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Místopředseda
sboru pověřenců sesazen

Čistka "luďáků a buržoasních nacionalistu"

Slyším někdy exulanty posuzovati exil velice
přísně. Někteří snad činí z uplynulých let smutnou bilanci, nedávající mnoho nadějí do budoucna. Věřím, že se tito mýlí. Cesta k osvobození bude dlouhá, deset roků je krátká doba. Deset uplynulých let bylo nevděčných. Mnoho exulantů bylo pcístiženo tíživými starostmi.
Československý exil není více rozdvojen než
kterýkoli jiný - a zdá se mně, že můfze spise
příznivě být porovnán s jinými.
Generál L. E. Faucher

v Komunistické straně Slovenska

KOHO?

JAK?

KDE?

Redakce některých čekoslovenských časopisů ve
svobodném světě byly požádány redakcí londýnského Čechoslováka, aby položily svým čtenářům tři
V Bratislavě zasedalo předsednictvo ústředníh o výboru Národní fronty. Projednávalo úkoly, otázky, jež považuje za aktuální. Položené otázky:
které pro slovenské národní orgány vyplývají z nedávného zasedání ústředního výboru Komunis- Koho považujete za vedoucího representanta v exilu?Jak má být ustaven a vybrán řídící orgán?
tické strany Slovenska k závěrům z moskevských jednání.
'
_
má být sídlo vedení exilu? Jsou to tedy otázky,
Členové předsednictva se shodli v tom, že prvořadým úkolem Slovenské národní fronty je Kde
nad jejichž zodpověděním si lámalo hodně lidí destupňovat boj za mír a vést nesmiřitelný boj proti buržoasnímu nacionalizmu, luďáctví a pro- set let hlavu.
,
^
jevům smířlivosti a revisionistickým tendencím. Slovenská národní fronta bude konkrétně praJe docela možné, že sklizeň prvního desetiletí Čescovat při výchově našeho lidu k socialistickému vlastenectví i k dalšímu prohlubování jednoty koslovenského exilu je 'značně hubená právě proto,
že si příliš mnoho lidí lámato hlavy právě těmito
našich národů á národností.
otázkami, lidí, kteří se měli starat o věci docela
Předsednictvo Slovenské národní rady odvolalo dnes na svém zasejáání Štefana Šebestu z funk- jiné. Otázka representace exilu nebyla vyřešena
ce místopředsedy Sboru pověřenců. Novým místopředsedou jmenovalo člena ústředního výboru tím, že se na kus papíru podepsali Zenkl a Osuský,
Komunistické strany Slovenska Jána Štencla. «Nove jmenovaný místopředseda složil ústavou pře- Lettrich a Černý. Washingtonská národní sjednocení
nebyla o nic platnější a o nic upřímnější než podpidepsaný slib d o rukou místopředsedkyně Slovenské národní- rady Ireny Ďurišové.
sy politiků pod proklamacemi Košické dohody neZnamení k Čistce me- ky ve všech vlivných po- jevují "na kulturním i strany Slovenska začali bo Národní fronty.
Za vedoucího representanta v exilu nepovažuji
zi představiteli Komunis- sicích. V Komunistické politickém poli, ve spor- špatně vykládat stranictické strašný Slovenská straně Slovenska ožily tu, ve státní správě i v ká hesla o decentralisaci nikoho. Znám jen lidi, kteří mají.vliv, a kteří jej
využívají k cílům dobrým i méně dobrým. Pokud
bylo dáno řečí tajemní- prý zejméná po XX. hospodářském životě". státní správy a průmys- se naleznou i v budoucnosti tvrdohlavci, kteří buKomunistické
ka ústředního výboru s j e z d u
dou považovat za účelné udržovat přelud Rady
Zakuklení luďáci prý lu.
Při zasedání ústřední- svobodného československa (a pokud se jim postrany Sovětského svazu, dokonce sedí i v ústředKarola Bacílka.
daří přesvědčit o její účelnosti i americké minisNapadl v ní ostře "lu- na kterém pronesl Chrůš- ních úřadech a na jed- ho výboru KSS se do- tersvo zahraničí), potud budu nucen dělit' "reprekonce
rozproudila
debapověřenecďácké vlivy" mezi slo- čov svoji neuváženě pa- notlivých
sentanty" do těchto dvou skupin. Z těch vlivných
ta o tom, zdali lze sle- lidí, kteří pracují dobře, nemohu nikoho označit
filipiku
proti tvech.
venskou inteligencí a při- liČskou
pě napodobovat sovětské za vedoucího representanta prostě proto, ža vím,
Stalinovi.
pustil :
Hesla o decentralisaci vzory při decenttralisa- že by byl on sám asi první, kdo by se proti tomu
Separatistické
a
nacio"Také mezi příslušníohradil, Vůdčív osobnost totiž vždycky • vede proto,
Z d á se, že' si mnozí ci zestátněných podniků. že
mluví především za sebe. Je vždycky něco v
ky- středního stavu a rol- nalistické tendence se
příslušníci Komunistické (Pokračování na str. 3) nepořádku s osobností, která' je ochotna schovat
nictvem se najdou lidé, podle Bacílkovy řeči prpsvé já za "drtivou většinu demokratických uprchlíkteří nenávidě jí naši vláků", která je ochotna s takovou planou mocí poAmeričané vystřelili první umělou družici
du. Činnost luďáků • je
depisovat, protestovat, schvalovat ba i truchlit. V
nej lepším «případě to není taková osobnost, za japosilována emigranty a
kou se vydává, domnívá-li se, že by s ním nikdo
imperialisty, kteří usilují
nemluvil, kdyby se nemohl vytasit s plnou mocí,
o svržení lidově - demopodepsanou drtivou, většinou vzduchoprázdna.
kratického zřízení
na
Zdá se mi, že tímto hledáním ztraceného vůdce
"Většina z nás nepředvídala intensitu psychologického nárazu od- se dopouštíme mechanického omylu. Pryní odboj
Slovensku. Luďácké elementy se pokoušejí oži- startování první zemské družice". Těmi slovy přiznal president Eisen- měl Masaryka, Beneše, štefánika. Druhý měl BeTřetí odboj (jak se nadneseně říká exilu) je
vit na půdě našk země hower naprostý nedostatek obrazotvornosti své washingtonské vlády. neše.
bez ^vůdce. V tom .prý je chyba. Zapomíná se, že
Když
první
Sputník
dokázal
nehoráznost
jeho
krátkozrakosti
nade
4
luďáckou a buržoasně z tří jmenovaných vůdců jenom Štefánik by se
nacionalistickou ideolo- vší pochybnost, americká mašina se dala do pohybu.
dal s básnickou nadsázkou přirovnat k postavení
Čtyři měsíce po odpalu prvního' Sputníka začal obíhat zeměkouli našich předáků, kteří selhali. 4 Masaryk a Beneš
Bii".
první americký satelit "Explorer" a hodně lidí si zhluboka oddychlo. šli především do revoluce. My jsme šli do exilu,
Kde se projevují
ačkoli mnozí se dlouho snažili žít v ilusi odboje.
Vůdce nelze vyhledávat jako královny krásu hlaReakce světa byla dvo- přehnaně bezpeční, v mismu mluví srovnání
Bacílek dále přiznal,
amerických sováním. Vůdcové se rodí v době krise" v době,
že » se "buržoásní nacio- jího druhu. Američané některých částech svo- výkonnosti
kdy vše je v sázce, kfiy není čas na hlasovací lístky
nalisté" najdou praktic- se začali okamžitě cítit bodného světa byl zase a ruských, raket. Jupiter a dělení odpovědnosti. Deset let exilu bylo než
význam americké druži- C má vztlak 75.000 li- ústupovou bitvou, ve které bylo třeba zadržet náce zbytečně podceňován. ber. Vztlak rakety, která por dobrodruhů a rozumných šílenců, jakými oplýdopravila do "vesmíru vá každý exil. To se ve značně míře podařilo a
C
OJupiter
přistěhovalcích
rozumně
dnes je zrno zhruba odděleno od plev. Za to lze
d ruhého Sp utníka
j e hlavně děkovat času, jenž vše léčí,
Jupiter
C
je
vlastně
Na devátém Shromáždění australských občanů,
americkými vědci odha- jTak má být ustaven a Vybrán řídící orgán exilu?
armádních
řekl k problému přistěhovalců rozumné slovo šéf- kombinace
dována na 250.000 liber. Především myslím, že není ani účelrié ani vhodné
redaktor deníku -Adelaide News Kohan Rivett. % raket Redstone a Ser- - Proti přehnanému pod ustavovat nějakou další Radu. Zkušenosti s první
jeho příspěvku vyjímáme: Myslím, žé je zcela op- žant. Redstone tvoří prvby měly být dostatečnou výstrahou. Co má řídící
rávněno, aby noviny, ftteré chodí každodenně do ní fázi, 11 Seržantů dru- ceňování mluví zvážení orgán řídit? Schůze, z nichž vycházejí jalové" resotéměř každého domu, ze všech sil usilovaly o snápsychologického význa- lúce a pokyny, jež nikdo nebere na vědomí? činšenlivost, fair play a zeslabení zakořeněných a ne- hou, 5 Seržantů třetí a mu amerického úspěchu. nost spolků, které, pokud Wistují, vykazují striktrozumných předsudků. Věříme, že bychom zaned- samotné satelitní těleso J e přirozené, že odpal ně papírovou činnost, a pokud pracují, nepotřebují
bávali své povinnosti a svoji odpovědnost, kdyby- s dalším S e r ž a n t e m
směrnice ^ shora? Další siestu všelijakých plnomocamerické družice nemohl níků a důvěrníků, kteří se omezují na korespondenchom se propůjčovali nepřátelství vůči přistě- čtvrtou.
jedním rázem vymazat ci s velikány z Washingtonu?
hovalcům, populárnímu v některých vrstvách obyvax
"Explorer" váží 30.8 propagační zisky, které
telstva. Články, které zbytečně a úmyslně vzbuzují
Je nesporné, že potřebujeme československé spolvášně a předsudky, musí být škodlivé. Jen málo libry {Sputník 1 184 lib- Sověty vytloukly tím, že ky, které by plnily úkoly sociální a společenské.
australských novin, »které stojí za zmínku, se do- ry, Sputník 2 1.120 liAle je už na čase přestat si namlouvat, že boj probyly ve vesmíru první, ti ^komunismu je závislý na "řídícím orgánu exilu".
pouští tohoto poklesku. O zločinnosti přistěhovalber),
maximální
výška
a že tám dovedly vy- Až budou v pořádku údy, vyjasní se i v hlavě. Jisců se nemá v tisku psát ani víc ani méně než o
zločinnosti A u s t r a l a n ů . Myslím, že krok za krůč- jeho orbitu je 1.700 mil střelit daleko těžší sate- tě přijde doba, kdy bude třeba vůdců a kdy "říkem začíná průměrný Australan chápat, že v které- (Sputník 1 560 mil, lity. "Explorer" však do- dící orgán exilu" bude mít co řídit. Prozatím však
koli skupině , přistěhovalců z kterékoli země není Sputník 2 1.056 mil) a
bude dobře, když si dáme pozor, abychom nezaměvedl ukrást alespoň část ňovali předsedy a místopředsedy za vůdce.
obyčejně víc darebáků než v kterékoli libovolně
jun
jeden
okruh
kolem
zejejich vavřínů, protože
vybrané skupině Australanů.
Jakmile začne přistěhovalec sdílet se svým aust- měkoule mu trvá 114 ukázal, že sovětský náPublished by
ralským sousedem v továrně, v autobuse nebo přes minut (Sputník 1 96 skok, jistě značný, není
Fr. Váňa, 8 Moorhouse St., Richmond E. 1, Vic.
plot dvorku-zájem o denní politické události, příli- min., Sputník 2 103 nedostižný.
vy a odlivy studené váEty, otázky cen a mezd ne- min.).
Printers: Bussau Sc Co.,
bo sportovní zájmy, asimilace bude pokračovat
(Pokračování na str. 2)
6 Elizabeth St., Nth. Richmond. Vic.
Proti
přehnanému
optirychle.
;
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BOMBY V T U N I S U
Další francouzská bota v severní Africe

