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Mělké duše si představují člověka jako balónek, který má být ''povznášen", jakmile je osvobozen od denních starostí. Důkaz, že tomu tak
vůbec není, je v tom, že naši největší myst&ové
žili v nejhorších hmotných poměrech. Technika
nemá co dát duši, právě tak jako nedostatek pohodlí duši neuškodil. Tvrdím však, že se ocitneme v . údobí, v němž otázky náboženské budou
důležitější, než jsou dnes otázky hmotné» národohospodářské "záhony", politické kejkle, biografy nebo umění samo.
Denis de Roufemont

POŽADAVKY

Kapesní diktátor a jeho praktiky

Hitler nežádal víc než remilitarisované Porýní. Ale po něm přišlo
Rakousko, po Rakousku Sudety a ostatní Československo. Po nich přišlo
na řadu Polsko.
Plukovník' Násír nežádal víc než znárodněný Suežský kanál. " Po něm
vsak přisel nezdařený pokus o Jordán, Sýrie sama vmašírovala d o jeho
"panarabské" náruče a každý ví, jaké jsou jeho záměry s Izraelem. Jenomže Izrael je zatím pro Násíra a jeho armády příliš tvrdým oříškem.
Jeho pozornost se proRozdíl mezi Hitlerem jenom o uzemi na sever
to obrátila na jih proti a Násírem je jenom ve od 2Z. rovnoběžky, proSúdánu, který nedávno velikosti. Hitler byl dik- tože prý je obýváno
skromně odmítl účast na tátor napoleonského ra- Egypťany. Hitlerovi šlo
jeho velkorysém plánu žení. Násír je kapesní jenom o návrat našich
"jednoty nilského údo- diktátor, j ehož armády Němců do lůna Třetí
lí".
se dají přirovnat kvali- říše.
Neskončí-li Sudan po" A d o l f " Násír
tou spíše k Mussoliniho
Gamal Násír
dobně
jako kdysi ČSR,
Eden si to kdysi roz- "Černým košilím".
bude to jenom zásluhou
. . . kapesní H i t l e r . . .
Súdánské Sudety
lil u tzv. realistických
Spojených národů a ponovinářů tím, že nazval
světlem k hlavnímu choJeho akce proti Súdá- litického tlaku zvenčí.
Násíra docela mírně dik- nu je "hitlerovští na",
Spolknutí celkem ne- du se zákuskem. Po něm
tátorem. Titíž novináři, která se značně podobá významného území nad by přisel na řada severkteří už dávno zapomně- nacistickému tažení pro- 22. rovnoběžkou by by- ní Súdán, středisko proli na doby, kdy považo- ti Československu.
lo pro Násíra jenom egyptských Henleinú.
vali Násíra za nového . Násír tvrdí, že mu jde předkrmem, z e l e n ý m
(Pokračování na str. 2)
Atatuerka, teď pro něho
vymýšlejí daleko horší
Viliam Široký se vrátil domů
jména, aniž by jim to
někdo mohl mít za zlé.
Násírova podobnost s
4. února hlásila Československá tisková kancelář: "Před několika miHitlerem totiž nekončí
knírem pod nosem. Je- nutami přistálo československé letadlo TU-104, kterým se vrací z měsíční
ho praktiky vůči souse- návštěvy ze spřátelených zemí zpět do Československa předseda vlády
dům se podobají prakti- Viliam .Široký. Z letadla dále vystoupili členové jeho doprovodu, mikám hákového kříže ja- nistr zahraničních věcí Václav David, pověřenec školství a kultury Ernest
Sýkora a náměstek ministra zahraničního obchodu ing. Jaroslav Kohout.
ko vejce vejci.
Hitler tvořil novou Po přehlídce jednotky čestné stráže před budovou letiště se odehráli
Evropu - Hitlerovu Ev- všichni do salonku, kde je uvítali první náměstek předsedy vlády Jaroropu. Násír usiluje o je- mír Dolanský a další členové vlády, diplomatického sboru a novináři".
Složení
českosloven- zuje mnoho. Nešlo tu v zi přivezli z asijské cesden arabský stát - Násíského poselstva prozra- první řade o navázání ty stohy provolání. Kderův stát.
obchodních styků. Ty už koli se zastavili, vyžádali si od představitelů
dávno kvetou.
Za Petrem Bezručem
země prohlášení, která
Jede-li
do
tak
daleVe věku 90 let zemřel v olomoucké nemocnici
bývalý poštovilí úředník Vladimír Vašek, který si kých zemí předseda vlá- jsou většinou nezávazná,
¿a básnické jméno vyvolil pseudonym Petr Bezruč. dy s ministrem zahranič- ale z nichž přece jen
Jeho ostatky byly převezeny nejprve do Kostelce ních věcí, a přitom ne- mincokazové v Moskvě
na Hané, kde prožíval pozdější část svého života,
a pak převezeny do Moravské Ostravy, kde byly chají doma ministra za- mohou vyrobit věrohodvystaveny po dva dny v budově radnice. Po smuteč- hraničního obchodu, jde ná prohlášení, kryjící se
ním obřadu v Ostravě byla rakev převezena do .o zájezd vyloženě poli- na sto procent s panujírodné Opavy, kde bylo tělo Petra Bezruce pohřbe- tický.
cí stranickou linií.
no na místním hřbitově.
Z
d
á
se,
že
českosloShoda názorů
V poslední vůli rozhodl: "Za universálního dědice
ustanovuji a povolávám Slezský studijní ústav v venské vládní poselstvo
Prqto mohl_ v Praze
Opavě, kterému připadne veškeren můj majetek, mělo úlohu trojského
v
zejména knihovna, všechna korespondence, obrazy, koně alespoň v těch asij- vycházející časopis
sošky, diplomy, autorská práva atd. Kdyby se ustaangličtině (Prague News
vila samostatná společnost Petra Bezruce (Kroužek ských zemích, kde ve- Letters, redaktor James
přátel Petra Bezruce byl ustaven loni - p. r.), je doucí lidé chovají obavy Armour-Milne) triumfálmým přáním, aby jí přijpádla do vínku moje po- ze Sovětského svazu.
ně ohlásit, že Širokého
zůstalost". Svoji závěť zakončil slovy: "Spal bych
V úloze služky
návštěva v Asii přinesla
rád ve slezské zemi nebo na Ostravici".
Jeho poslední přání se splnilo. Splnilo se i jeho
Namísto Asiata v tan- "shodu názorů", že se
životní přání. Věru měl pravdu ministr školství a kistické blůze byl vyslán asijské národy staví za
kultury dr. Kahuda, ¡když nad jeho rakví řekl, že
Sovětského
"poslal šturmovat verš tvrdý jako křemen a silný komorní komunista, aby požadavky
pochybnosti, svazu:
jako vichřice". Bezručflv verš byl před první svě- ukolébal
tovou válkou polnicí národovectví, národovectví u- vzbuzené s o v ě t s k ý m 1. konferenci představivědomělého a realistického. "Škaredý fantom a zaš- vražděním v Budapešti. telů velmocí, 2. atomové
lého národa bard". může sgpát klidně. "Slezské písně" zůstanou biblí. vykořisťovaných á utlačených, Československý komunis- odzbrojení jako první
pokud budou v naší zemi vykořisťovaní a utlačení. tický režim se zase jed- krok k odzbrojení všeNa náhrobek by mu měly být vyryty jeho vlast- nou osvědčil Jako služ- obecnému, 3. vstupu Runí skeptické verše:
ka, která je ochotna od- dé Číny do Spojených
"Bézruči Petře, ty blázne,
klízet cizí výkaly.
n á r o d ů , 4. opuštění
. . . j s o u lidé, kteří 6tou básně."...
Široký a jeho soudru- (Pokračování aa str. 2)
Až na vž&y, amen.
HD
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BYL

