získali čtyři tituly m i s t r ů E v r o p y : v soutěži dvojek bez kormideiníka, ve dvojkách s
kormidelníkem, v e čtyfcách s kormidelníkem a v osmiveslicích. Společné celoněmecké družstvo získalo
tak znovu pohár " K a r l a Monto". N a druhém místě skončili veslaři Sovětského s v a r u , i t e ř í dostali d v ě zlaté medaile: ve skifu byl nejlepší Věčeslav Ivanov (získal v Melbourne zlatou medaili), v e dvojskřfa obhájila mistrovský titul sovětská dvojice T j u k a l o v - B e r k ulov. Třetí v celkové klasifikaci národů l>yH Čechoslováci, kteří tu startovali jen se třemi loděmi a získali dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. V e dvojskifu byla čs. dvojice Kozák-dr. Schmidt na d r u h é m místě za sovětským p á r e m Tjukalcnr-Bexkulor,
družstvo čtyřek bez kormidelníka bylo třetí za t e a m e m Švýcarska a N ě m e c k a , a československá o s m a
získala rovněž stříbrnou medaili, když dojela jako d r u h á za německými veslaři-Konxres mezinárodní veslařské federace na svém zasedání v Maconu rozhodl, že přížtí mistrovství Evropy v e veslování mu£& b u de uspořádáno v r. 1961 v Praze na Vltavě.

LEHKÁ

ATLETIKA

—Na mezinárodních lehkoatletických aávodech ve
ivédsk'ém městě Kalstadu potvrdil znovu svou skvělou formu švédský mílař Waern, a zlepšil již podruhé v letošní sezóně svůj vlastní světový rekord na
1.000 m, když dosáhl času 2:17,8 mm.
—Československé lehké atletky podlehly v západoněmeckém městě Moerbecku v mezistátním utkání domácím . representantkám vysoko 43:63 bodům. Nejhodnotnějšiho výkonu tu dosáhla čs. sprinterka Stolzová, která vyhrála závod na 100 m v novém čs. rekordu 11,9 vt. (zlepšila tak národní rekord Šicnerové z roku 1948 o jednu desetinu vteřiny).
— V mezistátním lehkoatletickém utkání A n g l i e s
Polskem v Londýně, které skončilo vítězstvím hostí
(muži 106:99 b.,ženy 54:52 b.),vytvořil evropský mistr Angličan Rowe výkonem 18,59 m nový evropský
rekord ve vrhu koulí a zlepšil tak nedávný výkon
Itala Meconiho o 11 cm.
—V Kodani zvítězil belgický team nad dánskými
lehkými atlety 124:86 b.
—Francouzský sportovní deník "L'équipé" přinesl ve
svém vydání z 21.8. zajímavý přehled nejlepších letošních lehkoatletických výkonů v Evropě, ze kterého
je jasně vidět, jak československá lehká atletika zůstala v letošní sezóně daleko za evropským průměrem.
Nejlepší umístění v technických disciplinách má Jjří
Lánský, který je za svůj výkon 209 cm, dosažený v
mezistátním utkání s Bulharskem v Plzni, na 6. místě evropské tabulky. Nový čs. tyčkařský rekord Marcela Blažeje-441 cm - je zařazen na 17. místo v Evropě a výkon Zdeňka Brejchy-4,40 m-na 19. místě. Ve
vrhu koulí je čs. rekordman Jiří Skobla až na pátém
místě a Mertův letošní nejlepší hod 53,77 m je pak
až 18. nejlepším diskařským evropským výkonem.
Nejhorší bilance je však v dalších čtyřech technických disciplinách: ve skoku dalekém a trojskoku, v
hodu oštěpem a kladivem, kde není ani jeden československý representant, mezi prvními 25 evropskými
borci.

CYKLISTICKÉ MISTROVSTVÍ
Mistrovství s v ě t a v
dráhové a silniční cyklistice se konalo v polovině srpna v Amsterodamu. Titul mistra světa v
silniční cyklistice obhájil východoněmecký representant Gustav Schur
z Magdeburku. V soutěži
profesionálů b y l nejúspěšnější 2 0 letý Francouz A n d r é Darrigade.
V dráhové cyklistice s e
stali m i s t r y
světa:ve
sprintu amatérů Ital Gasparella, ve sprintu profesionálů jeho krajan An-

HLEDAJÍ:

tonio Maspes. Ve stíhacích j í z d á c h amatérů,
zvítězil neočekávaně 22
letý elektrikář z Mannheimu Rudi Altág, v soutěži profesionálů obhájü
světové prvenství 23 letý
Francouz Roger Rivieře
ze St. Etienne. V soutěži
amatérů za motorovými
vodiči se s t a l mistrem
světa Holanďan Arievan
Houwelingen, nejlejjším
profesionálním
jezdcem
ie Š p a n ě 1 Guillermo
Timoner.