Minulé dva týdny byly bohaté na mezinárodní události prvního řádu,
mezi něž vsak nepatří další Bulganinův dopis Eiáenhowerovi. Všeho moc
Škodí, a co dříve vzrušovalo, začíná nudit.
Ale z Indonésie, kde se vojenští velitelé střední Sumatry postavili
oteřene proti djakartské vládě, se začínal ozývat praskot hroutícího se
státu. Z e Středního východu zazněly fanfáry nesourodého spojení Egypta
a Sýrie, následovány zprávami o jednáních mezi Irákem a Jordánem o
podobnou "trucfederaci".
"Čistý"
štít
sladké
Z e severní Afriky za- plnou vahou za' rozhodFrancie
snese
další
skvrnutí
francouzských
veliduněly výbuchy bomb,
nu
celkem
bez
velkých
telů
v
Alžíru,
jež
vedlo
které udělaly z malé tuniské osady Sakiet - Sidi k bombardování, a pa- potíží - o jednu kaňku
Youssef středisko výbu- řížský parlament mu vy- více nebo méně. Ale pro
západní spojence je to
slovil důvěru.
chu. Tuniská vláda tvrdí, těžká rána. Pro komuZ e všech rušných udánistické záměry v Africe
lostí posledních čtrnácti že šlo o nevyprovokova- je to voda na mlýn.
nou
akci.
Protestovala
dnů to byla událost pro
Tunis patří se svým
Západ nejnešťaátnějsí. ve Spojených národech,
odvplala svého vyslance presidentem Bourguibou
Reakce světa
z Paříže, žádá odsun mezi poslední skutečné
Při francouzském ná- francouzských jednoték přátele západních demoletu na Sakiet - Sidi z tuniských základen a kracií v severní Africe.
francouzským Bourguiba se snažil o
Youssef přišlo o život zakázala
válečným
lodím
vstup do federaci Maroka, Tuni75 lidí a 100 jich bylo
su a Alžíru s přátelskýpřístavu v ' Bizeřtě.
zraněno.
.
Francie
odůJ
• _
mi svazky se Západem.
Moskva
odsoudila
<
s
v o dňu je svou akci tím,
Byl jedinou vážnou pro¡íiadšeriím
"pirátský
úže tam tuniské protiletiváhou extrémistů typu
tadlové
dělostřelectvo tok" Francie, Sýrie napomoc, plukovníka Nassera.
ostřelovalo francouzské bídla Tunisu
Jeho situace byla dost
Washington
v
y
s
lovil
letouny a že šlo o základnaději,, že obtížná již vlivem občannu alžírských vzbouřen- opatrnicky
ců. Ministerský předse- "Francie a Tunis vyřeší ské války v Alžíru. Bomda Gaillard se postavil své spory a obnoví přá- bardování Sakiet - Sidi
Youssef j i činí téměř
telské vztahy".
* Obchod koloniální *
lahůdkářství * milkbar
MILLSWYN
DELICATESSEN
89 Millswyn St.,
. STH. YAKRA, VIC.
Telefon BM 4779
(z Toorak Rd., nedaleko St. Kilda Rd.)
. Dodávky do domu ,
Manželé Š u r a n o v i

Krok

na

měsíc?

(Pokračování se str. 1 ) druhý. Ale na výsledku
toho závodu možná zá' Rakety a družice
visí celá budoucnost svěTo, čeho jsme nyní ta.
svědky, vypadá jako cirPřed našima ' očima
kusová soutěž dvou akro- se právě odehrává první
batů, kteří se snaží pře- kolo - výroba raket s
svědčit svět o tom, 7č. to jadernou náloží a vystředovedou lépe než ten lování pokusných umělých družic.
Ve druhém kole uvidíme pravděpodobně raketu na měsíci, pořád
ještě s významem převážně propagačním.
CHVAL KAŽDÝ D U C H HOROSKOP
Třetí
kolo
přinese
Pořádá Dr. C. A. Chval
pravděpodobně větší a
P. S. se táže co značí v horoskopu šestý dům? dokonalejší satelitní těOdpověď: šestý dům v horoskopu symbolisuje lesa, jejichž význam už
nemoce, pracovní poměry a podřízeně. Saturn bude asi očividně vojenve špatné aspektaci k slunci značí sklon k ne- ský. Atrakcí čtvrtého komocím, jako kornatění tepen, kožní nemoce, la budou satelity s lidosifikace, rheumatismus a j.
skou posádkou. O tom,
• . . Planeta Mars poskytuje tělu životnost, co přijde po nich, se- neněkdy příliš ohnivou a bojovnou, nebo i ná- odvažujeme spekulovat.
ruživou, Dává sklon k nemocem horečnatým
Stav utkání
a ku zánětům. Nehody a smrť jsou naznačeny zlými aspekty ve východní části horoskoNedostatek zpráv ze
pu, hlavně v úhlech a ve vrcholech domů.
Sovětského svazu zabraPro člověka zdraví je tou nejdůležitější vě- ňuje přesnému odhadu
cí. Lékař obírající se astrologií a vědou du- nynějšího stavu závodu
chovní je ve velké výhodě při diagnose i prog- do vesmíru. Z d á se však
nose. když užije všech osvědčených prostřed- jisté, že Rusové mají
ků, ku zjištění nemoce, horoskop pacientův určitý náskok.
mu nejen nález potvrdí, ale často i předem
Jejich rakety o střednapoví, o co se jedná, a co se dá očekávati.
ním akčním radiu (1.000
Odborníkem postavený horoskop je neoceniaž 1.800 milX jsou již
telnou pomůckou.
pravděpodobně připraveDr. C. A. Chval ve "Zdravotní hlídce", New
ny k akci. Americké proYorké listy, 31. prosince 1957, str. 6.
tějšky těchto raket (Ju-

Naše rovy

neudržitelnou. Posiluj e
pozice krajně extrémních, / protizápadních a
namnoze prosovětských
živlů^ v severní Africe.
Spojené státy byly postaveny do nepříjemné
situace, kdy se mají vyslovit pro jeden ze spřátelených států. Francie,
přes všechny nedostatky,
zaujímá již svou geografickou polohou klíčovou
posici v plánech západního obranného spojenectví. Tunis znamená
politicky totéž v severní
Africe.
- '
Francie dokázala znovu, že se pořád ještě nedovedla rozumně vypořádat se skutečnostmi
dvacátého století. Dienbienfu, Suez, beznadějný zápas v Alžíru, nedávný povyk se zásilkami zbraní 'Tunisu a
nejnověji bombardování
tuniské pohraniční osady vedou krok za krokem k rozkladu státu,
který kdysi patřil k hlavním pilířům západní demokracie.
-n-

piter a Thor) budou v
plné výrobě teprve v
prosinci tohoťo roku..
Rusové vyzkoušeli s'
úspěchem • své první interkontinentální rakety v
srpnu minulého reku.
Podle jedněch odhadů
mají vycházet ze sovětských továren ve větším
počtu už v červenci, podle jiných až uprostřed
příštího roku.
Americká interkontinentální raketa
Atlas
byla s úspěchem odpálena teprve nedávno a
americké jednotky jí budou vyzbrojeny v ne.jlepším případě až / prosinci 1959.
V samotných satelitech
je prý ruský n,áskok větší než v raketách.
"Explorer"
znamená
první krok na cestě k vyrovnání ruského náskoků a v tom je jeho hlavní význam. Přehlížení
toho významu by nebylo
rozumné, jeho přeceňování by však mohlo být
nebezpečné. Američané
teď tvrdí,' že jsou jenom
krok od cesty na měsíc.
Ale, jak naznačuje hořejší srovnání, jsou-li
oni od měsíce krok, jak
daleko jsou od něj Rusové?
-n-

Bolí Vás hlava?
ZLOBÍ VÁS OČI?
Noste brýle od O P T Á !