My, kdo si v cizině každoročně připomínáme výročí narození prvního presidenta Československé republiky, činíme tak rozpačitě. Zdá se nám t že nikdo
přesně neví, je-li 7. březen příležitostí, kdy se máme nad Masarykovým dílem zamyslit, nebo odbýt
povinnou výroční tryznu. Způsob, jakým to děláme,
svědci spíše o druhém. Z Masaryka se neučíme.
Světíme jeho památku, jak zní nejrozšířenější f r á ze. Masaryka nectíme, ale oslavujeme. Slavíme slovem, ale nikoli skutky. Jdouce na vzpomínkovou
slavnost, jsme připraveni vyslechnout projevy, nikoli rozjímání. Každoročně pohřbíváme živého Masaryka hlouběji a hlouběji.
Ve škole nám říkávali, že byl filosofem na presidentském stolci. Myslím, že mu křivdili, protože
mu nerozuměli. Pro mnohé z nás, které vychovala
československá škola, je opak pravdou. Masaryk
byl praktický člověk s pevnými zásadami. Jeho filosofická spisy byly jen prostředkem, jak se vypořádat s praktickými problémy. Koncem devatenáctého století podléhal svět únavě a rozmrzelosti, skepsi a cynismu. Tehdy to byla psychosa tak aktuelní,
jako je dnes aktuelní psychosa strachu z jadernSxo
zničení. Masarykův spis o sebevraždě byl odpovědí
na tuto psychosu. Politický kvas druhé "poloviny devatenáctého století přiměl Masaryka k napsání "České otázky" jako nástroje, jímž se pokoušel dát praktickou odpověď. Mnozí z nás si představují Masaryka jakO vševěda a všeumělce. Je to proto, že dělal to, co uznal za dobré a nutné, psal o tom, čemu
věřil a čemu se naučil, a nepletl se do toho, Čemu
nerozuměl.
Vsadím se, že' každému z nás napadne co chvíli:
co by bylo, kdyby tu byl s námi? Je to ta nejpošetilejší otázka, jakou můžeme položit. Masaryk byl
realista. Založil dokonce politickou stranu toho jména, nikoli proto, aby se stal "vůdcem národa", ale
aby měl praktickou základnu, odkud může co nejplatněji ovlivňovat své okolí. Viděl, svět, jaký je,
věděl, jaký by si jej přál mít. Znal historii, znal tak
říkajíc svět a.nadevšecko znal lidi. Znal skutečnost
a počítal s ní a nebál se jí podívat do očí.
Kdyby tu byl, především by se neptal, co by bySo,
kdyby. Ptal by se, co je. Ukázal by třeba na vlasfcl
zkušenosti, které by nás měly poučit, že základy
k získání československé samostatnosti nebyly položeny za první světové války, ale v předdsázeiícím století. Cepoval by asi do nás, že byly položeny
mnoha lidmi, kteří se třeba ani navzájem Tvrtfptit
lidmi, kteří se někdy dokonce nenáviděli, 2 Masarykova kantorování a mentorování dávno před první
světovou válkou, z jeho polemik s odpůrci, z jefco
stranických kampaní vyrůstaly základy osvobaatsáL
Ale především vyrostly z nevábné a šedivé.. desE^.
práce všech, kdo na svém místě a svým
příkladem připravovali národ k samostatností, a zralosti.
Masaryk byl Šťastný Člověk. Osud u m d c f ž S ,
aby mohl včas dokončit to, co si írmfnT? ¿wa^^t.
Okolnosti m u . pomohly ke všemu, nač I d a a Stí»
dřel. Ale jsem přesvědčen, že kdyby tu byl, že by
nám velmi nepříjemným způsobem prřpngn uul^
práce profesora Masaryka byla přednější a ^^wffgťf
než práce revolucionáře a presidenta. Mssaiji» J d »
přátelé a spolupracovníci vykonali s.Zpt? »«a p o pravné práce bez ohledu na to, budoo-S fo ewj,
kdo se dočkají.
Kdyby tu byl s námi, jsem si jist, že t y "^aeiřlal politiku". Asi by kantořil na nějaké iw'i»»vK
psal knihy, novinařil. Jistě by se pckccsei seznámit se svými spoluexulanty, poznat jejich wwfcwftw* a
jejich starosti a měřit je se svými víssízišež. Zcovu by se začal učit, poznávat nové Ekate&aosS* xcjré
lidi, a porozumět jim. Znovu by se uHL
pe*
poměr věci na první místo, poctivosti k sabě » fe
druhým, píli a praktičnosti. A txpelivoeái.
Kdyby tu byl s námi, a kdyby tu 2Z3ora
dal by nám jistě toto poslední ponatačeni:
mohou vykonat jen to, co je v lidských
ostatek svěřit osudu. Dodal by však n e p a š ^ ^ č .
že i pouhé lidské síly znamenají YŠeeSiao t
mžiku, kdy váhy osudu jsou na vaháóL
jat
Published by
Fř. Váňa, 8 Moorhouse St., Rictmcsad E . I^^čae.
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6. poschodí

Svet, rozdělený na demokratický, komunistický a neutrální tábor, se
začíná drobit i v článcích, které ty tábory tvoří.
Ke dvěma Německům, Korejím a Indočínám přibyly teď také dvě
Indonésie.
Rozdělení Indonésie nemá přesně týž charakter, jako rozdělení ostatních postižených států, daleko však do něj nemá.
Krize a bomby
Komunismus není jezavléci Indonésii do kodinou příčinou nynějšímunistického
bloku, DjaRebelové na Sumatře
ho stavu věcí. Vlivy, kte- využili Sukarnovy návš- karta zase obviňuje Paré jej nakonec přivodily, těvy Tokia k tomu, aby dang, že ji chce zatáhbyly různé. Ale komu- k němu vyslali své dele- nout do západního blonismus, nebo snad přes- gáty, kteří ho "obšťast- ku.
něji, rozdílný postoj, jejž nili" strohým ultimatem.
Ale indonéský probk němu zaujímá' vzdoroŽádali v něm zrušení lém není tak jednoduvláda v Padangu a Suřízené demokracie, de- chý, aby se dal hodit za
karno va vláda v Djakarmisi nynější vlády, opat-' hlavu prostě s tím, že se
tě, přispěl značnou měření, která by omezila tam perou komunisté s
rou k vyhrocení nynější
antikomunisty.
komunistický vliv a ustakrize.
T ř i Indonésie
vení nové vlády pod
Oposice
předsednictvím dr. HatDnešní obrázek Indonésie je asi následující.
Oposice proti Sukar- tyňovu r e ž i m u vychází
Sukarno jejich ultima- N a jedné straně máme
hlavně ze Sumatry a se- tum zamítl a vzbouřen- Sukarnovu vl4du, zproverního Celebesu. Její- ci . přikročili k plnění fanovanou korupcí a komi mluvčími jsou tamní svých výhrůžek. 15. ú- laborací s komunisty.
oblastní velitelé Simbo- nora vyhlásili v Padangu Neutralismus a. obdiv k
lon, Sumual, Lubis a ji-, na Sumatře nezávislou Rudé Číně jsou hlavníní.
indonéskou republiku a mi znaky její zahraniční
Nespokojenost s dja- sestavili vlastní vládu, politiky. I v Sukarnově
kartskou vládou je sta- která neuznává Sukarna Indonésii se však najdou umírnění lidé, kterého data. Sumatra, bo- za presidenta.
Djakarta odpověděla ří zůstávají loajální stahatá na naftu a kaučuk,
blokádou
S u m a t r y a rému režimu jenom prcvždycky protestovala, že
nedostává
spravedlivý bombardováním vzbou- to, že ještě neztratili vídíl z výnosu indonéské- řeneckých v y s í l a č e k . ru v národního hrdinu
ho zahraničního obcho- Mluvčí padangské vlády Sukarna.
Druhou Indonésii tvodu. Její mluvčí obviňo- předvídají brzké vylovali Sukarnův režim z dění Sukarnových jed- ří lidé s prozápadní orinotek.
entací, z nichž někteří,
korupce.
ministerského
Propagační válka je v v č e t n ě
Staré spory se přiostřily zavedením t. zv. "ří- plném proudu. Vzbouře- předsedy. Sjafruddma,
zené demokracie", kte- necký rozhlas obviňuje mají pověst schopných
rá není vůbec žádnou djakartský režim, že chce a střízlivých lidí.
demokracií, a která dává komunistům značný
podíl na vládě.

Opírají se o mladé
oblastní velitele, "křižáky" za nekomunistickou
Indonésii, kteří se domnívají, že už kompromis
není možný.
Třetí Indonésie
se
skládá z lidí, vedených
dr. Hattou, jejichž sympatie patří asi více Padangu než Djakarte. V
nynější krizi zůstávají
neutrální proto, že oni
ještě důvěru v kompromis neztratili a protože
jim leží na srdci snaha
o zachování celistvosti
země.

(Pokračování se str, l)
Súdán dostal ultimaKonec jižního Súdánu tum, aby odvolal.' své
by pak byl jenom otáz- pohraniční stráže před
kou Času.
zahájením
plebiscitu,
egyptská armáda začala
Záminka plebiscitu
Násír použil k s^ému infiltrovat sporná území.

Otok na Súdán by také přivedl do nepříjemné situace Násícovi ve
likého sponsora - Sovětský svaz, který by musil
ve Spojených národech
buď to opustit falešnou
roli obhájce malých národů, nebo hlasovat proti svému vzácnému příteli - Egyptu.

Slabina "vzdorovlády"
v Padangu je právě v
tom - jak řekl australský
novinář D. Warner že se jí nepodařilo úplně
získat právě tyto lidi.
Z nynější situace nemůže mít nikdo radost.
Rozdělená Indonésie je
lepší než komunistická
Indonésie. I komunistická Jáva by vsak byla
velkým úspěchem komunismu a je sporné, jak
dlouho by vedle ní vydržela
nekomunistická
Sumatra, Borneo a Celebes.
Rozumné narovnání
je v zájmu svobodného
světa. Ale Sukarna by
musil přijmout značnou
část oposičních požadavků, aby se rozumným
dalo nazvat.
-n-

kapesní d i k t á t o r a jeho p r a k t i k y

Konečně můžete plně
vyléčit
, PSORIASIS!
Navštivte nebo pište
n a
"PHÁRMOSAN",
1 Victoria Ave., off
Brighton Rd.
ELSTERNWICK, VIC.

zákroku plebiscitu, kteSúdánský ministr zarý formálně schválil je- hraničí jednal v Káhiře,
ho spojení se Sýrií.
vláda v Chartumu projevila odhodlání bojovat a požádala o zákrok
Spojených národů.