Ve zkratce

TRUHLÁŘSTVÍ

REDAKCI DOŠLO;

Zařizování bytů
a obchodů

PÍBMISL
PITTER.
"MODLITBY". Sbírka 65
modliteb
a meditací. Z
předmluvy u v á d í m e :
"Vznášeli jsme je kBohu
v naší "prkenné katedrála", reformační Kapli v
táboře uprchlíků u Norimberka, nazvaném "Valka". Jsou výrazem našich
společných rozjímání, proseb a díků. Některým přátelům. dnes roztroušeným
po světě, připomenou nejkrušněiší, avšak i nejpožehnanější chvíle jejich
života..." Knížka m á 46
stran a autor ji zašle za
dobrovolný příspěvek na
úhradu tisku neb zdarma.
Adresa: Nürnberg, Trierer Str. 126, Germany.
HD

M.PETRÁŠ
188 Princes st.,
Nth. Carlton, Vic.
Tel. : FJ 4571

Listárna

M.K.San Frartcisco: Diky za zprávu. --J.B.Vídeň:
Díky za adresy a za dřívější lístek. --AJST. P o r t
Kembla: Díky za b a l í k
knih pro pensisty (V y zvednut opožděně, dráha
včas neupozornila). Předáváme. --M.V. Batchelor: Díky za výstř.-V.S.
Adelaide: V podstatě již ky za zprávu.—K.H.Manbylo vše v HD uveřejně- ly: Viz str 6.—A.Š.Adelaino. —B.H. Batchelor: Dí- ďe: Díky za výstř.
HD

ska 5:1. Branky internacionálů dal: Ludl 3. Veselý a
Senecký po jedné.
—V 1. finálovém utkání Středoevropského poháru v
kopané zvítězilo mužstvo H o n v é d Budapešť nad
M T K Budapešť 4:3. Odvetný zápas bude s e h r á n
příští středu (9.9.)
—V čs.fotbalové lize byla sehrána další d v ě kola:
2.kolo: Nitra-Prešov 2:1, Dukla Praha-Trnava 3:0,
Ostrava-Pardubice 3:0 (kontumačně), Bohemians-RH
Bratislava 0:0, Slovan Bratislava-Slavia Praha 3:1,
Hradec Králové-RH Brno 3:0, Košice-Sparta Praha
3:0 (kontumačně).-3.kolo: Sparta Praha-Nitra 0:3
(kontumačně), Brno-Košice 2:1, Slavie Praha-Hradec
Králové 4:3, RH Bratislava-Slovan Bratislava 1:2,
Prešov-Dúkla Praha 1:2 a Pardubice-Bohemians 0:3
(kontumačně). V dodatečném utkání l.-kola zvítězila
Bohemians nad pražskou Slavií neočekávaně 4:1. Po
třetím kole je v čele soutěže Dukla Praha, která získala všech šest bodů a má dobrý brankový poměr