OPTO
Gapitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (proti Melbourne Town Háll)
Telefon: Central ( Y ) 1819
. Mluvíme česky i slovensky
Zachraňte děti svých příbuznýeh před obrnou!
( po 1 io )
Pošleme jim za Vás Salfrovy injekce
Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského
předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
Zastupujeme firmu P L U M R O S E ,
nej lepší dánské potravinové ' balíky
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
Vyžádejte si podrobný ceník

ZE DNE NA DEN
1.2. S y r s k ý president
Skuhri El Kuwatly. a
egyptský president Nasser
podepsali dohodu, podle
které se oba státy sjednocují v jedinou federací.
2. 2. Maršál Bulganin poslal Eisenhowerovi další
lTstránkový dopis.
5.2. Na Floridě opět selhal pokus vystřelit do
yefemíírul satelitní těleso
raketou typu Vanguard.
— Vůdce teroristické or~
ganisace 1 EOKA Grivas
vydal rozkaz k! nové ofensivě na Kypru.
6. 2. Skupina indonéských
politiků, prohlásila v Tokiu, že.byla vytvořena na
Sumatře nová vláda. V
Djakartě byla tato zpráva popřena.
7.2. Podle Lo Jui-Činga,
ministra státní bezpečnosti v čínské komunistické
vládě, bylo za poslední
dva roky v Číně zatčeno
100.000 lidí pro pravicově sympatie, mezi nimi
5,000 členů komunistické
strany.
8.2. Francouzská letadla
bombardovala
tuniskou
vesnici na alžírsko-tuniské hranici, poněvadž prý
tuniská protile-tadlová děla střílela na francouzské
letadlo.. Při bombardování prý zahynulo asi 75
lidí.
— V odpovědi na Bulganinův dopis projevil britský ministerský předseda
Macmillan ochotu zúčastnin se konference hlav
mocností.
9. 2. V Padangu se konala manifestace proti in-

donéskému
presidentovi
Šukarnovi a "ministerskému předsedovi Djuandovi.
— Čistce ve Východním
Německu padli za oběť
m. j. členové ústředního
V, ý b o Ir u komunistické
strany Wollweber, Schirdewan a prof. Oelssner.
10.2. Padangský rozhlas
vysílal ultimatum presidentu Sukarnoyi, aby do
pěti dnů rozpustil vládu
a sestavil novou pod vedením dr. Hatty.
— Východoněmecká vláda byla reorganisována.
V rámci "demokratické
centralisace" bylo zrušeno osm ministerstev prů- •
myslu.
— Britský ministr zahraničních věcí Selwyn Lloyd
a kyperský guvernér Foot
přiletěli do Athén k jednání o kyperském problému.
11. 2. Čou -En-laj byl na
vlastní žádost zproštěn
úřadu ministra zahraničních věcí v komunistické
Číně. Jeho nástupcem je
maršál Čen Ji. Čou Ehlaj zůstává ministerským
předsedou.
— Indpnéská vláda zamítla ultimatum povstalců ve střední Sumatře.
Na čtyři důstojníky, kteří ultimatum předložili
předsedovi vládly Djuandovi, byl, vydán zatykač.
14.2. Irácký král Feisal
a jordánský král Hussein
podepsali dohodu, podle
které budou obě země
sloučeny. Hlavou > nové
federace ie král Feisal.

Zájemci o koupi domu neb pozemku
obraťte se na firmu
R. W . H A U G H T O N &
S O N
Estate Agents, Members'1 Real Estate &
Stock Institute
86 MOUNT ST., HEIDELBERG, VIC. .
(naproti železniční stanici)
Telefon JL 1034
Domy a pozemky na prodej v předměstích •
Heidelberg, Eaglement, Ivanhoe,, Rosanna,
Macleod, Watsonia
Poradíme a pomůžeme získat hypotekámí úvěr
Český tlumočník k disposici každou sobotu
dopoledne po předběžném ujednání
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— Státní nakladatelství filmů budou promítány:
politické literatury vyda- Chicago volá, Synkopy,
lo v těchto dnech první Piknik.
českou knihu o umělých — V Peci pod Sněžkou
družicích. Jmenuje se byl uveden do provozu
"Přes pr£h vesmíru", au- nový lyžařský výtah. Je
tory jsou vědci Kadavý, dlouhý 840 m.
•—Začátkem ledna byl v
Rykl a Bukovský.
— Po deseti letech čs. - Bližné na okrese Český
sovětské družby byla teď Krumlov otevřen nový
ustavena též "Společnost tuhový důl. Těží s© tam
sovětsko - českosloven- amorfní tuha, která se
ského přátelství", tento- zpracovává v Netolicích.
krát pro změnu v Mosk- — V Banskej Bystrici se
dokončuje výstavba velvě.
— P r i m á t o r hlavního ké cementárny, jejíž ročměsta Prahy Adolf Svo- ní výroba přesáhne 5 tiboda přijal mimořádné- • síc tun cementu.
ho vyslance Jemenu a — Ve strakonický Zbrojovce měl obchodní jedvelvyslance Japonska,
— V Praze se konalo za- nání ředitel firmy Mersedání rozšířeného kraj- cury Motors z Milwaukee
ského výboru Národní Wooley Smith. Stal se
fronty. Hlavní projev generálním zástupcem pro
.měl tajemník ÚV KSČ vývoz skútrů dp USA.
— Slovenská filharmonie
poslanec Josef Němec.
— Členové
Smetanova odjela na zájezd do Zákvarteta, které nedávno padní Evropy. První konkoncertovalo v Austrálii, certy budou v Bruselu a
byli poctěni Cenou míru. Antverpách. •
Za vynikající represen- — Státní automobilky zataci a za "posílení myš- čaly inzerovat nově "molenky přátelství a doro- derní, rychlé a pohodlné
zumění mezi národy" byli auto" Tatru 603. Zájemvyznamenáni: Jiří Novák, ci mají "podat žádost, doLubomír Kostecký, dr. loženou potvrzením na
Milan škampa a A. Ko- úsporný vklad nejméně
hout. Letos bude Smeta- 20 tisíc korun, obvyklou
prostřednictvím
novo kvarteto hrát v Ra- cestou
kousku, Anglii, Němec- odborové organisače."
ku, Jugoslávii a v So- — Ministr školství a kultury dr. F. Kajtiuda odvětském svazu.
— V roce 1958 doveze Čs. cestoval do Varšavy, kde
státní film 140 celovečer- projednával plán kulturních filmů ze .zahraničí, z ní spolupráce na rok
toho 50 filmů bude ze 1958.
Západu. Z amerických — Pražští novináři byli

PROCESY A ROZSUDKY
— V Liberci bylo souzeno 10 nejmenovaných
zaměstnanců státního velkoobchodu v H r á d k u
u Liberce. Obžalovaní byli odsouzeni k trestům
od 3 do 14 let. Škoda přesahovala 820 tisíc

DOMOVA

ZKRATCE
pozváni do restaurace Na
příkopech, která začala
vařit kávu 18 způsoby.
Chutnala jim nejlépe káva Gordia (italský způsob). Recept: 5 g kávy, 5
g hořké čokolády, lžička
citrónové šťávý, 2 dkg
šlehačky
a
práškový
cukr. Cena lidová: 5.80
Kčs.
— Ředitel prvního čs, veletrhu v Brně Jaroslav
Písařík informoval zástupce tisku o přípravách
na letošní veletrh. Bude
se konat od 7. - 18. září.
Zahraniční vystavovatelé nebudou mít zatím své
vlastní výstavní pavilony. Od roku 1960 se mají konat jak na jaře tak
na - podzim.
— členka Národního divadla v Praze Eva Klenová-Goetzová vystoupila v moskevském Divadle satiry ve hře "Živnost
paní Warrenové". Představení přihlíželi: vyslanecký rada KlajČiak, tajemník vyslanectví Stárek a dirigent opery ND
Zdeněk Chalabala.
— Ředitelé čs. státního
filmu podepsali smlouvu
se z.ástupcem nezávislé
americké produkce. Ve
společné produkci má být
natočen ještě letos film,
založený na Č a p k o v ě
"Válce s Mloky". Film
prý bude natočen ve dvou
versíchí českou budou
režírovat Jan Kadár a
Elmar Klos, bývalí úspěšní ^ režiséři krátkých .filmů. Exteriéry se prý budou natáčet buď v Karibském moři nebo ns
Baleárských ostrovech,
interiéry na Barrandově.
Hlavní role v české versi: Jan Werich a Jiřina
Brejchová.
— V Berlíně byla uzavřena dlouhodobá dohoda
o dodávkách zboží, no i-

- 3Cesta Viliama Širokého po asijských zemích

Kambodža - Burma - Indonésie
Viliam Široký se zdržel v Indii ( H D 3-VIII.) skoro čtrnáct dní. Před
odletem se s ním loučil kalkatský starosta s orientální obřadností: "Velký a trojnásob vážený hoste! Přijměte tisíce pozdravů v této bájeslovné
a historické metropoli Bengasie!" N a rozloučenou dali zdvořilí Indové
Širokému stříbrný penál. Výměnou jim Široký potvrdil, že "Československo
stojí opět na straně zásad ŠpančaŠila, zásad mírového soužití". Kalkata
je prý pak "v mysli našeho lidu spjata se vzpomínkou na velkého syna
Indie Rabindranátha Thákura". Mluvil prostě jako kniha, ačkoli ho jisté
nikdo nepodezírá z toho, že by kdy Thákura četl.
Z Indie odletěl Široký do Rangúnu, kde už
na něho čekali burmský
ministr zahraničních věcí a československý vyslanec Alois Bartušek.
Československá výprar
va však měla před túrou
po Burmě na programu
zastávku v jiném státu,
v Kambodže. T a m se
mimo obvyklé ceremonie
a ujištování o věčném
bratrském svazku nepřihodilo nic pamětihodného.
Do formy se Široký
dostal po návratu do
Rangúnu. Začal svoji
apoštolskou pouť jako
každý turista, ČTK zaznamenala, že si nejprve
prohlédl slavnou rangúnskou pagodu Švedagin, starou přes dva a
půl tisíce let.
V mauzoleu Azánis
položil pak věnec k pomníku "vůdce burmského
protikoloníálního hnutí
Anksena a jeho druhů,
zavražděných v r o c e
1947".
Pozítří se čegkoslovenký ministerský předseda

nerozepisuje:
"Oba státníci hovořili
o otázkách čs. - burmských vztahů a vyměnili
si také názoru na problémy v oblasti mezinárodní politiky. U příležitosti návštěvy
předsedy
v l á d y Československa
připomíná burmský tisk
rozsáhlost vzájemné spolupráce a zdůrazňuje
sympatie Burmy k Československu".
Zpráva je strohá asi
proto, že U N u je ¿ice
známý neutralista, ale na
rozdíl od svých asijských
kolegů si nedělá žádné
iluse o Sovětském svazu.
Široký pak ještě y a jel
do státu Šan, který tvoří severovýchodní část
burmské federace.
N a břehu největsího.
jezera v Burmě byla čs.
vládní delegace svědkem
tradičních
veslařských
závodů.
Zpravodaj pražského
rozhlasu Dušan Ruppelt
uhodil na pravou strunu, když začal popisovat, jak je jihovýchodní
Asie zaplavována zbožím ze sovětské části světa:

Byl poprvé navázán
kontakt mezi vládními
představiteli obou států,
jejichž hospodářské a
kulturní vztahy se v posledních letech potěšitelně rozvíjely, jak to ukáže nejlépe krátká procházka ulicemi Rangúnu.
Mezi houfem uhánějících rikšů a aut všech
světových značek se proplétá mnoho našich Škodovek a motorek. Obchodníci v malých krámcích . . . nabízejí kolemjdoucím naše látky a
textilie, v jejichž vývozu
do Burmy jsme ze všech
světových vývozců textilií na prvním místě.
Právě tak jsme mezi
prvními ve vývozu strojů a strojního materiálu,
potřebného pro začínající průmyslovou výstavbu
nezávislé Burmy 1 '.
Z Burmy odletěla čs.
delegace do hlavního
města Indonésie Djákarty. Široký byl přijat ministerským
předsedou
Juandim a byl divákem
fotbalového zápasu národního mužstva s Rudou hvězdou Bratislava.
B. G., Paříž

NA SLOVENSKU
rátčíka" a tvrdého stalinistu.
Prvními obětmi čistek
po Šebestovi se stali vysocí straničtí funkcionáři Verčík, Darula a Kořeň a paní Szieglová Vinklerová, takto nositelka řádů práce maďarské národnosti
(měla
prý škraloupy z doby
povstání v Maďarsku).
Poměr Čechů a Slováku
Některé zahraniční zprávy tvrdí, že odboj slovenských komunistických
funkcionářů vznikl požadavkem vlády, aby bylo do českých uhelných
revírů přemístěno v krátké době 30 tisíc slovenských horníků. Zprávy
z Československu vsak
nic takového nenaznačujíPodle výpovědí uprchlíků z Českoá.crc3^a

se naopak poměr Čechů
a Slováků v posledních
letech zlepšoval.
Citujeme lu z měsíčníku Čs. přehled (1-V.)
typický výrok mladého
Slováka:
"Vzájemná
výměna
pracovních sd inezi Slovenskem a hisnorlrkými
zeměmi, výstavba průmyslu na Slovenska a
společná v o j e n š t í služha
způsobily. *»e se názorové rozdíly mez i obecia
národnostmi vyrovnávají. . . Mladí Slováci v
mnohých případech, kde
je to nutné, vyvracejí
separatistické n á z o r y
starších. Již dnes přijímají Slováci tak z 80 %
sDolečné soužin s
v republice na zsMsdé
zxrmcpráeiiosá zs samozřejmosr^.
vm
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Nejvýhodnější koupě nových domů
10 mil od Melbourne . City
kompletně vybavené plynem, elektřinou, horkou
vodou, pozemek drenážován, v asfaltovaná ulici,
Prohlédněte si naše domy
SOUST

Domy můžeme postavit též na Vašem pozemku

VZBOUŘENÍ
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Acheson
nesouhlasí s Kennanem

Jak sjednotit Německo a osvobodit satelity

DEPOSIT
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Baron-Alfred Krupp von Bohlen (Krupp, Essen kanóny, tanky a kulomety ve velkém) přijede do
Austrálie. Novinové stránky se prohýbají pod tíhou
•protestů.
Konec konců takové věci už jsme zažili předtím
a nestaly se jenom v Austrálii. Generál Speidel by]
stejně přivítán v ' Norsku, kam přiletěl v rámci
povinností jednoho z velitelů armád Severoatlantického paktu.
Pianista Gieseking zase musil svého času přerušit turné Spojenými státy, protože prý kdysi
hudl Hitlerovi. V Melbourne mu z tšhož důvodu
pouštěli v koncertní síni za zvuků Debussyho a
Ravela poštovní "holuby.
Byly menší případy sportovců, kteří nesměli někde běhat, skákat nebo hrát kopanou, protože byli národnosti německé.
Staly se případy ještě pitomější. Nacista Beethoven to např. hned po válce schytal v Československu, kde měli Praha, Brno, Bratislava, Moravská Ostrava a přifařené vysílačky zakázáno přenášet jeho "germánskou" hudbu.
Speidelův norský případ byl nerozumný, ale pochopitelný, Giesekingova zkušenost zbytečná, restrikce vůči německým sportovcům nesmyslné, trpasličí úzkoprsost s Beethovenem neuvěřitelně stupidní.
• Alfred Krupp však patří do zvláštní kategorie.
Australský novinář Wilkie nebyl daleko pravdy,
když napsal: "Hitler a jeho banda byli psychopatičtí demagogové, kteří cizopasili na neštěstí Německa. Ale Krupp a- jemu podobní B Y L I nacismus . . . "
Krupp dostal Hitlera s jeho šílenci k moci, udržoval je u ní a tloustl na nevolnické práci nešťastníků z koncentračních táborů. V Norimberku dostal
12 le-t a neděla by se mu žádná křivda, kdyby byl
skončil na konci provazu.
Jeho propuštění, spolu s vrácením celého průmyslového koncernu (plus 25 miliónů liber "kompensace") jsou výsměchem norimberské spravedlnosti. Alfred Krupp se liší od masového vraha je" nom tím, že nikoho : nezabil vlastníma rukama.
Pobouření, které vyvolal jeho příjezd do Austrálie, je docela přirozené. Současně je "však Živým
důkazem pokrytectví dvojího lokte, ktéré je dnes
všude běžným úkazem.
Kdyby byl Alfred Krupp přijel do Austrálie
investovat milióny, byl by, alespoň pro větší část
obyvatel, docela vítaným hostem, jako kdysi Hjaimar Schacht v Indonésii, nacističtí poradci v Egyptě, nebo němečtí raketoví vědci v Americe a Sovětském svaze. Charakter, zdá se, je někdy hodnocen podle toho, kolik se z něj dá "vyrazit".
Ti, co protestují v "spravedlivém rozhořčení",
protestují v podivně nevhodné době. Bylo by snad
užitečně, kdyby se kolem sebe rozhlédli, neexisťují-li přímo pod jejich nosy věci, které by si jejich protestů zasloužily více.
Odsouzený zločinec druhé světové války vzbudí svým příjezdem úplné "vzbouření na vsi",'zločince studené války pozvou na dýchánek do Buckinghamského paláce.
Zajímavé je, že právě ti lidé, kteří v Austrálii
protestují proti Kruppovi nejhlasitěji, potřepávají
Macmillana po zádech za to, že si chce sednout za
stůl š jinými zločinci.
^ Neboť - kterého asi zločinu v Kruppově rejstříku se nedopustil Nikita ChrušČov? Pro Krupps
otročilo 12.000 ubožáků v nejhorších podmínkách.
Pro Chruščova otročí milióny ubožáků za • podmínek ještě horších.
Krup to dělal ve jménu nacismu, ChrušČov ve
jménu komunismu.
A jestli Krupp nikdy nikoho nezabil vlastní rukou, je sporné, dá-li se - s ohledem na jeho minulost na Ukrajině - říci totéž o Chruščovovi.
Za "spravedlivým rozhořčením" se někdy skzýri
vytloukání politického kapitálu. Je-li politický Vyli ostně protestovat proti svinstvu, protestujme! J é ' li, nebo zdá-li se, výnosnější si s ním sednoni 23
stůl, proč ne?.

Osvobození satelitů je věc, která nás přirozeně mimořádně najímá. Deset let po únorovém puči nás zajímá víc než kdy jindy. Každá nová myšlenka, která se jím zabývá, přitahuje automaticky naši. pozornost a není to
bohužel často, že se nějaká vyskytne.
Mezinárodní politická scéna se mění téměř den ze dne pod nárazy nových událostí. S ní se mění i předpoklady osvobození satelitů. Jedna věo
však zůstává nezměněný. Téměř všichni mezinárodněpolitičtí odborníci
vidí shodně spojitost mezi řešením satelitní a německé otázky.
Osvobození satelitů se podle těchto expertů nehýbá s místa, protože
se nehýbá s místa problém německého sjednocení.
V poslední době se jatelná. .
ního problému. K o n e c
pak množí hlasy, obviObě strany stojí ne- konců je Východní Něňující "německou" poli- ústupně na svém stano- mecko jenom jedním ze
tiku demokracií ze ste- visku. Německý prob- satelitů. Nynější stav v
rilnosti.
lém se tak dostal do sle- satelitech je podle něho
Západní hledisko na pé uličky. Vedle něj tam neudržitelný. Dříve či
sjednocení Německa by- leží pod tlustým náno- později v nich musí dolo až dosud asi toto: do- sem prachu také prob- jít k dalšímu vývoji - k
jít k němu může jenom lém komunistických sa- lepšímu nebo horšímu.
na základě svobodných telitů.
Z ř e j m ě se domnívá,
Americký expert v o- že by vhodné vyřešení
celoněmeckých voleb.
Německo sé musí samo tázkách zahraniční poli- německé otázky ovlivnirozhodnout, chce-li sle- tiky Kennan, někdejší lo vývoj k lepšímu a
dovat neutrální politiku, vyslanec Spojených stá- vedlo v konečných důsnebo zůstat Členem Se- tů v Moskvě, přišel ne- ledcích k jejich politicveroatlantického paktu. dávno s novou, . takřka ké svobodě.
Komunistické stanovis- revoluční politickou konAby uvolnil cestu doko je značně rozdílné. cepcí, která byla v Evro- hodě o Německu, navrOdmítá svobodné vol- pě přijata s nevšedním h u j e : 1. vyloučení Něby, protože by jejich zájmem.
mecka (jednotného) z
Bývalý americký mi- členství v Severoatlanvýsledek znamenal kozahraničí
Dean tickém paktu, tedy jeho
nec komunismu ve Vý- nistr
Acheson,
který
je
vlastchodním Nemecku. Žáneutralisaci, 2. odsun
dá přímé jednání mezi ně tvůrcem nynější poli- amerických, britských a
Adenauerovou a berlín- tiky Spojených států v sovětských
armád
ze
skou vládou, již úplně Evropě, s Kennanem ne- střední a východní Evkontroluje. Dobře ví, že souhlasí.
ropy, Německa a FranKennan
je taková podmínka zácie ("V zásadě je dalepadním Němcům, kteří
Kennan není výjim- ko žádoucnější", říká,
existenci
komunistické kou mezi znalci, kteří "dostat sovětské armády
loutkové vlády nikdy ne- věří
v
z á v i s l o s t ze střední a východní
uznali, naprosto nepři- německého - a
satelit- Evropy, než udržování

německé armády proti
nim, dokud tam zůstávají...").
Kennanova koncepce
podchytila
obrazotvornost mnoha p o l i t i k ů
předně proto, že přináší
pohyb do stojaté vody.
Z d á se nám však, že
při tom přechází příliš
rychle dvě otázky: jak
by na své vyloučení ze
Severoatlantického paktu
reagovali Němci, a bylili by Rusové opravdu
ochotni k odsunu svých
armád výměnou za odchod armád západních?
Dean Acheson napadá
Kennanovu k o n c e p c i
zejména v druhém bodě.
Acheso n
Nevěří, že by Rusové
byli zatím ochotni ustoupit za Bug prostě proto,
že by to přineslo zhroucení komunistických režimů v satelitech, což by
mohlo zatřást samotným
Kremlem. Další změna
poměrů v SSSR je podle Achesona nutná dříve, než bude o odchodu
z Evropy vůbec možno
uvažovat. Moskevské řeči o odsunu armád považuje jenom za taktiku,
jež má oddělit Ameriku
od Evropy.
" . . . Náš ústup z posic, kdysi pevně drže(Pokračování na str.. 6)
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Drahá pětice knížek, vybraných na rok 1957