Naše rovy

AKCE PROTI ODPÁLENÍ RAKET
S ŽIVÝMI MYŠMI
Austin, Minn. - Americká a minnesotská společnost pro ochranu zvířat, která nemá vyšší problémy a starosti, pohrozila soudním řízením proti
mladým vědcům ze Spolku pro raketový výzkum
v Austinu, budou-li i nadále používat živých
tnyší při svých pokusech při odpálení raket. Minulou neděli mladí učenci provedli nezdařilý
pokus s živou myší, která zaahynula a kterou
společnost pro ochranu zvířat oplakává.
Při opakování pokusu v úterý mladíci použili
pumové myši. Raketa se vznesla do výše 800
stop "do vesmíru" a myš se šťastně vrátila na
zem s padákem. Mladí učenci doufali, že raketa
dolili výšky 3.000 stop.
KATOLÍK, Chicago, 7. ledna 1958, str. A.

Je pravděpodobné, že
by si i "udatné" armády diktátora Násíra věděly rady s pěti tisíci
špatně vyzbrojenými vojáky, kteří tvoří súdánskou armádu. Ale ozbrojený konflikt se Súdánem, spolu s nevyhnutelným potahováním, ve
Spojených národech, se
nijak nehodí do dalších
expansivních plánů plukovníka Násíra, krerý
vystupuje s oblibou jako
osvoboditel, nikoli dobyvatel.

Odhodlání bojovat a
akce ve Spojených národech tak vynesly Súdánu
alespoň okamžitý oddech, a Egypt prodloužil své ultimatum až na
dobu po súdánských volbách.
Jak dlouhý to bude
oddech závisí nu reakci
arabského světa, Spojených národů a Sovět-,
ského svazu.
Jisté je, že se Násír
svých záměrů nevzdá'..
Odložil je jen na vhodnější dobu.
-kw-

49 Elizabeth St.,
(roh Flinders Lane,
Melbourne - City
Telefon MB 4207
Přijímáme objed-

Optical Service návky také peštou
Bilance asijské cesty
(Pokračování se str. 1 )
Středního východu, kde
prý se mají jednotlivé
národy zařídit po svém.
Pět zásad
K čemu vlastně kývli
vůdci asijských zemí? V
podstatě podepsali prohlášení "Pěti zásad", z
nichž jedna hlavní je
svoboda náboženská.
Tato představa se v
asijském znění
rovná
svobodě myšlení a svo-

bodě politické, jak ji
známe a definujeme my.
Viliam Široký a jeho
soudruzi jistě nijak nezkoumali svědomí, když
podepisovali tato prohlášení. O jeden křivý
podpis víc nebo méně,
smlouvy a prohlášení ve
velmocenské politice nehrají roli, alespoň pokud
druhá strana se dá vodit za nos.
vm

V Ý H O D N É PfcATEBNt PODMÍNKY I
Prvotřídní krejčovský závod

YORK TAILORING
York House, I V . A. posch. 294 Lt. Collins St.
Melbourne

- City

Dlouholetá praxe v Praze a Bratislavě

ZE DNE NA
15.2. Harold Stassen resignoval na funkci poradce presidenta Eisenhowera ve věci odzbrojování.
17. 2. V odpovědi na poslední Bulganinův dopis
zamítl Eisehower psaní
veřejných dopisů jako
cestu k uvolnění napětí
a prohlásil, že Sovětský
svaz je zodpovědný za
skutečnost, že se atomová
energie používá k výrobě
zbraní místo k mírumilovným účelům,
18.2. Súdánské oddíly byly poslány do severní části země, na kterou si činí
nároky Egypt.
— Sovětský svaz začal
stahovat z. Východního
Německa část své okupační armády.
— Komunistická Čína se
rozhodla odsunout d o
konce roku všechny "dobrovolníky" ze Severní Korey.
— Bezpečnostní rada SN,
která měla na pořadu tuniskou krizi, odložila jednání, aby umožnila Spojeným státům a Velké
Británii jednat s oběma
stranami..
19. 2. Súdánský ministerský předseda Mahgoub
jednal v Káhiře s egyptským ministrem zahraničních věcí dr. Fawzim a
presidentem Násírem.
20.2. S ú d á n předložil
bezpečnostní r a d ě SN

DEN

stížnost, že egyptské oddíly překročují súdánské
hranice.
— President Sukarno a
dr. Hatta konferovali o
indonéské krizi.
21.2. Indonéský ministerský přatfseda dr. Djuanda
prohlásil, že se vláda bude snažit porazit povstaleckou vládu na Sumatře
hospodářskou blokádou a
že se pokud možno vystříhá vojenských zákroků.
22.2. Plebiscit o sjednocení Egypta a Sýrie: 99,99%
hlasů pro v Egyptě, 99.
98% v Sýrii. Násír se stává presidentem sjednocené arabské republiky.
23.2. V argentinských
volbách byl zvolen presidentem dr. A. Frondozi,
pro něhož hlasovali Perónoví příznivci. Frondozi
slíbil, že opět povolí Pe~
rónovu stranu.
27.2. V Alžíru bylo za
poslední dva dny zabito
30 francouzských vojáků
a přes 400 alžírských po-,
vstalců. . V únoru bylo
celkem zabito 1500 Alžířanů a 104 francouzští vojáci.
—Podle zpráv z Vídně
probíhá právě v Rumunsku čistka proti "buržoasním agentům".
28.2. V Sovětském svazu
byly za posledních 5 dní
explodovány 3 jaderné
bomby.
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ČESKOSLOVENSKO
— Na tiskové konferenci
v Praze mluvil náměstek
předsedy vlády ' s hospodářskými redaktory denních listů o "chystaných
opatřeních pro zdokonalení financování, plánování a organisace našeho
průmyslu".
Podrobnosti
o změnách v čs. průmyslu, chystaných na 1. březen t. r., nejsou dosud
známy.
— Byl podepsán obchodní protokol o výměně
zboží meži ČSR a Východním Německem. Celkový objem výměny zboží se letos zvýší o 14
ČSR vyveze dřevo, keramické suroviny, textil,
auta, obráběcí stroje, sklo
a slad.
— Na plzeňském hřbitově
se konala vzpomínková
slavnost u hrobu Josefa
Kajetána Tyla. Letos uplyne 150 let od Tylova
narození,
— Slovenské časopisy si
stěžují na stoupající administrativní n á k l a d y
ve stavebnictví. V roce
1956 byla prý administrativní režie (v podnicích
vodních a inženýrských
staveb) na jednoho zaměstnance 21.000 Kčs, v
roce 1957 stoupla na 27.
000 Kčs.

VE

— Britská rozhlasová společnost se zajímá o novou operu slovenského
skladatele Jána Cikkera
"Beg Bajazid".
— Československo postaví
na Cejloně rafinerii cukru, která bude s to zpracovat 1.200 tun cukrové
třtiny za 24 hodin.
— Maďarské oblastní divadlo v Komárně slavilo pětileté výročí svého
založení premiérou Schillerova dramatu "úklady
a láska". Premiéra byla
v Petikostelích.
— V Praze hostoval dva
a půl měsíce slavný cirkus Busch z Berlína. Cirkus odjel počátkem února.
5
— Zemědělské noviny z
6. února přiznaly, že
"hlavní příčinou nesplnění plánovaného vzrůstu
celkové výroby byla nižší úroveň rostlinné výroby, která proti roku 1956
poklesla o 4
Od roku 1954 zvýšila se orná
půda o 112.000 ha místo
o plánovaných 200.000 ha.
Citát o výrobě živočišné:
"V chovu skotu nenastal
ani v roce 1957 žádoucí
obrat a celkový početní
stav 4,155.000 kusů krav
k 1. říjnu 1957 byl o 65.
000 nižší, než ke stejnému

PRÁVO DOHLÉDACÍ
Československý Úřední list Č. 4 přinesl vyhlášku, která znovu upravuje nařízení o občanských dokladech a o hlášení osob, které
se "přechodně zdržují", v místě jiném, než je
jejich bydliště.
Podle citátu z Lidové demokracie musí mít
občanský průkaz každý občan, který dosáhl
15 let. Doklady může předkládat jeden z členů rodiny i za ostatní členy rodiny, občanské
průkazy vsak musí převzít občan osobně.
Zaměstnavatel je povinen zkoumat totožnost
osob podle občanských průkazů, přijímá-li nové zaměstnance. Občané, kteří nastoupí vojenskou službu, musí průkaz odevzdat příslušnému vojenskému orgánu.
Provozovatel ubytovacího zařízení je povinen
přezkoumávat totožnost občana podle občanského průkazu, vést domovní knihu á zapisovat
d o ní všechny osoby starší 15 let, i když j d e
o ubytování třeba na jednu noc. Přechodný
pobyt, který trvá déle než 30 dnů, je nutno
hlásit ohlašovne. "Ukončení přechodného pobytu se ohlašovne nehlásí, ani se nezapisuje
do občanského průkazu", končí bezděčným vtipem článek Lidové demokracie.
HLEDÁME
SPOLEČNÍKA
do výnosného výrobního podniku. Prvotřídní
práce, zaručený stálý týdenní příjem a podíl na'
risku, který se proplácí pololetně. Vkladu společníkova bude použito k rozšíření výroby o nové druhy a .k rozšíření odbytu po celé Austrálii*
Pište na: P. O. Box 1484 N, GPO. Melbourne.
— ODBORNÁ PEDIKÚRA —
Kuřích ok - otlačenin . tvrdé kůže - a jiných
potíží nohou Vás zbaví

(
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J A N

H U L A K

chiropodist
12 St. James Rd„ ARMADALE, Vic.
UY 2878 (od 8 ráno do 8 večer)
Na telefonickou objednávku Vás navštívím v bytě