—Na novém olympijském plaveckém stadiónu v ftímě zaplavala švédská kraulařská štafeta žen na 4x
100 m (Jobsonová, Segerstroemová, Karin a Kristina
Larsonová) skvělý čas: 4:22,9 min., kterým vyrovnala evropský, rekord Holand'anek z loňského mistrovství Evropy v Budapešti. Rychlejší byly dosud pouze 8:1.
Australanky a reprezentantky USA.
—Mladé čs. olympijské fotbalové mužstvo prohrálo
— V Los Angeles došlo k dlouho očekávanému rohov- v dalším přípravném zápase v Lipsku s representannickému. utkání o titul mistra světa v pérové váze ty Východního Německa 1:2 (0:2).Utkání bylo j e n
mezi obhájcem titulu Američanem Davey Moorem a průměrné úrovně. Jedinou branku Čechoslováků dal
výzývatelem Hoganem Bassey-em z Nigerie. Moore po změně stran střední útočník Kadraba. Čs. fotbasvůj světový primát obhájil, když v závěru 10. kola listé měli-zvláště ve 2. poločase-velikou převahu (porozhodčí zastavil boj a prohlásil ho za vítěze střet- měr rohů 17:9), ale střelecky vyšli naprázdno.
nutí. Jeho soupeř Bassey nebyl již podle názoru roz- —Čs. vytrvalec Dr. Pavel Kantorek vyhrál v holandhodčího pro silné natržení pravého obočí a dalších ském městě Enschede mezinárodní maratón; t r a ť
zranění schopen boje a v 11. kole by býval prohrál dlouhou 42.195 m zaběhl za 2:26:48 hod.
hned v nástupu technickým k.o.
—V Blackpoolu zvítězili angličtí plavci v mezistátním
—V západoněmeckém středisku zimních sportů v O- utkání nad Západním Německem 141:99 b.
— V běžeckých disciplinách dosáhli mezinárodní úrov- berstdorfu se konal mezinárodní turnaj v ledním ho- —Mistrem Evropy v terénních jízdách motocyklů do
ně pouze Vilém Mandlík, vytrvalec M. Jurek a pře- keji -o tzv. letní Thurn-Taxisův pohár, který měl ten- 25 ccm se stal již definitivně Švéd Tibblin, který
kážkář Brlica. Sprintér Mandlík je letošním nejlep- tokráte slabší úroveň. Vítězem se stalo' mužstvo ně- získal v letošních závodech 51 bodů. Další pořadí: 2.
ším Evropanem na 200 m (20,8 vt.), v běhu na 100 kolikanásobného západoněméckěho mistra EV Fues- Stonebridge (Anglie) 40 b., 3. Čížek (ČSR-obhájce tim je za čas 10,4 vt. na devátém místě a v závodě na sen, které získalo všech osm možných b o d ů . Na 2. tulu) 34 b., 4. Kmoch (ČSR) 30 b.
400. m, které zaběhl za 47,5 vt., je na 17. m í s t ě v místě skončili hokejisté Bad Toelz-u, 2. SC Riesersee, —V Praze-Kobylisích zvítězili čs. střelci v mezistátEvropě.
,4. Mannheim a jako . poslední se umístil švýcarský ním utkání nad Rumuny 9:3.
,
přeborník HC Davos, k t e r ý nezískal ze 4 utkání —Mistrovství s v ě t a v lukostřelbě ve Stockholmu
ani jeden bod.
skončilo suverénním vítězstvím representantů Spoje—Na Městském stadiónu v Kodani došlo 18.8. k me- ných států, kteří získali všechny čtyři tituly mistrů
DAVISÛV POHÁR SE VRACÍ DO AUSTRALIE
zistátnímu fotbalovému utkání Dánska s representanVe finále Davis Cupu holz (USA) 7-5,7-5,6-4 ty Islandu, které skončilo zaslouženě nerozhodně 1:1. světa. V celkové klasifikaci jednotlivců mužů obsadili Američané čtyři první místa; zvítězil Caspers
ve Forest Hills porazili Olmedo ( U S A )
-Laver Touto remisou se stali Dánové vítězi 14. kvalifikační
australští
representanti (Austrálie) 9-7, 4-6,10-8, skupiny a prvními účastníky olympjského turnaje v před Kadlecem v novém světovém rekordu, když získal 2.247 bodů. V soutěži žen jednotlivkyň stála na
držitele poháru -Spojené 12-10 Fraser (Austrálie) Římě.
státy-a odvezli po jedno- -MacKay (USA) 8-6,3-6. —Bývalí čs. fotbaloví internacionálové zvítězili v přá- stupních vítězů Američanka Corbyová, stříbrnou medaili dostala' pak Švédka Johanssonová.
rfoční břestávoe cennou 6-2. 6-4.
telském zápase nad bývalými representanty Ostrav- —Čs. representační družstvo odbíjené zvítězilo v Pratrofej opět do Austrálie.
ze (24.srpna) nad representanty Číny 3:1.
Hírdinou u t k á ní
byl
—V Praze byla vylosována utkání 1. ligy ledního hoPŮJČKY PENÉZ
HLAS
D O M O V A
Neale Fraser, který vykeje 1959-60. V prvním kole, které bude sehráno již
na auta, nábytek,
hrál oba singly i čtyřhru.
vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
14.říj na (o dva týdny dříve než před rokem) se střeobchody a hypotéky
J ednotlivé výsledky:
Adresa: Hlas domova,
tne obhájce titulu mistra republiky Kladno s pražszařizuje
Fraser (Austrálie)-Olmekou Spartou, RH Brno š Jihlavou a nováček soutěže
8 Moorhouse St., Richmond. E. 1, Vic.
d o ( U S A ) 8-6, 6-8, 6-4,
ADAM
SMITH
Litvínov se Spartou Brno.
Telefon
J
A
3380
/jeri
mimo
pracovní
dobu/
8-6. MacKay (USA)-LaPTY. LTD.
' —Dlouholetý kapitán anglického fotbalového národníver (Austrálie) 7-5,6-4,'
Předplatné: na rok s 37/-, na i roku s 19/37 Swanston St.
ho mužstva Billy Wright zakončil svou závodní čin6-l.Fraser. Emerson (Au- na 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.
MELBOURNE
nost. Hrál 21 let v mužstvu "Wolverhampton Wandestrálie)
-OlmedÍD, Buchrers a sehrál rekordní počet 105 mezistátních utkání.