PABĚRKY

SKLIZNĚ

S mírným zpožděním dostali abonenti edice Sklizeň svobodné tvorby
v lednu druhou pětici knížek, vybraných pro rok 1957, Jako už v první
polovině série převládá i tentokrát literatura naučná.
Vilém Bernard se pokusil přehlédnout pod názvem "Kde básníkům
se poroučí" vývoj české literautry za posledních deset let. Jak sám upozorňuje, šlo mu pri tom hlavně o politické aspekty tohoto vývoje, tj.
o to, jak se komunisté snaží literaturu zprostituovat a jak spisovatelé
využívají každého uvolnění generální linie, aby postoupili aspoň o
krůček na cestě ke svobodě umělecké a lidské. Nevím, od kdy začal
Bernard soustavně sledovat český kulturní život, ale musím konstatovat, že mu mnoho ušlo.
Zbytečně se rozepisuje o proměnách vrtichvosta Nezvala, o tak
zvané politické závěti
Františka Halase (jejíž
pravost snad přece jen
ještě není dokonale prokázána) a o smutném
konci Konstantina Biebla, ačkoli to byl básník,
který až do posledního
dechu nechtěl nic jiného
než sloužit stalinskému
komunismu a který si
vzal život jen proto, že
se nedokázal zavděčit.
Opomenutí
TG- UŽ je zajímavější
případ jiného sebevraha, Karla Teigeho, komunisty a úhlavního nepřítele
socialistického
realismu, nebo postava
Vladimíra Holana, básníka, který dosel od
vroucího "díku Sovětskému svazu" k výmluvnému mlčení a k veršům
pro děti.
Ale o tom se Bernard
vůbec nezmiňuje - ba

ani o mladých odbojnících, seskupených kolem
pražského časopisu Květen a brněnského Hosta
do domu.
Mohl bych vypočítávat
dál, ale myslím, že tohle
stačí k závěru, že Bernardova studie je spíchnuta
jehlou velmi horkou a
Že nestála za knižní vydání.
První kroky
Historický záběr Adolfa Mokrého "P^vní kroky" je zase žalostné torso. Autor v něm lící události bouřlivého r o k u
1848 v Čechách a na
Moravě až do pražských
svatodušních bouří.
Téma je to tedy celkem aktuální, neboť lze,
myslím, říci, že jsme
předloni prožili obdobu
tohoto revolučního roku
a že se východní Evropa
nyní noří do tmy Bachova absolutismu.
^
Ale knížka Mokrého
je, opakuji, bohužel jen

torso. Nejen proto, že
končí tak říkajíc v nejlepším (to možná zavinil spartánský rozpočet
vydavatele), ale hlavně
proto, že autor nedokázal podat ucelený a výrazný obraz tehdejší doby a jejích problémů.
Místo aby řádně vysvětlil laickému čtenáři tehdejší pblitickoy situaci
v Rakousku a vládní
systém mocnářství, prodlévá zbytečně u pitoreskních detailů Jkulturně
historických, sociálních a
hospodářských.
Výsledek je zmatená
tříšť. Ale jednu prodlevu Mokrému nezazlívám: obšírné citování
výkladu Palackého o
nutnosti silné mocnosti
ve střední Evropě jako
hráze proti ruskému asi.atství. Tomu by se měl
napříště každý náš politik naučit nazpaměť, než
se bude ucházet o poslanecký mandát.

1957
Zapomeň, můžeŠ-li
Exiloví autoři, kteří
chtějí ve Vlachově Sklizni uveřejňovat naučné
práce, musí prostě být
natolik versírovaní novináři, aby dovedli zachytit na 80 - 100 stránkách
všechno podstatné z látky j která volá po trojnásobném rozsahu.
J e trochu ironické, že
to ještě nejlépe umí autor nejméně náročné
knížky z celé pětice, Jan
Ještědský. Jeho medailony slavných postav
českého divadla jsou arci
sentimentální, učesané a
povrchní až běda, ale1
při vší slohové, nabubřelosti jsou kupodivu sevřené a čtivé. Název napovídá hodně o autorově rozpoložení: "Zapomeň, můžeš-U".
Gradus ad Parnassum
Milada Součková zůstává ve sbírce básní
"Gradus ad Parnassum"
věrna své vždycky literární inspiraci. Je to ovsem do jisté míry otázka vkusu, ale já tuhletu
odvozenou intelektuálČící poezii nemám rád.
Je to vlastně secesní
epigonství - tak jako je
vzorně secesní obálka -,
kterou vydavatel (nebo
autorka sama?) pro sbírku zvolil.
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Z MÁCHOVSKÝCH VARIACÍ
Josef
Hora
Když vězeň stíny secítá
a kapky deště, písmo mříží,
když hltá ho tma rozlitá
po marných snech, po údů t£a,
nechoďte, neputujte sem,
polibky, od úst urvané mu,
podoby, jež mu vtiskla zem,
a lásko, milosrdná k němu,
nechte svět propadat se v něm,
doznívat zpěv, bez dovadnouti,
nechte h o s mrtvým úsměvem
pokračovat v jeho pouti.
Vždyť už mu zaplavuje sluch
nový jez, nový svět jím pluje.
A trpce zapřený jím Bůh
mu nová ústa modeluje.
Tvé ruce, oblouk gotický,
a tvoje ústa, rudá rána.
Milovat? Nikdy. Navždycky.
A plachta v dáli, větrem hnaná,
sleduje milovaný cíl,
k němuž jak oči pnou se slova,
vnuknutí hudby, ptáci chvil,
ta slabá křídla básníkova.
Tam, tam na konci větru kdes
se tančí v trávě, žije v slávě,
tam sen se na nebesa vznes
a básník Člověkem je hravé poutníku, sbohem. Lučinou
zacházíš, zajdeš, a než rtoma
ti slova lásky uplynou,
v svém umlknutí budeš doma.
Stín
A tak zbývá svazeček
povídek z pozůstalosti
Zdeňka Němečka, vydaný pod názvem "Stín".
Kdo si jej přečte, bude
se možná ošívat nad příliš vykonstruovanými náměty těchto zřejmě ješ-

tě ne zcela hotových a
otesaných náčrtů, ale jistě mi dá zapravdu, že
nám se Zdeňkem Němečkem odešel nejvnímavější pozorovatel a
nejpoutavější
vypravěč
mezi našimi exilovými
spisovateli. Karel Třešňák
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Vracíme se k únoru 1948