DOMOVA

ZKRATCE
datu předchozího roku".
— Zástupci automobilky v
Mladé Boleslavi' vyhlásili
podnikovou soutěž s východoněmeckou automobilkou v Eisenachu (výrobní značky: Spartak,
Warburg, Moskvič). V
soutěži se bude hodnotit
"plnění plánu výroby,
snižování vlastních nákladů a produktivita práce".
— V těšínských Beskydech se obnovuje chov
ovcí. Místo, dřívějších
25.000 ovcí je tam dnes
jen "několik set ovcí na
třech salaších".
—Janáčkovo kvarteto odjelo na dvouměsíční turné po západní Evropě a
Africe.
— Sbírka dětských kreseb z terezínského ghetta
(majetek Státního židovského muzea -v Praze)
bude vystavována v Lipsku, Ženevě, Vídni a Hajfě.
— Od dubna t. r, bude
vycházet v Brně časopis
ředitelství
Brněnských
vzorkových veletrhů "Veletržní noviny" v několika jazycích.
— Na cestě z Itálie se
zastavila v Praze afgánská královna. Vítali ji
sovětský vyslanec v ČSR
Grišin a šéf protokolu
dr. Ječný.
— Státní úřad pjatetttní
(jeho šéf: Alexej Čepička) oznámil, že v roce
1957 se ucházelo o patentní práva 5.126 vynálezců. Patentů bylo uděleno přes tisfc.
— Československo vyvezlo loni 27 miliónů' párů
obuvi do 80 zemí. Zlínské závody navštívilo v
roce 1957 šest a půl tisíce turistů. ČSR prý letos vyveze přes pět miliónů párů
silonových
punčoch.
— Zápotockého zeť Oldřich Kaiser, který zastává úřad čs. velvyslance v
Argentině, dostal k tomu
přídavkem funkci Čs- vyslance v Bolívii.
— Na Plzeňsku bylo objeveno nové ložisko železné rudy.
— Na Palackého universitě v Olomouci bylo sestaveno první umělé srdce v Československu. Na
jeho konstrukci se podílel konstruktér Richard
Eschler ze závodů Sigma
v Lutíně.
— Chebská továrna Eska
pracuje na zásilce 50.000
velocipédů pro vývoz do
Spojených států. Další
velká objednávka: 10.000
kol pro Vietnam.
— O možnostech výměny
informací a Časopisů mezi československými a
britskými spisovateli a
novináři jednal v Praze
britský žurnalista Bernard Orna.
J.K./FEP/PNL
RESTAURACI
V RICHMONDU
2 5 3 C h u r c h St.
přebírá v pátek 7. 3.
J. H O L K O
dříve
Piccadilly Cafe!

-3Začíná opět "odhalování" špionážních skupin

ŠPIÓNSKÉ

HISTORKY

Řada špionážních procesů byla zahájena v lednu v Nitře, kde byla pro
špionáž a podvratnou činnost pozatýkána skupina 35 nejmenovaných občanů. Všichni byli obviněni také z válečných zločinů, spáchaných v době
Tisová státu. Jako hlavní trumf vytáhla teď státní policie na světlo bývalého uprchlíka Františka Havelku, který zmizel koncem loňského roku
z Vídně za tajemných okolností ( H D 25-26-VII.). Havelkova historka,
jak jí dnes komunisté tlumočí, je taková:
Před válkou byl Havelka zaměstnancem Agrární odborové jednoty,
po válce se stal tajemníkem v Klubu socialistické kultury, kde spolupracoval se Zenklem a Ripkou. Když uprchl za hranice, dal se prý naverbovat "anglickou a americkou výzvědnou službou, kde mu byly svěřeny
důležité úkoly, namířené proti Československu a jiným zemím tábora socialismu".
Tady nastává výmluv- ku, předával prý "zprá- nost své špionážní skuná pomlka, která svědčí vy špionážního charak- piny pomocí radia Svoo tom, že se asi Havelka teru při dalších služeb- bodné Evropy v Mnidostal do Českosloven- ních cestách do Němec- chově.
ska
za
dramatických ka orgánům americké a
Po jeho dchodu měl
okolností.
britské výzvědné služ- převzít jeho funkci "dříÚřední zpráva jen su- by".
vější soukromý podnikaše dodává: "Nyní po
Do špionážních kruhů tel." Alexander Porubnávratu do vlasti předal byl prý uveden svojí bý- čan.
informace o připravova- valou milenkou GertruTrest smrti byl vynených provokacích a jme- dou H o f f o v o u z Gum- sen nad dalším špiónem
novité seznamy čs. obča- merbachu, která ho před- Kamilem - Heide Herrnů, kteří už delší dobu stavila vedoucímu "zá- mannem, úředníkem mipracují pro cizí rozvěd- padního
špionážního nisterstva hutí, který prý
ku. N a základě výpově- centra", jehož krycí jmé- spolupracoval s němecdi Františka Havelky a no bylo Robert Malo. kým obchodníkem Osdokumentárního
mate- Jako špión vystupoval waldem Kawallou.
riálu učinilo ministerstvo Palounek jako
Kurt
T e n přebíral špionážvnitra rozsáhlá bezpeč- Schoffer. V Českoslo- ní materiál od Herrmannostní opatření."
vensku si zorganisoval na, když jezdil na obJako první skupina, síť informátorů z • řad chodní cesty do Česko*
dopadená
Havelkovou československých obča- slovenska. Byl také v
pomocí, byla pozatýkána nů, kteří teď s ním byli Praze zatčen, učinil úplskupina, . zorganisovaná zatčeni.
né doznání do pražskétechnickým
úředníkem
Ke zprávě o zatčení ho rozhlasu. Teď byl s
ministerstva
t ě ž k é h o skupiny slovenských ob- Herrmannem odsouzen
strojírenství Štěpánem čanů v Dubnici nad Vá- na 25 let.
Palounkem.
hom ( H D 4-VIII.) můV Liberci pak byli odPalounek byl prý zís- žeme teď dodat oficiální souzeni Josef Šulc (na.
18 let) a Bohdan U c h ý
kán pro špionáž, když versi.
Začený Rudolf Kell- (na 14 let), kteří byM
byl na služební cestě v
ner, plánovač v Závo- souzení pro spolupráci s
Západním Německu.
Intelligeace
Dostal od svých zaměst- dech K, J. Vorošilova, "agentem
navatelů "podrobné po- byl prý za války přísluš- Service" R. Holatcru.
Dodávali prý ¿piáwy
kyny, chemické prostřed- níkem zbraní SS.. PraGehlenovu o těžbě uranové rady •
ky pro používání tajné- coval - pro
západoněmeckou
špio- Jáchymově. Tichý j e miho písma".
Pomocí těchto diva- nážní službu. Počítal s mochodem j e d n í m , x
delních rekvisit, které se tím, že po odchodu do "navrátilců" z Angtir.
Ym/C
vyskytují v každém krvá- zahraničí bude řídit ČinKola lidové justice se točí naplno

Ze soudní
— V Bratislavě byl odsouzen bývalý odborový
funkcionář J . Karvaš k
5 letům vězení. Rozšiřoval protikomunistické letáky a podněcoval k sabotážím v průmyslu a
zemědělství.
— Pět let žaláře dostal
bývalý obchodník Dezider Reinhardt, z Března
nad Hronom, protože
ukrýval: 3 kg zlata, 3
psací stroje, 1.400 m
vlněných látek, stovky
obleků, desítky hodinek,
americké cigarety, zlaté
ruble, švýcarské franky,
streptomycin a destilační
přístroje.
— "Zasloužený
trest"

čeká bývalého starostu
"a do posledních voleb
předsedu národního výboru v Něžovicíčh na
Milevsku" Fra&tiška Davídka, protože se stal
"věrným
posluchačem
Svobodné Evropy", štval
proti založení zemědělského družstva a "dokonce pořádal takové
menší diskuse o problematice v obci". Proti
družstvu brojil "i na
veřejných schůzích, kde
jako výstrahu uváděl a
zveličoval nedpstatky v
okolních družstvech".
— Z a trestný čin násilí
na veřejné osobě byl odsouzen k 18 měsícům ža-

síně

láře Jaroslav Čezzudborský z Hradce Kržloró.
V Hradci byl. tTT QlŽsOQjzen dělník JiH VifinOFský, protože se *V semení budově k a e g o o d y
domáhal odlexem vyfav
nu trestu své
snoubenky F ^ » » Kačerové . . . DoŽz&amaá s e
senátu, aby ocSozS. výkon trestu a.- »»«^''jwž
jim tak v uz^vřezá •gStyfrku". Vilirotwiský J^Biine svoboden ^esfie A j i
roky - za
tt^
— Hr
mužstva B z s b S t C&amatov byli xx^soEzeaE pcot
pasování 'j^n^ám/A; t J c j g f (Pokračován wm j&e. C$
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Chuligáni a krize růstu
Deset let komunistické výchovy v Československu

ZLATÉ

TELE

Nedávno jsem se v práci nachomýtl k živé debatě skupiny rozhořčených Australanů, kteří kritisovali nynější přistěhovaleckou politiku své vlády. Sborově deklamovali, co nedávno slyšeli z Canbery od dr. Evatta: program by měl být okleštěn,
protože způsobuj© nezaměstnanost, zhoršuje bytový
problém, znečišťuje "čistou rasu" přílišným přílivem nebritských přistěhovalců a vůbec všelijak snižuje životní úroveň.
Namítl jsem, že to jsou krátkozraké výhrady.
Dlouhodobá, tvrdil jsem, je nynější přistěhovalecká
politika nutná a v zájmu bezpečnosti Austrálie nesmí polevit, i když snad přechodně způsobí malé
hospodářské poruchy.
Pokusil-jsem se nastínit obrázek přelidněné Asie,
bezprostředně na sever od relativně liduprázdného
asijského subkontinentu, Austrálie. Poukázal jsem
na to, že japonská zkušenpst nemusila být nezbytně
jedinou zkušeností toho druhu.
Dostal jsem odpověď, na niž jsem nebyl připraven: "Dejme tomu, že by ta tvoje přistěhovalecká politika pokračovala tak, jak říkáš ty, a že by
pak naše životní úroveň. klesla tak, jak říkáme
.my. Potom by přišel útok ze severu. Myslíš, že by
se měl někdo chuť prát za zem, jejíž obyvatelstvo
by většinou živořilo?"
Tím debata skončila, protože jsem nechtěl udělat ještě více zlé krve.
• Jejich odpověď ovšem nebyla vůbec odpovědi.
I kdyby jednou Australané nakrásně opravdu živořili, což se mi. nezdá v dohledné době pravděpodobné, bojovali by v případě nutnosti právě tak
zarputile, jako bojovali Poláci za zaostalé Polsko,
'Řekové za chudé Řecko a Albánci za půl čtverečního metru své nehostinné skály.
- Ta část problému mě nijak neznepokojila. Znepokojilo mě něco jiného. Uvědomil jsem si totiž,
že jejich hodnocení věcí - životní standard první
a všechno ostatní až potom - není jenom australskou vymožeností.
" Vzpomněl jsem si, že jsem kdysi napsal u příležitosti afro-asijské konference v Bandungu, že je
protizápadní politika některých exkoloniálních národů často nerozumná, ale celkem pochopitelná,
Řekl jsem, že mají barevní lidé vůči bílým určité
pohledávky z dob bezohledného kolonialismu.
HD potom dostal nazlobený dopis, který chtěl vědět, víme-lv jak hluboce by klesla životní úroveň
Západu, kdyby se ten dluh měl opravdu zaplatit.
v To je druhý případ téže stupnice hodnot, jenom
z trochu jiného úhlu.
Třetí případ, který je úzce spojen s druhým, je
případ lidí, kteří nikdy nevědí, kdy mají dost.
- Oni to byli, kteří přivedli svou žravostí nevědomky na svět všechny sociální reformní směry,
které usilovaly v. dobré víře o zlepšení standardu
sociálně slabých vrstev. Chyba, která se mění v
tragédii, nastala v .okažiku, kdy se z tažení za
sociální svobodu stalo krédo, které přikládá materielnim hodnotám větší význam, než hodnotám
duchovním.
Materielní životní standard se stal alfou i omegou
života normálního smrtelníka, který je pro něj často ochoten obětovat téměř všechno. Jedna třída se
nechce bez boje vzdát pěti Cadillaců v garáži, druhá je ochotna obětovat třebas i poslední špetku
lidské důstojnosti za to, dostane-li na hodinu o korunu třicet víc.
- - .
Tím smutným stavem jsme více méně vinni všichni. Ale chceme-li znát pravé původce toho stavu,
najdeme je převážně ve dvou skupinách.' Mezí těmi, kteří se, jak jsme řekli, nechtějí vzdát svých
Cadillaců, a mezi politickými agitátory, kteří cpou
hlavy negramotných mas pohádkami o třídním uvědomění a třídní nenávisti, někdy z nekritického f a natismu, jindy z prostého oportunismu partajního
politika.
Vytvořila se situace, kdy jedna část společnosti
lpí na přežitých, často až nemravných privilegiích,
a^ druhá se jí snaží dostat na kobylku za každou,
třebas i nemravnou cenu. Oběma skupinám jde o
životní .standard. Jedné o jeho udržení, druhé o jeho zlepšení. Ani jedna, ani druhá nezná pravou
mez.
Takový svět je přirozeně živnou půdou bojovných filosofií, které hlásají jako hlavní cíl člověIca jeho materielní zabezpečení. Není divu, že se
t zv. křesťanský Západ otřásá pod jejich nápojem.
; Vím, že je těžké vyprávět člověku, k t e r ý má na
. áen^ hrst rýže, že je svoboda důležitější než kilo
feovězího. Ale svět je plný "Australanů", kteří se
fjbesdou klanět zlatému teleti "životního standardu"
; i k d y b y . s e v hovězím topili, a po bradě jim teklc
• sáálo z vepřového.
.
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Skoro všechny nedostatky komunistického zřízení omlouvali režimoví
pohlaváři jako přežitky minulosti, následky kapitalistické výchoyyj
"Počkejte, až dospěje námi vychovaná mládeži", byla vždy nejpoHotovější odpověď kritikům a pochybovačům.
Deset let je už dost dlouhá doba, abychom se mohli ohlédnout a
posoudit výsledky nové výchovy. Šesti až desetileté děti v době únorového puče by již dnes mohly se zápalem a vděčně reagovat na získané pravdy a ''budovat socialismus" tak, jak to od nich žádali komunističtí teoretikové.
V poslední době se vrací československý tisk i rozhlas Často k problémům mládeže. Někdy přímo, jinde mezi řádky při tom přiznává,
Že desetiletka výchovy hanebně zklamala. Nepřátelský postoj velké části mládeže k režimu, naprostý nezájem jiných, chuligánství, .stoupající
zločinnost 'mladých, se sice vysvětlují stále ještě jako přežitek kapitalismu, přirozený sklon, mládeže k extrémům, ale vychovatelé už při
tom také nevycházejí na prázdno. Typický je dopis Jiřiny šípkové,
která uveřejnila 23. ledna t. r. Mladá fronta:
" J a k mohou mladí poznat krásu, když jim neumíme ukázat, jaká
ve skutečnosti je, jak mohou poznat cit, když jsme ve většině případů
sami bezcitní, zejména k nim, k jejich duševním potřebám a stavům.
Jak se mají mladí lidé zušlechťovat, když jim nikdo nepomůže, nikdo
ná ně nemá čas a naopak se jim pořád strká, že oni mají spasit svět".
O výchově mládeže měl
d i s k u s i komunistický
Klub čs. společnosti pro
šíiíení politických a vědeckých znalostí. Vedl
ji docent dr. Macháček
a byla vysílána brněnským rozhlasem. Soudružka Steinerová
ve
svém diskusním
příspěvku svedla vše na rodiče:
Vlčí morálka
" . . . Chyby ve výchově mládeže, • které se dějí, pocházejí právě z to-,
ho, že ještě mnoho našich rodin
vychovává
mládež v podstatě buržoasním způsobem. Pedagogové to dobře vidí,
jak někdy docela tragické rozpory a zmatky
vnáší do duší mladých
lidí, že na příklad slyší
doma něco jiného, než o
čem se hovoří .ve škole.
Slyší doma hlásána ta
typická hesla staré individualistické vlčí morálky: dělej všechno, abys
vynikl a o ostatní se nestarej. Třebas vstup do
pionýra, do svazácké organisace, jenom proto,
aby sis pomohl na vysokou školu. Rodiče doma
nadávají na režim a při
tom učí děti, že se mají
ve škole a na veřejnosti
vyjadřovat jinak. T o je
ten rozpor v duši mladého člověka, který kazí
jeho charakter, A k Čemu potom
dochází?
Buď ťo se z toho člověka
vychová pokrytec a amorální člověk, anebo se
samozřejmě rodičům odcizí. Vezjne si ty ideály
budoucí
komunistické
společnosti za své a vidí, že jeho rodiče těmto ideálům neodpovída-

jí, a potom samozřejmě
s nimi nesouhlasí i v
těch věcech, kdy mají
pravdu".

pory a končí v chuligánství. T o je spolu úzce
spojené, neboť to chuligánství má úzce poliÚzce politický aspekt tický aspekt".
Jiný z diskutujících
Soudružka učitelka u- uvažuje. "Amorálnost, s
vedla příklad "mláden- kterou se dnes setkáváce, který utekl, přes brá- me, není příznakem sponice • a jako • tehdy sex- lečnosti,. budující sociatán se potloukal lágry a lismus, ale je projevem
potom sé vrátil. Přisel, chyb, které se dělají.
rozplakal se a říkal:
Především je třeba veproklínám svého otce, det, že jsme podceňovali
že mě vychoval tak, jak mravní výchovu. Je-li
mě v y c h o v a l . . . " a do- otec ředkvička - navrch
dala: "Když dosáhneme červený a dole bílý - jak
jednoty ve výchove škol- nakonec může vychovat
ní a ve výchově rodinné, své dítě?"
pomine mnoho takových
Proti vlivu rodiny
přepadů, které začínají
těmito politickými rozKomunisté přišli na

to, že musí odstranit nepohodlný vliv rodičů na
děti, chtěj í-li se plně
zmocnit jejich výchovy:
"Zvykli jsme sí stavět takový metafysický,
nedialektický
protiklad
rodiny a společnosti. Rodina, to je privatissimum,
společnost, to je ten cizí svět, do kterého má
mladý člověk vytáhnout.
Musíme bojovat proti
tomuto nesprávnému pojetí. Rodina byla vždycky jednotkou společnosti a čím více tím úžeji
musí vystupovat jako
j e d n o t k a společnosti
dneška. N á m to není
jedno, v jakém prostředí vychovává dětí nale
rodina. Myslím, že bychom se neměli spokojovat tím, co se v rodinách děje, že bychom
měli zasáhnout tam, kde
vidíme vady".
Jak zklamala převýchova, dokazuje i okolnost, že se musí sami
přesvědčovat, ze " . . .Naše mládež není ani horší ani lepší než mládež
za první republiky, ale
ta dnešní se s některými jevy, třebas se sexuální otázkou, neskrývá".
Krize růstu
Diskuse byl^ ukončena ujištěním, že "něco
jiného
jsou
amorální
zjevy v západních státech, kde jsou projevem
(Pokračování na str. 0)