DESET CITÁTŮ PO DESETI LETECH
"Předsednictvo strany posoudilo tento stav věcí rodní bezpečnosti. Podobný postup zvolily i něktea dospělo k závěru, že záměrný postup představite- ré jiné strany."
lů některých vládních stran je spojen s úmyslem,
Úřední zpráva lidové strany 20. února
ještě před volbami nastolit! protidemokratickým a
protiústavním způsobem neparlamentní úřednickou
"Zachovejte klid, nezúčastňujte se žádných debat
-vládu, která by se měla pokusit vyrvat moc z rukou
vládnoucího lidu a ve službách reakce v ovzduší po- a jděte klidně za svou prací!''
litického a hospodářského rozvratu připraví ti protiZáhlaví Svobodného slova 21. února
*
*
demokratické volby . . .
V souvislosti s tímto kritickým vývojem politické
" . . . j s o u v sázce nejdražší statky národa. Dnes
situace nabývá ještě většího významu celostátní
sjezd závodních rad a odborových organisaci, svo- nejde ani o ústavu, ani o zemědělské osnovy, nejde
laný na den 22. února, jakož i celostátní sjezd rol- o žádné jiné důležité osnovy, nejde o národní ponických komisí, svolaný na 28. a 29. února. Těmto jištění, protože všechny sociální vymoženosti by
sjezdům, jejichž důležitému rozhodování chtěla by nebyly lidu nic platné, kdyby ztratil demokracii
. reakce svými pikly předejiti, připadne národně a a svobodu. Dnes nám jde o sam základ naší demostátně důležitý úkol, aby veliké dílo naší národní kracie, o její bytí a nebytí."
revoluce bylo nejen uhájeno, ale dále zdárně rozZ úvodníku Svobodného slova 21. února
víjeno v duchu lidové demokracie a socialismu".
*
*
Z prohlášení ústředního výboru KSČ 17, února
"Členové delegace připomněli, že přání velké vět*
*
šiny pracujícího lidu je, aby se odstoupivší ministři
"Předsednictvo odmítlo jednomyslně provolání již nevrátili do vlády, a že tedy president tomuto
komunistického předsednictva, v němž se tvrdí, že přání se musí podvolit.
druhé, to jelst nekomunistické strany ve vládě zaPan president odpověděl: Já nesmím říci, že ten
mýšlejí nastoliti protidemokratickým způsobem ne-^ nebo onen již nesmí do vlády, já nesmím říci, že
parlamentní úřednickou vládu, která by měla vyr- ten nebo, onen musí do vlády. Bude tu předseda
vat moc z rukou vládnoucího l i d u . . .
vlády a ten bude mně členy nové vlády navrhovat.
Předsednictvo strany bude usilovati o udržení Ná- A já jsem vždy stanovisko předsedy vlády bral
rodní fronty . . . Odmítá proto všechny pokusy, kte- vážně v úvahu. Opakuji, že nechci postavit justaré mají za cíl nahraditi dnešní systém parlamentní ment proti justamentu. Chci vám jenom říci, že se
demokracie a spolupráce- všech politických stran musíme na tento problém dlvati objektivně a mou
povinností je snažit se, abych strany dostával dosystémem diktátu jedné politické strany . , .
Předsednictvo považuje připravovaný sjezd zá- hromady ke spolupráci a nikoliv proti sobě.
Člen delegace připomněl, že nesnáze přecházejí
vodních r a d . . . za akci komunistické strany, která
z Prahy již také do menších obcí a pracující lid
ohrožuje jednotu odborového h n u t í . . . "
nemá důvěru, že by lidé, kteří dnes podávají deZ usnesení předsednictva 6s. strany národně - misi,, mohli úspěšně pracovat v budoucnosti.
socialistické 1S. února
Pan president: Chápu vaši situaci, ale yy musíte
*
*
zase chápat těžkou situaci moji. Na mě můžete spo"Dnes ráno požádal náměstek ministerského před- léhat, -že bych ani nyní, ani v budoucnosti nepřijal
sedy dr. Petr Zenkl pana předsedu vlády písemně, nic v žádné situaci, co by znamenalo vylučování
' ..aby mu sdělil, zda usnesení vlády ze dne 13. února té nebo orié skupiny z účasti na vládě. Řekl jsem:
1948 bylo provedeno. Protože pan předseda vlády Ať mně nikdo nepomyslí na to, že by komunisté
- dal na tento dotaz odpověď vyhýbavou, jež nám mohli býti vyloučeni z vlády. To je věo, kterou
potvrzuje naše vlastní zprávy, že zmíněné usnesení bych nepodepsal. Prosím, abyste s tím počítali pro
vlády provedeno nebylo, nezbývá nám než požádat dnešek a také pro budoucnost. Na tom trvám, ale
Vás, abyste nás zprostil politické a ústavní odpo- prosím také, aby všichni pamatovali na obtíže, ktevědnosti za vládu, která pozbyla schopnosti uvádět ré máme, a abyste mně při mé práci pomáhali".
svoji vůli ve skutek".
Ze zprávy ČTK o návštěvě dělnické delegace na
Z dopisu národně-socialistických členů vlády pre- Hradě 21. února
sidentu republiky 20. února.
*
^c —
*
"Nechceme Vás, pane presidente, nechat v po"Keď sme sa presvadčili, že nie ie ochota rešpekto- chybnostech o tom, že pro naši stranu je "směrodatvať usnesenia vlády v tak závažnej politickej otáz- ná vůle lidu, který si přímo živelně přeje, abyste

Naše specialita. ZBYTKY LATER
Látky na pánské obleky a dámské kostýmy
gabardinové, hedvábné, vlněné a bavlněné
Pánské košiie a pyžama
Levné zbytky k zasílání darem do Evropy
NEJLEVNĚJŠÍ CENY V MELBOURNE
J O B
W A R E H O U S E
5 6 - 5 8 Boutke St., Melbourne
ČESKÉ GRAMOFONOVÉ DESKY NA SKLADĚ
Kvalitní dlouhohrající desky.
České lidové písně, populární polky a valčíky
a taneční hudba orchestru Karla Vlacha.
Pište nebo telefonujte o seznam:
V. Jirák, 16 Rushall Cres., Clifton Hill, Vic.,
tel. JW 5755,

Acheson nesouhlasí...
(Pokračování se str. 4)
ných", říká Acheson. "by
naznačoval Rusům, že
jsme uznali nynější stav
věcí . . . "
Acheson (jako Dulles)
věří v "posici síly" a navrhuje naprosto rozdílná
opatření než Kennan.
Odsun západních armád z Evropy pro něho
zatím nepřipadá v úvahu. Žádá nejen větší
nukleární síly v Evropě,
ale také vybudování takových konvenčních armád, jež by byly schopny odrazit útok konvenčních armád ruských.
Věří totiž, že úplná
závislost Západu na jaderných zbraních přímo
povzbuzuje Sověty k jejich politickým výbojům.
V tom má asi pravdu.
Současně však přehlíží
hospodář-ské s v í z e l e ,
jimž by se Z á p a d vysta-

naproti tomu přitahuje
svou novotou a také tím,
že nabízí určité řešení.
Podle našeho názoru je
to však koncepce příliš
Nebezpečná. V politice
(jako v denním životě)
je někdy třeba riskovat.
Ale risiko Kennanova
pojetí se nám zdá příliš
veliké.
Návrat ruských armád
do vyklizeného prostoru
by byl otázkou několika
mála dnů, někde jenom
hodin. Návrat Američanů do Evropy by tak
jednoduchý nebyl.
Ostatně Kenrian, který je v Evropě i jinde
vysoce vážen, přiznal nedávno sám omyl, jehož
pe dopustil p Sehnanou
důvěrou v postalinské
liberalisační proudy v
SSSR. Člověk se těžko
ubrání otázce, jak asi by
se vyvinula situace, kdy-'
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Dopisy

PRO E L E G A N C I A K V A L I T U

J. Č Á P - krejčí
116 Darllnghurst Rd., KINGS GROSS, NSW.
SWISS TRAINI5D WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str.
Wynyard Stn-, Sydney
Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Další závod: 124 King St., Sydney - City
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční eenu. Vyžádejte si ceník,

Konečně můžete plně
vyléčit
PSORIASIS!
Navštivte nebo pište
n a
"PHARMOSAN",

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO,
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event, i balíček sami, odešleme.

1 Victoria Ave., off
Brighton Rd.
ELSTERNWICK, VIC.

* TELEVISORY
Rádia

*

Rádiogramy

Ledničky
—

*

*
Pračky

Ostatní él. spotřebiče

HEALlNG'S PTY. LTD.
263
337
165
844
424

Swanston St., - Meibourne - City, 3TB
Barkly St., Footscray
MW
Nicholaon St., Footscray '
MW
Sydney Rd., Brunswick
FW
Toorak Rd., Teorak
BJ

AUTOMOBILISTÉ

2064
2835
1779
6642
3486

POZOR!

První česká plnící a mazací stanice
v Meibourne
Prohlídka vašeho vozidla zdarma
Veškeré opravy provádíme zcela spolehlivě

LENAR MOTOR SERVICE
55 . 59 Nepean Highway, ELSTERNWICK, VIC.
Teleíon LF 8541
VAŠE SPOKOJENOST - NAŠE REKLAMA!
KUPUJETE SKLÁDKOVĚ AUTO?
Nalíčíme Vás řídit, zaručíme vůdčí list. Máme
možnost zprostředkovat Vám dobré zaměstnání
ve městě i na venkově.
Prodáváme na splátky, záloha od £ 300. Vaše
auto vezmeme na protiúčet.
Prodáváme nová i starší auta všech druhů,
osobní i nákladní
HOLLAND
MOTORS
850 Sydney Rd., North Coburg, Vic.
(.u konečné stanice tramvají)
tel. FL 2857
Mluvíme 12 jazyky
POJIŠTĚNÍ domů, bytu,
podniků, work. compens.,
aut, úrazové, T. V.,
odborně provedou
HOTEL AGENCIES
47 Lt. Bourke St.,
Meibourne - FB 3067,
D O hod. UY 7471

VELKÝ VÝBĚR
ČESKÝCH KNIH
Pište o seznam
THE INLIBRUM
BOOKSELLERS
Box 1888 R, G. P. O.
Melbourne

DOMOVA

redakci:

BEZ POHNUTÍ
— Ze srdce nesouhlasím s úvodníkem z Čísla 2/VIIL,
("Bez pohnutí", p. r.) a nebudu pokládat chování
lidí doma za realistické aspoň tak dlouho, dokud
mi někdo nedokáže, že by účast Čechů a Slováků
na předloňském revolučním kvasu nebyla radikálně
změnila celou situaci a nevedla k řešení nejrealističnějšímu, totiž k osvobození satelitů. J. L. Mnichov
NOVO AUSTRALŠTÍ NOVOKANAĎANÉ PÍŠÍ
Minulý týden jsem byl na návštěvě u několika
rodin, které sem přijely z Austrálie. Někomu se
tu líbí a někomu zase ne. Samozřejmě těžko tomu,
kdo je starší 40 let a nebo kdo nemá žádné odborné znalosti. Takovým je lépe v Austrálii. Kdo
z mladých tu prodělá různé kursy v specielních
oborech, má pak dobrý plat. A tomu, kdo má stálou a dobře placenou práci, je zde dobře. Zima se
mi tu líbí, třebas nemáme zde v Torontu mnoho
sněhu. Ústřední topení na olej je v každém domě,
takže .je pořád stejné teplo. Dále je zde velmi dobry
h o k e j . , . Pak je zde velká nezaměstnanost, snad
prý zde ještě taková nebyla. Podpora v nezaměstnanosti je 24 dolarů, s čímž se dá klidně vyjít.
L. K. Toronto
— Po dosti velkém utrpení jsem se tu usadil velmi
dobře. To však není 1 důvod, abych žde umřel, a
myslím, že na jaře odjedu do Evropy a odtud možná
zpět do Austrálie, Tato cesta mi pořádně otevřela
oči a dnes, když se někde usadím, tak již nebudu
o ničem s n í t . . . Kanada je zemí strašných protikladů ve štěstí i neštěstí. Potkal jsem zde hodně
našich lidí, kteří jsou na tom až moc dobře, a druhé, třeba i schopnější, kteří nemají ani na pěkné
oblečení, ač jsou to lidé pracovití. Snad jsem vám
psal, jak mne překvapilo, když jsem sem přijel a
viděl na ulici žebráky a na úřadě práce lidi, kteří
byli již skoro rok bez práce. Po stránce sociální je to
zde asociální. Lidé, jsou tak již vychováni a jeden
druhému laskavost neudělá. Jsou ovšem výjimky,
ale to jsou skutečně stříbrné vrány. Jinak zima
tu nestojí za nic a na poslední výlet do Sorienta
vzpomínám jako na pohádku a budu šťastný, ^ až
budu moci namočit své nohy do vln australského
moře. Nikdy bych nevěřil, že jsem si tak na Austrálii zvykl. Tím pravým patriotem se Člověk stane,
až když se dostane ven. - Dostál jsem zde tvrdou
ale dobrou školu. Myslím, že bych podobnou praxi
na australských lidech zkoušet nemohl. V určitém
směru je Austrálie velké sanatorium. Aby se měl
člověk jinde ve světě tak jako tam, musí mít z
pekla štěstí. Lidé, kteří se zde narodili, to nepoznají, ale když sem člověk přijede z dobré země, pak
teprve vidí ty úžasné rozdíly.
J. N. Toronto
— Když si vzpomenu na všechny "odd jobs", co
jsem musel v Austrálii dělat, tak je mi špatně.^ Nikomu zde nemohu ukázat tamní reference, žádný
by mi nevěřil, že jsem to tam musel dělat a nebyl
schopen .se dostat do špitálu. Do Winnipegu přišlo
např. 14 maďarských nových uprchlíků - lékařů a
všichni jsou ve špitálech jako internisti takřka hned
od příjezdu. Znáte ony báchorky "British Medical
Association" z Austrálie, kde nám po mnoha létech říkali, že ještě Nemluvíme dobře anglicky a
nejsme dost dobří pro vysoký australský standard
v medicíně? Fakt je, že ten "vysoký standard" byly jejich výmysl a podfuk. Ve srovnání s Kanadou
a USA je ten standard v medicíně nízký a v mnohérrt přímo ubohý. My jsme to věděli hned, ale co
jsme mohli dělat? Člověk bojoval ztracený boj a
kdo toho měl dost a mohl, odjel, škoda veliká,
protože jinak máme o Austrálii stále ještě dobré
mínění. Sami plánujeme, napřed zde udělat nějaké peníze a pak se snad vrátit. Austrálie je jistě
ideální, pokud tam člověk s něčím přijede. Pak
ten život je tam velmi lehký. Ovšem kde pak není?
Dr. E. K. Winnipeg
JAK TO KDO S NAMI MYSLÍ
— Upozorňujeme čtenáře, kteří snad dobře nesledují australský tisk, že dr. Evatt napadl v Canbeře opět evropské přistěhovalce, nazval je fanatickými antikomunisty a žádal snížení jejich přistěhovalecké kvóty. V této kampani jej podporoval
sekretář ALP J. Tripovich. Jsme vděčni oběma politikům za jasná slova. Věděli jsme už stejně, že
Evattova skupina prosazuje, komunisty na vedoucí
místa v odborech a při příštích volbách budeme
vědět, jak to kdo s námi myslí. V době, kdy vzpomínáme 10, výročí komunistického puče v ČSR, žádáme znovu krajany o spolupráci v boji proti komunistům a kolaborantům v Uniích.
Můžeme posloužit cennými'informacemi a pomocí v zaměstnaneckých problémech, zeiména též při
žádostech o odškodnění za úrazy v práci. • •
Cs. koordinační výbor, Box 2693 X, GPO. Meibourne.
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SLAVIA - POLONIA 2:4 (1:2)
Ve druhém zápase Sun Cupu Slavia zaslouženě
prohrála po výkonu, který na příští sezónu mnoho
•nadějí nedává. V prvním poločase byla hra téměř
vyrovnaná. Polonia byla technicky lepší, ale mladému mužstvu Slavie se podařilo udržet otevřenou
hru. Ve druhém poločase však Slavia úplně odpadla. Ukázalo se, že nadšení na dobrého soupeře nestačí. Zadní řady jsou tvrdé a spolehlivé, ale
nedovedou podporovat útok; útok pak nedovede
udržet míč, i když jej dostane.
Polonia se ujala vedení v 5. min. Ve 23. min. se
Slavii podařilo vyrovnat brankou Armstronga, ale
Polonia se hned nato ujala vedení, které ve drahé půli zvýšila dvěma dalšími brankami. Teprve
tři minuty před koncem vstřelil Armstrong druhou
branku Slavie. Nejlépe zahráli Zablocki a Terek.
Poslední zápas Sun Cupu hraje Slavia 21. t m.
v 8 hod. večer proti nováčku státní ligy George
Cross. Zápas rozhodne o tom, jestli' bude ze skuDiny
A postupovat do semifinále vedle • JUSTu (5~ b.)
Polonia (3 b.) nebo George Cross (2 b.), Ze skuDiny B bude postupovat Juventus (6 b.) a vítěz zápasu Wilhelmina (2 b.) - Moreland (2 b.).
Chcete mít dobře ušitý oblek nebo kostým?
Navštivte nás!
Máme na skladě:
* různé druhy látek,
* semišové blůzy všech barev - importované
z Kanady,
* specielní mokasíny ve všech barvách a číslech

M. H U R T A
120 Martin Str., GARDENVALE, S. 4, Vic.
ze St. Kildy 4 min. autobusem na Brighton Beach
telefon XM 1697
Zasíláme do ceié Austrálie
Provádíme
veškeré
práce
optické
presnŽ, rychle a za levné ceny
6. poschodí
49 Elizabeth St*,
(roh Flinders Lane>
Meibourne - City
Telefon MB 4207

Optical Service

Přijímáme objednávky také p««tou

TELEVISORY, RÁDIA, LEDNIČKY, PRAČKY
a lelektrotechnické přístroje a potřeby
za hotové neb na splátky dodá i opraví
J. P H I L I P
Radio - Electrical,
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, Vic.
(1. stanice za st. Elsternwick) Teleíon X M 2542
Dříve závod v Praze X I I .

Vysoce kvalitní švédské
POTRAVINY, TEXTILIE, VLNU, KUŘIVO ATP.
zašleme za Vás spolehlivě
kamkoliv de Evropy

SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE
33. William Str., Melbourne
T e l e f o n MB 3094
Vyžádejte si náš ceník
PRO ČS. Š K O L U V E VÁLCE
došly další příspěvky (viz. výzvu v l/VIII. č. HD).
Převod z č. 3/VIII. £ 22/10/-, X. Eastwood £
3/3/-, Čěši a Slováci v Rum Jungle, N. T. £ 17/-/a X. Adelaide £ 2/-/-, celkem dosud £ 44/13/-.
Krajané v Rum Jungle píší: " Snad dá náš příspěvek podnět i jiným střediskům a jednotlivcům k
podpoře akce. Oni na tyto účely lidé rádi dají, jen
je potřebí, aby je někdo pobídl". - Všem dárcům
srdečně děkujeme,
HD

HLAS

-8-

17. 2. 1958

DOMOVA
PŘÁTELÉ

feklí . K a r e l

Janovský,

Mnichov

Representační mužstvo SSSR vítězem mezinárodního
s. ČSR (A) 4 body, 3. Wembley
Lions 3 b., 4. CSR (B) bez bodů.

hokejového turnaje v ČSR

HLEDAJÍ:

Adolfa Beneše (Sydney?) dopis v red., B. Suchého z Jablonce na N., Radomíra Beneše ž Ostravy, nar. 1927, Frant. Vagnera, Vlad. Rybníčka nar.
1925,-Frant. Kveše, nar. 1929, Jana Kameníčka (Záp,
Austr.?), Josefa Hráského (1950 Bonegilla) a Václava Jandu ze Švihová,
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo náro
sdělte jejich adresu.
JHD.