POMĚR NĚMCŮ K ČS. DÁLKOVĚ ŠKOLE
Pro nás Čechoslováky měly uprchlické tábory jednu výhodu: bylo tu vždy
několik če&kých či slovenských rodin pohromadě a mluvilo se tedy jen čes*
ky nebo slovensky. Kromě toho bylo možno snadno zorganisovat čs. školu.
Ale mnoho let již žije řada našich rodin, které se z různých důvodů vzdaly
emigrace za moře nebo na ni dosud čekají, daleko od uprchlických táborů,
po celém Západním Německu. VznSklo též mnoho smíšených manželství.
Zabývali jsme se problémem, jak sfvolat čs. děti, jejichž rodiny jsou desít:ky, stá i tisíce kilometrů vzdáleny, do čs. školy a jak vyučovat tyto děti,
které slyší ve svém. okolí jen němčinu nebo jinou řeč.
J e tu několik cest, kte- mocníkem dálkové školy Kdo znal nacisty a srovná
ré' bylo nutno najít, vy- jsou letní tábory a kur- si tuto skutečnost, uvědozkoušet a upravit. Jednou sy. Loni uspořádala čs. mí si, že se tu vnitřně
z nich je dopisování. Dě- dálková škola jednu letní mnoho z m ě n i l o . Také
ti dostávají úlohy, vypra- Školu v litevském zámeč- většina korporací a úřacují je a posílají učite- ku Zápolí u Heidelberku. dů v Západním Německu
li. To jde tam, kde pomá- Le,tos chystá tři takové vychází čs. dálkové škohá velmi aktivně otec letní školy. Chybí ovšem le vstříc s velkým pororieb matka.' Ti však na to finanční prostředky, ale zuměním.. Nepřítelem čs.
většinou nemají čas. A vedoucí školy koná řady dálkové školy je hlavně
pak jé to mnohem těžší návštěv a intervencí, pí- rudá Praha a pak někteu dětí, které již mateřšti- še žádosti o věří, že se ří její pomocníci mezi
nu téměř neovládají. Kde dobré dílo podaří.
exulanty. Ti chodí žaloje to možno, svážejí se
Každý den ráno jsme vat na německé úřady,
proto děti do vyučovací vztyčovali v táboře školy že mluvíme a učíme jen
skupiny, takové menší v Zápolí na vysoký da- česky nebo slovensky, že
místní večerní doplňova- leko viditelný stožár jen užíváme školní ixiapy CSR
cí školy. Tu navštěvuje čs. vlajku, při čemž děti z doby před Mnichovem
tav. pojízdný učitel. Ně- zpívaly čs. národní hym- ap. Jejich hlas však dokdy tu i spolupůsobí ně- ny. V okolí zámku hrály sud nikdo vážně neposkterý český otec nebo děti různé skautské hry, louchá.
matka, kteří pak vy-učují chodily se svými skautKdo z čtenářů se zajípravidelně celý měsíc. skými praporky a český- má více o práci čs. dálUčitel přijede jen pře- mi nápisy a zpívaly po kové školy, ať píše na
zkoušet a' poradit se o cestě naše písně. Nikdo adresu školy: Stuttgart,
dalším postupu.
se nad tím nepozastavo- Postfach 1134, West GerNej osvědč ehějším' po- val, nikomu to nevadilo; many. Dr, K.,- Stuttgart
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Sír WilHam Slim; O d porážky k vítězství, Cassell QC Co., Londýn

VOJÁCI ZAPOMENUTÉ ARMÁDY
Jsou dva druhy čtenářů historických knih. První dává přednost mo- poncům, správně plánohutným svazkům, vyšperkovaným složitými mapami a náčrty, v nichž se vaná a přesně vypočítaobvykle nikdo nevyzná. Prvni dává přednost objektivní historii, předná- ná, skončila málem pošené od katedry, kam žádný ohlas bitevní vřavy nedolehne. J e v zajetí hromou, protože Japonci
historie, která je vědecká, metodická a málokdy objektivní. D r u h ý typ nakonec přece jen Sličtenářů Čte vášnivé historické anekdoty, vlastní životopisy mužů velikých ma a jeho výzvědnou
i menších, literaturu vzpomínkovou a' občas i kanálovou. Vybrali jsme službu přelstili.
Po kritické tři dny stál
tentokrát pro recensi knihu, která není ani nová, ani příliš aktyielní. Vymezi postupující japonbrali jsme ji z několika důvodů.
Dějepisec William Slim především napsal kus svého životopisu ve formě skou armádou a branou
knihy, která je vyšperkována mapami a náčrty, která se snaží soudit do Indie jediný prapor
události, jichž byl autor svědkem a účastníkem, z historického odstupu. burmských dobrovolníků
Přitom vsak v ní zůstalo podivuhodně mnoho bezprostředních postřehů, s několika britskými tan¿anekdot, aforismů. A co víc, mezi řádky dává možnost sledovat vývoj ky.
Situaci zachránil javojáka, z něhož okolnosti udělaly vůdce.
Dějepisec Slim je to- snažit odstranit sami, ze va proti Burmě byla na- ponský generál, který si
vyložil své rozkazy dotožný se Sirem Willia- jejich armáda je Popel- mířena oběma směry.
mem Sliniem, který zrov- kou mezi spojeneckými
S podřízenými to ne- slova. Místo aby se pusna letos dokončuje dru- armádami.
měl niják lehké. Nebylí til nechráněným územím,
Upřímnost se vyplati- to v pravém smyslu pod- začal obléhat nevýznamhé úřední období jako
generální guvernér Aust- la. Když se později vá- řízení, spíš
kolegové, nou vesnici, která h o
rálie. Dějepisec Slim je lečná situace zlepšila, by- alespoň pokud to byli zdržela déle, než si mohl
rovněž totožný s nevýz- li jeho vojáci příjemně Američané. V severním dovolit.
William Slim začal tenamným důstojníkem in- překvapeni, že dostávají cípu Burmy velel totiž
dické armády, který to takové věci, l^feré se u několika Čankajškovým dy své tažení Burmou
dotáhl, na polního mar- jiných armád pokládaly divisím americký gene- porážkou, od níž ho zaválečná
šála, ačkoli nikdy nevy- za nezbytné.
rál Stillwell a jednotkám chránila jen
hrál pořádnou bitvu.
amerického letectva ge- štěstěna. Ani v dalších
Hlavní cíl
taženích a operacích se
Válka v Buřme _ Úkolem Slimovy armá- nerál Chennault.
A do třetice všeho mu nezdařil nějaký mistVálka v Burmě byla, dy nebylo jen dobýt zpět
Přiznává
dobrého i zlého, za Sli- rovský tah.
jak se říká, zapomenutá Burmu. Hlavním cílem
movou frontou v Indii otevřeně, že vždycky dáhlavních
•válka. Slim do ní šel, bylo dobytí
se zrovna v té době chys- val přednost "obyčejné
které
chránily
když už byla první bitva bodů,
tal k velké výpravě do bitvě, která není ani moc
prohrána, a kdy slabé přístup k Burmské cestě,
týla Japonců slavný ve- dobrá ani mo.c špatná,,
anglo-indičké
jednotky přísunové spoji s Čanřitel burmských party- prostě obyčejná bitva".
bojovaly zoufalý ústupo- kajškovou Čínou.
zánů generál Wingate, Tajemstvím jeho" úspěvý boj napříč Burmou.
Slim se domníval, že
jehož
nejvýrazně jsí chů byla dávno známá
Ztenčené a vyčerpané n e j í e p š í způsob, jak
ctností
rozhodně
nebyla a otřelá, ale přesto nejSlimovy oddíly se nako- toho docílit, je dobýt
snášenlivost.
Slim
měl působivější formule: mít
nec zastavily na hrani- Rangúnu, hlavního přístak
kromě
vlastních
sta- převahu v pravý čas na
cích. Indie. Zachránil je tavu na jižním pobřeží
pravém místě.
rostí
ještě
tři
divousy,
příchod dešťů.
Burmy. Naneštěstí však
kteří
si
ustavičně
leželi
Škola vůdců
Při první příležitosti byli na bojišti i znalci a
ve
vlasech.
Ale je potěšením vidět
neváhal Slim říci svým stratégové američtí. Ti
vojákům, jak se věci ma- viděli jedinou spásu v Upřímnost především zkoušeného vůdce, když
jí: že je nutno napřed útoku severním směrem.
Nevím, v které knize všechno vypadá nejčervyhrát válku v Evropě, A Slim udělal to, co u- jsem kdy předtím četl něji. Slim u svého veliže proto nemohou dos- dělá dobrý vůdce, chce- tak upřímná
doznání telského vozu konal potat prvotřídní .výstroj a li si podržet důvěru pod- vlastních omylů, jako radu se svým štábem.
výzbroj, že všechny ne- řízených a přitom pro- jsou v této knize. H n e d Jedna z jeho jednotek
dostatky se budou musit sadit svou: jeho ofensi- první ofensiva proti.Ja- byla odříznuta Japonci,
pravdu zbláznil.
Jde mi o demonstraci toho, jak jinak se Člověk
chová v závětří úpln'ého soukromí (např. při čte-'
SVĚT O DVOU TVÁŘÍCH
ní inzertní části novin, rozkrájených na čtverečky)
"Krucinálfagoť ženská, dělej", hulákal pan Hu- a jak úplně jinak se chová ve společnosti. Každý
bený a zacloumal zuřivě svou sváteční kravatou. z nás má dvě tváře, každý jsme trocnu Sýkora a
K sobě pak brumlal zoufale: "Já se z tý Mařeny trochu Hubený.
•zblázním. Než si naplácá na ksicht všechny ty po"Zvrhlý je to svět" řekne někdo, ale ono by to
mády, tak tu zapustím kořeny jak ten stoletej dub, snad ani jinak nešlo. Už od malička nás přece
co se pod ním narodil jednovokej hrdina".
učili, že se ve společnosti nemůžeme chovat jako
"A dělej, povídám", zařval znovu, "Sýkorovi už doma. Doma nechť si každý uleví, ale před svěčekaj nejmíň tejden, jestli už tam dávno nepo- tem je nutno vystupovat podle zákonů Gutha - Jarkovského a Alči Palkoskové,
mřeli sešlostí věkem".
Když se pak sešli v kavárně, kde to bylo všechPamatuji se na společenskou událost prvního řáno smluveno, Sýkorovi už opravdu čekali plné dvě du, při níž se jedno nešťastné dítko vlivem nemíra půl minuty.
ného požívání podívaných lahůdek neslušně zacho"Ruce líbám, nazdar'', povídal pan Hubený a valo. Matinka se zarděla jako uzenka, již právě
omlouval se galantně: "Tady Mařenka se maličko vyňali z udírny, dala ubohému děcku pár facek a
zdržela při oblékání".
peskovala je rozhořčeně: "Kolikrát ti mám říkat,
"To nic, to nic. My isme právě přišli. Ona se miláčku, že to nesmíš dělat. Copak "si myslíš, že
Jarmilka také trochu zpozdila s oblékáním", ujiš- jsi doma?"
ťoval pan Sýkora a podíval se láskyplně na ženu,
Teprve teď, po letech, kdy se ze mne stala tak
které ještě před půl hodinou sliboval, že ji roztrhne zv. hloubavá povaha, mě napadly všechny implijak hada's cibulí, jestli sebou trochu nemrskne.
kace onoho mateřského pokárání.
A paní Hubená s paní Sýkorovou, dva metrické
Představte si, že. by zmíněné dítko vyrostlo, stacenty - živé váhy bez bot a nákupní tašky, se stydli- lo se např. diplomatem a trvalo na tom, že co je
vě zardívaly a říkaly, že ženské už jiné nebudou. dobré pro doma, je dobré i pro recepce na vyslaNejde mi o -to, jestli pan Sýkora nakonec oprav- nectví.'
du roztrhl paní Sýkorovou jako hada s cibulí, neOno se t© snadno povídá, že se má člověk chobo jestli se pan Hubený z "tý Ženský" jednou o- vat přirozeně a že co na srdci, má být i na jazyku.