CHOROBY
V
rámci příprav na letošní 24. mistrovstvíKOŽNÍ
světa Av VLASŮ
Jedním hokeji¡Malý
v Oslo
uspořádal čs. hok
oznamovatel:
jový svaz v posledním lednovém týdnu mezinárodní turnaj, kterého se kromě dvou "nejlepších"
léčí se úspěšnou metočs. celků zúčastnili representanti SSSR a vítěz letošního ročníku anglo-kanadské profesionální lidou Cu-Ex-Ma na mo- Poplatek za 1 řádku 1/-,
gy Wembley Lions. Jak se dalo očekávat, vítězi se stali sovětští hokejisté, kteří vyhráli všechna
derní kožní klinice
tučnou 1/6.
3 utkání. Obě čs. mužstva (A i B) prohrála s e svými soupeři po hře, která nemohla nikoho
NATIONAL
z diváků necelý měsíc před zahájením mistrovství světa uspokojit. Hráči ČSR se představili
SKIN INSTITUTE
KUCHAŘE samostatného,»
jako nesouro'dý celek, jednotlivé řady byly málo sehrané, takže; o plynulých rychlých kombinaspolehlivého hledáme.
1 1 5 C o l l i n s St.,
Vaření pro 50 lidí, též
cích nelze vůbec mluvit. Švýcarský rozhodčí H auser (pzíedseda svazu mezinárodních rozhodME L B O U R N E
moučníky. . Podrobnější
čích), který řídil několik utkání tohoto turnaje, napsal ve švýcarském tisku, že čs. hokej pro(vedle kina Metro),
nabíldky (česky; maďardělává generační problém, který se vedení rozhodlo řešit radikálně a zařadilo do mužstva ještě
Telefon MF 127*
sky, německy neb angl.)
Porady
idarmt
nezkušené mladé" hráče. V ČSR je prý, velký výběr hráčů, avšak světové třídy dosahuje jen něna: Surf Riders Private
Ekouiené ošetřovatelky Hotel,' Southport, Qld.
kolik* jednotlivců, kteří ještě nemohou nahradit známé representanty jako Dandu, Vlastimila
Eíccems - Dětské ekzeBubníka nebo Bartoně, od jejichž zařazení do národního mužstva vedoucí čs. hokeje upustili.
ma - Akne - Kožní POKOJ PRO jSVOB. v
Celková úroveň je 'podle rozhodčího Hausera ČSR hrálo ve stejném složení jako proti .TWL, pou- íáněty - Záněty kožníeh As?ot Vale, Melb. pronajmnohem lepší než ve Švýcarsku, ale na světová ze v obraně .vystřídal Guta brněnský -Potsch, a ilas - Lupy - Padání meme. Kuchyň k použ. £
2/10/- týdně. ' Tel. FUmužstva, jaká posílají na mistrovství světa do Oslo ve 3. útoku nastoupil za zraněného Pantůčka a vlasů - Alopeeie - PSD^ ,
4346 (po 6. h. večer).
Kanaďané, Američané nebo SSSR., tento výkon zda- Bártu Táflík a Seiler.
iasís
Křeoové
vředy
Branky ČSR: Vlach, Černický a švach; za SSSR:
leka nestačí.' Turnaj měl tato utkání:
Další
kožní
kliniky:
PRONAJMEME. 2 zař.
Krylov 2, Chlystov, Sidorenko, Guryšev a.AlexandV Praze: CSR (A) - WEMBLEY LIONS 5:3
pokoje přímo u moře, se
rov. - Na stadionu se ozývaly hlasy: "Nechceme ADELAIDE:
stravou., Fiat 12, 40 Maradikální změny v národním mužstvu, ať nastoupí 25 Gresham Street,
(2:2, 1:0, 2:1)
*
tel. LA 4270.
rine Pde., St. Kilda, Vic.
Danda, Bubník, Bartoň".
NEWCASTLE:
ČSR .zahrálo dobře až v závěrečné třetině, kdy
Ve Zlíně: ČSR (A) - CSR (B) 7:5
59 Hunter St., t. B 3784
dovedlo spojit bojovnost s dobrou taktikou^ a vynutilo si převahu nad Anglo-Kanaďany, kteří hrá"A" mužstvo sice vyhálo, ale ještě na počátku BRISBANI:
li pouze se dvěma útočnými řadami. Z českosloven- poslední třetiny prohrávalo 3:4 a teprve v závěru 293 Qtteen St., FA/1445
ského družstva podal dobrý výkon Kuliček v brĚfh- zápasu se českoslovenští representanti rozehráli. - TOOWOOMBA. M. L.
ce, z obránců, kteří podali jen průměrný výkon, Branky "Áčka" dali: šašek 2, švach, Vlach, Starší, C.' Chambers, 164-168
V. R. N. York: Díky za
vynikal Sventek tvrdostí a T^kal dobře podporoval Tikal, Potsch. Nejlepším hráčem "Béčka" byl bra- Margaret St., tel. 7005 zpr. a adresy. - J. p.. Mat-útočné řady. Z útoků uspokojila jen švachova' řa- tislavský Fako,raville: Díky za výstř. da, a jako nejlepší jednotliyec byl Pantůček, který
F. "H. Ashburton: " P r a V Ostravě: CSR (B) - SSSR 1:3
však byl v poslední třetině'zraněn. Švýcarský rozvidla českého pravopisu",
Podle
poslední
módy
hodčí Hauber napsal o tomto utkání, že oba záNakladatelství čs. akadeČeskoslovenské "B" mužstvo volilo jedinou' zbraň
š
i
j
e
padoněmečtí rozhodčí Eggiixger a Neumaier zkres- - bojovnost,* houževnatost a veliký elán, který mámie věd, Praha 1957. NoFr. V O Z Á B A L
lili výsledek tím, že potrestali 2 Kanaďany, - ka- lem slavil úspěch. Branku ČSR dal Fako.
vý slovník jazyka českédámský a. pánský
pitána mužstva Rosta a útočníka Bootha, -• deseho dosud nevyšel. _ M. V..
k r 6jčí
timinutovými disciplinárními osobními tresty. (Muž- V Olomouci: ČSR (B) - Wembley Lipns 2:8
Sydney: Sazby sdělí přístvo není oslabeno o hráče, ale . za provinilce musí
26 Moore St., Sth. Yarra, mo: Vid. svob, listy. 7
Mladí
representanti
byli
vyčerpáni
z
předchozího
deset minut posílat na W jiného, nělťQy horšího
Vic.
Tel. BM 3618 MargaretenplatZj Wien V.,
hráče). - ČSR hrálo v této sestavě: Kuliček^ - Gut, utkání s SSSR a nevydrželi tempo hry, udávané
Austria. - B. N. Kingston:
Anglo-Kanaďany.
Tikal, Sventek, Kasper - Vlach, Švach, šašek ^ Díky za. výstř. - F. H.
Na bratislavském krytém zimním stadiónu poraPOJIŠTĚNÍ
Pokorný, Starší, Černický - Hříbal, Pantůček, BárCoburg: Díky za adresy.
ta. Branky: Pantůček 2, šašek, Švach a Bárta po zilo SSSR po exhibiční hře Wembley l i o n s 7:2 a domů, bytů, podniků,
stalo se vítězem turnaje.
HD
Work. Compensation,
jedné. Za WL: Anning 2 a Strongman 1.
aut, povinné ručeni,
HOKEJOVÉ
voj Č. Budějovice - VítŽIVOTNÍ,
V Brně: ČSR (A) - SSSR 3:6 (2:3, 0:2, 1:1)
MISTROVSTVÍ SVĚTA kovice 2:8, Pardubice - úrazové a nemocenské
Děkujeme
Spartak Praha Sokolovo
Čechoslováci podali velmi slabý výkon a výsleodborně provede
Po zkušenostech ze zá- 5:4 a Bratislava - Kladza
včasné vyrovnání
dek 3:6 ještě neodpovídá převaze sovětských hoke- pasů mezinárodního turR. C. KUGLER
jistů. (V posledních 20 minutách utkání se dějištěm naje připravila "Ústřední no 5:3 (!). ,
předplatného.
(Melb.) XL 2481
hry stala obranná třetina domácích, a jen. výborný sekce čs. hokeje" návrh
Kladno - Pardubice
výkon brankáře Kulička a nepřesná střelba sov. rozšířené nominace pro 11:4, Slavoj Č. Budějoviútočníků zachránily mužstvo ČSR od větší porážky. Oslo. Jsou, to brankáři ce - Spartak Praha Motul mistra Evropy již před
Mistrovství, Evropy
rokem ve Vídni. - V jízKuliček, Nadrchal a Mi- torlet 2:1, Spartak Praha
v »krasobruslení v
dách žen obsadily Rakukoláš; obránci Tikal, Gut, Sokolovo - Vítkovice 7:3
Bratislavě
šanky obě první místa:
Sventek, Bacílek, Kasper (!), Jihlava - Chomutov
— Mistry světa ve dvousedadlových' bobech se sta- a Potsch; útočníci: Vlach, 4:2, Ostrava - Bratislava přineslo československé- titul získala "Wendlová,
la italská dvojice Monti - Alvera, ve čtyřsedadlo- Švach, šašek, .černický, 3:1, a Plzeň - RH Brno mu sportu dva tituly před Walterovou. Z Česmistrů Evropy. V soutě- koslovenských žen byla
vých bobech německé družstvo (Roesch, Hammer. Fako, Starší, Pantůček, 2:6. .
Froehlich, Vaněk, Volf,
ži mužů zvítězil Karol opět nej úspěšnější KramBauer a Haller).
V čel© je RH Brno s
— V Novém Městě na Moravě se konal 21. ročník Hříbal, Bárta a Jiřík. Ze 29 body před Kladnem, Divin před obhájcem ti- perová, která skončila na
tulu Francouzem Gille- čestném 5. místě. Další
lyžařských závodů • o Zlatou lyži. Vítězem se. stal závěrečných příprav, ktemá 24 b. Následuje tim. Další čs. represen- umístění čs. krasobruslaVlastimil Melich z Harrachova. Běh na lyžích na ré začínají 16. 2. na kla- které
denském* stadiónu, bude z Spartak Praha Sokolovo, tant H o l a n byl 15, a řek: Dočekalová byla 11,
50 km vyhrá^ Cardal ze Špindlerova Mlýna.
Vítkovice a Plzeň (Všich- Fohler 16. Nový mistr Hlaváčková 12. .a Golon— Ve švédském městečku Eskilstuna, které leží zá- těchto 23 hráčů posláno ni- mají po 23 b.).
Evropy si od posledního ková 13. - V l a n c i na
padně od Stockholmu,. probíhalo mistrovství Evro- do Oslo 17 representantů.
mistrovství ve Vídni zlep- ledě obsadili naopak AnČs. hokejisté hrají v
py v rychlobruslení mužů. Titul mistra Evropy
V
Jihlavě
porazili
Česzískal opět sovětský representant Gončarenko, o Oslo takto: 28, února s koslovenští hokejoví ju- šil povinnou jízdu. - Dru- gličané 1. a 2. místo.
jehož prvenství rozhodla jízda na 1.500 m, ve kte- Finskem,-3. 3. s Polskem, nioři Wembley Lions ne- hý titul obhájil v- 'jízdě
První byl pár Markham
dvojic pár . Suchánková- -Jones, druhý Morris. ré zvítězil suverénně před Finem Salonenem. Na 4. 3. s SSSR, 6. 3. s USA, čekaně vysoko 6:1.
Doležal, kteří získali ti- Robinson.
2. místě v celkové klasifikaci skončil Rus Šilikov- 7. 3. s Kanadou, 8. 3. s
Norskem a 9. 3. s obhájský a 3. byl mistr světa Nor Knut Johannesen.
Českoslovenští
•
hokejo— V přespolním mezinárodním běhu ve španělském cem^ titulu mistra světa, ví dorostenci zvítězili nad
HLAS DOMOVA
San Sebastianu startovali vytrvalci ze 6 států: An- se švédy.
východoněmeckými junio r
Řídí redakční kruh,
glie, Francie, Portugalska, Španělska, Belgie a ČSR.
ry 5:4, druhé utkání skon- vychází čtrnáctidenně
V ČS. HOKEJOVÉ
Trať měřila 12 km. Zvítězil Čechoslovák Emil Záčilo
3:3.
Adresa:
Hlas
domova,
I. LIZE
topek za 39:45,3 min., před Francouzem Ameurem
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
a druhým čs. závodníkem Jurkem.. Favorit závodů byla sehrána utkání 17. a' V mezistátním hokejoa nejlepší běžec minulého roku na 10 km. Angli- 18. kola s těmito výsled- vém utkání v GarmischTelefon J A 3380 / j é n mimo pracovní dobu/
čan Knighti byl až 1,8.
ky: Plzeň - Spartak . Pra- Partenkirchen z v í t ě z i l Předplatné: na rok s 37/-, ná i roku s 19/— V Cárdiffu zvítězil "v • kvalif. utkání Wales- nad ha Motorlet- 7:2, Chomu- SSSR . nad Západním NěIzraelem. 2:0, a: stal .se- tak 16. a posledním účast- tov - Ostrava 6:2, RH meckem 5:2 a v Mnicho- na 7 čísel s 10/-, jednotlivá s 1/6.
níkem ^'mistrovství světa' v kopané.
~
Brno - Jihl&ya. 10:2, Sla- vě 8:4.

Lis t á r n a

-

- Ve zkratce -

-