Vojenský hřbitov
Miroslav Florian
Ach, tolik let už leží tady,
nad hlavou štítek místo věnce,
ty přísně vyrovnané řady
vojáků Jeho Excelence!
Čtu si ta jména, zašlá lety:
JakŠiČ a Buday, Várlav Bílý na h r u ď jim d L u h é bajonety
kokardu rudou přišpendlily.
Taliánské jim žhnulo nebe,
haličské mrazy bodaly je,
teď leží klidně vedle sebe,
sáh slehlé země všechny kryje.
N a d ními nikdy nezavlaje
prapor a píseň, vlastenecká,
to poražená armáda je
a verše , o nich nečtou děcka.
Netruchlí anděl, hlavu v dlaních,
nad těmi hroby. O ty nedbá.
J e n bodlák temně hoří na nich
tak jako z práchnivých rtu kletba-

dochází jí střelivo, musí
se probít bodákovým útokem. Současně hlásí
jiný úsek, že Japonci
prolomili celou frontu.
Slim vystoupil z obrněného vozu a poznamenal k
shromážděným
důstojníkům: " M o h 1 o
by to být horší".
"Jo? A jak?" zeptal
se jeden z nich. "Na,příklad by mohlo začít
pršet", zněla odpověď.
A, dodává Slim, ani ne
za dvě hodiny lilo jako
z konve. J á bych byl toh o chlapa s chutí zavraždil.
I konečný triumf nad
Japonci byl jeho vojá-

kům odepřen. Musili če>
kat, až McArthur nadiktuje Japoncům podmínky kapitulace, než mohli obsadit Rangún a Smtgapur.
Ale Slim se porážkami, nezdary a zklamánÍEa
naučil neocenitelné vlastnosti vůdce: že totiž vítězství někdy tmiknr. vítězi, že úkolem v c á c e
je někdy spis udržet co,
co má v hrsti, než riskovat nové výboje, že éIedlem vůdce je hlavrsé b©r
jovat ty "obyčejné bitvy, které nejsou ani moc
dobré ani moc spats&S0..

Takový Macmillan sj. přijede do Austrálie s laáj
Dorotou a lady Dorota dělá representaci tím,
uvaří v piksle čaj a roznáší jej šoférům. Ale r š S
bych viděl, jak by to dopadlo, kdyby si MamňlSs:
najednou doma vzpomněl a- začal vyvolávat: *Ik>rotko, Udělej mi lahodnou pikslu čaje"'. Fočešse.
že by se cítil hůř než po prohraných volbách, at5nisterský předseda nebo ne.
Ve vysoké politice je zásada "co na s n M , to
na jazyku" teprve nepraktická. President S S a s t o wer třebas řekne "Mamie" při snídani: " J á isfe®
lumpa Chruščova srovnám, že se tomu n ^ a e s i a e
divit". U konferenčního stolu to přirozeně Brémůže. Tam se to obejde přípitkem věčnéž&s p ř a * ^ .
ství a ^bratrství obou národů.
Který poslanec by se, prosím vás, dostal sto- f m lamentu. kdyby měl na jazyku, co má na s a t ó ?
Jak by se uzavíraly mezinárodní smlouvy, jj^c.'••Ijy
byla udržována věčná přátelství?
" *
Takový už je svět, přátelé. Všichni
životy, jeden pro sebe a jeden pro svět. Cely scSt
má dvě tváře. J e to neupřímný svět žeks^^, a
máte pravdu. Ale jinak to prostě nejde.
Představte si, máte-li dost bujnou fe^awS og
vulgárnější by bylo tohle vulgární pasáSSal;Jfeá^by nebylo určeno vám, veřejnosti!
Jenomže, vidíte, i já mám dvě tváře a. nefesBžím po tom, aby mě do nich někdo
nou botou.

-6-

HLAS
Trampské osady v československu se množí

NOVÉ POVĚSTI TRAMPSKÉ
Domnívali Jsme se, že už dávno vychladly pistole chrabrých mužů v kostkovaných košilích, pásech
pobitých stříbrem a v sombrerech nejdivočejších tvarů, kteří v dobách našeho nejútlejšího mládí okupovali sázavská a jiná teritoria k účelům trampovacím. Ve srubech, ozářených ohněm z kradených
poien,. ve stanu, postaveném v romantickém zákoutí, jemuž vévodila tabulka "Vstup přísně zakázán'',
slýchali jsme z úst pamětníků zkazky o velikém chánu Kubátovi, který se pokoušel zničit hnutí
trampyké vládními nařízeními a dragonádami kanadské jízdní na nesezdané párky. Byly to pohnuté doby, kdy pokojné paďourské obce a vísky byly přepadány hordami divokých zálesáků, loupícími švestky a slepice, kdy Štěchovice trnuly děsem, došla-li poplašná zvěst, že se blíží legendární
tramps«á náčelnice Anka Špek se svou partou, a kdy dokonce i komunistická strana se pokoušela
trampstvo organisovat.
S obzvláštní radostí proto dnes můžeme konstatovat, že plémě trampské ještě u nás nevymřelo,
že dnes sílí a mohutní, ač sužováno právě tou stranou, která se .kdysi proslavila náborem otrlých
prérijníků pod korouhve prolétářakého tramping ta.
. Komunistická strana - Československa dala mlá- ly Brdy. NejznámějŠí existující trampské osady
deži svobodu, jakou nikdy neměla. Mládež má své jsou Kondor u Fikovic, Ztracené naděje pod Medklubovny, svá učiliště, své tábory, a aby se to ne- níkem, v okolí Kamenného přívozu (tábořiště Na
přehánělo, svůj svaz, který ji má šikovně svázat. Fordu), u Senohrab, Hvězdonic, Mirošovic. Na říčTento svaz mládeže především zrušil skauting a ce Kocábě jsou nejznámější osady Na klínci a Jestsokolské tábory, které mládeži neprospívaly. Tím- řábí hnízdo. Z berounských osad vynikají Údolí hříto geniálním počinem se začíná období znovuzro- chů^ a Údolí vzdechů, v Brdech Westend a Na rození trampstva na území československa, právě vinách. Tramping je dnes rozšířen i v Pojizeří.
tak jako zrušení nevěstinců obyčejně znamenitě
JTrampové se scházejí i během týdne v Praze.
prospělo prostituci pouliční, nebo prohibice výro- Všem eventuelním zájemcům proto sdělujeme, že
bě denaturátů.
střediskem trampstva pražského kraje je hostinec
Mládež, bombardována hesly o zdravé mládeži, U Tučků na Smíchově, kde kanadská jízdní i pějež si nejlépe upevní zdraví v uhelných dolech, ší provádí časťé šťáry na nezletilé trampíře a
shledala starce z předsednictva svazu pošetilými šťastně majitele nepřihlášených bouchaček. Jiné
a jala se trampovat. Slovy jednoho z nich, který osadní středisko (osady Álcazar) je U modré štimezitím rozmnožil, trampské řady v zahraničí, ky na Starém městě pražském.
"trampové představují tisíce lidí, kteří jsou dobře
Osada Alcazar se proslavila dokonce pravidelorganizováni a mohou se nerušeně a pohodlně schá- nou bitvou se Svazarmem, která se strhla u Srbzet. Myšlenka trampování v přírodě s romantickými ska na Berounce, kde trčí skála Alcazar. SVazarm
zvyklostmi, vyčtenými z dobrodružných knížek, zna- ji hodlal obsadit v rámci branné výchovy, byl však
mená vážné nebezpečí pro umírající Svaz česko- v boji zblízka potřen přesnou 'palbou a býkovci.
slovenské mládeže."
Svazarm ustoupil ve zmatku a pošramocen, někoUž loni jsme referovali o stížnostech vrchnosti lik členů osady Alcazar si muselo odsedět těžké
bratislavského kraje, že se tam pořádají jakési ublížení na těle a neoprávněné držení střelných
barbarské sjezdy trampířů, kteří drze užívají svo- zbraní.
body shromažďovací, ústavou zaručené. Z líčení
Vcelku však, jak tvrdil uprchlý trampíř (byl
uprchlého člena trampského bratrstva se zdá, že sám vyšetřován kvůli "střílejícím železům"), "popopularita nynějších trampských potlachů se zcela licie je proti trampům bezmocná. Lesy obsadit neVyrovná nebo ještě předčí popularitu potlachů na- může a občasné šťáry po nocích jsou ojedinělé a
šeho mládí. Osada Údolí hříchů na Berounce uspo- celkem bezvýznamné, protože vyrušení trampové
řádala potlach, na který se sjelo nejméně tisíc prostě původní místo opustí a utáboří se o pár kiúčastníků. Takhle to prý vypadalo: "Louka v osa- lometrů dál. Totéž je i při pořádání potlachů, ktedě^ byla poseta stany, ale přesto lidé neměli kde ré se konají v místech, kde je táboření povoleno.
spát. Spali jen v pytlích po lese a vůbec, kde se Zde policie při masové účasti (trampú - p. r.)
dalo. Program nemohl být jednotný, a tak se ve- zasáhnout ani nemůže, i kdyby chtěla,"
čer hrálo a zpívalo u několika táboráků".
Buďte tedy pozdraveni, mladiství i méně mladistBrdská osada Westend pořádala loni potlach k ví nástupci a pokračovatelé šferifa Jacka Aspirína,
30, výročí založení osady. Místní obyvatelstvo prý stařičkého Nicka Whartona, lstivého Harry Pingz celého potlachů udělalo velké šibřinky, Na pot- Ponga i pistolníka Radiona McPeresama! Svět o
lachů stanové osady Montana (na Kocábě) se sešlo vás ví i vaši krevní bratři, roztroušení po všech
250 trampů, a brněnská osada Pavouci si dokonce rovnoběžkách světa na nejdelším trampu svého žipozvala na svůj potlach ''spřátelené trampské, sku- vota. Za všechny, kteří už viděli zblízka, jak bílý
piny z pražského kraje".
losos táhne peřejí, za všechny, jimž na obzoru záTrampská loviště se rozprostírají jako dříve v ří Jižní kříž, vás srdečně zdraví
povodí Sázavy, Berounky, Kocáby. V oblibě stoupTramp, drive Měsíční /údolí, nyní Melbourne.
TELEVISORY, RÁDIA, LEDNIČKY, PRAČKY
a elektrotechnické přístroje a potřeby
za hotové neb na splátky dodá i opraví
J. P H I L I P
Radio - Electrical,
119 Gatdenvale Rd., G A R D E N V A L E , Vic.
f l . stanice za st. Elsternwick) Telefon X M 2542
Dříve závod v Praze X I I .

KRÁTCE Z EXILU
— 1. února zemřel v Istanbulu bývalý čs. legionář a menšinový pracovník v Turecku Ant. Krátký. ,
—15. února se utopil v
řece Katherine v Severním teritoriu čs. uprchlík
Vincenc Vrábel, když se
pokoušel zachránit z rozvodněné řeky svého psa.
Do Severního teritoria
přišel před -krátkou dobou z Queenslandu.
— K 10. výročí komunistického puče v ČSR vydaly torontské "Naše hlasy" zvláštní anglické Číslo s příspěvky bývalých
čs. politiků a čs. krajanských pracovníků v Kanadě.
-^-Pracovní skupina Čs.

zahraničního ústavu, z
Toronta vydala studii dr.
M. Hikla o čs. trestním
právu pod názvem "The
Penal Codes in Communist Czechoslovakia" v
rozsahu 55 stran. Chicagská pracovní skupina vydala 5. číslo anglického
bulletinu "Commentary".
— Televisní stanice ITV
v Londýně vysílala 20.
úntač pořad, věnovaný
únorovému puči v ČSR.
Diskuse o puči se zúčastnili Sir Robert Bruce
Lockhart, poslanec E, Davies, redaktor "New Statesman" Norman MacKenzie a bývalý osobní
tajemník Jana Masaryka
dr. Lumír Soukup.
— Věra Fusková hrála 5.
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2. v televisním vysílání
CBS v USA Džilasovu
ženu v dramatisaci Džilasova případu, nazvané
podle knihy "Nová třída".
— U Moosburgu v Bavorsku byl zabit autem čs.
uprchlík Václav Gosník.
— Manžel Lídy Baarové
J. Kopecký dokončil v
Německu barevný film
"Otrokyně z Kartaga".
— Čeští salesiáni v exilu
vydali v Turínu knížku
"30 let českého salesiánskěho díla". '
— Ve Vídni zemřel menšinový 'pracovník Frant.
Oktábec.
— Čs. malíř a sochař Jan
Zach byl jmenován asistentem na škole architektury při universitě v Oregonu v USA,
— Čs, pomocný výbor v
Paříži pořádai k výročí
únorového puče manifestační schůzi 27. února.
Předsedal generál L. Faucher, promluvili bývalý
franc, ministr Naegel,
zástupce. ACEN P. de
Auer a È. Řehák.
— Po švýcarském rozsudku rozhodl nyní i soud
ve Wilmington, Delaware, USA, dlouhou při o

Naše specialita. ZBYTKY LÁTEK
Látky na pánské obleky a dámské kostýmy
gabardinové, hedvábné, vlněné a bavlněné
Pánské košile a pyžama
Levné zbytky k zasílání darem do Evropy
NEJLEVNĚJŠÍ
J O B

CENY V

MELBOURNE

W A R E H O U S E

5 6 - 5 8 Bourke St., Melbourne

CHULIGÁNI A KRIZE RŮSTU
(Pokračování se str. 4)
krize systému,, který se
rozkládá, umírá, něco jiného jsou na pohled podobné zjevy u nás. U
nás je to krize růstu".
Dopisovatelé několika
zahraničních novin, kteří byli koncem minulého
roku v Československu,
psali o pouličních demonstracích mládeže v
Praze i v menších městech republiky. Režim
na to reagoval, jak píše
Čs. zpravodaj, v anglickém vysílání pro" Evropu. Snažil se vysvětlit
pražské výtržnosti jako
výstřelky velkoměstského života, jako projev
lidské spodíny. O "krizi růstu" se při tom nezmiňoval. T u se pokoušel řešit nařízením velké
razie na výtržníky, chuligány, v celé republice,
po níž měly soudy plné
ruce práce.
"Lidová demokracie"
připustila, že policie ví
o 344 chuligánských partách a že má v policejních
archivech
zaregistrováno . 2.000 jejicb
členů. •

že věnuje hodně místa
publikování upravených
zpráv o řádění mládeže
na Západě. Špatně se
jim však daří přesvědčit
domácí i zahraniční veřejnost, že lze dělat rovnítko na příklad mezi
partami
rock-n-rollistú,
"rušícími veřejný klid"
na Z á p a d ě způsobem,
kterému lze jen těžko
přišít politický význam, a'
mezi "výtržníky" v Československu (nebo dokonce v Polsku a Maďarsku) , kteří do svých
"vystoupení" m í c h a j í
výkřiky hesel o svobodě
neb jinak p r o j e v u j í
vzpouru proti nenáviděnému režimu. Stejně nelze srovnávat bujné výstřelky universitních studentů na Západě s výrazně politicky zaměřeným studentským Majálesem v Praze. Jedno
přirovnání by však mohli uvést právem: když
venezuelský diktátor Jiménez před svým pádem
poprvé veřejně připustil,
že panují nepokoje, namířené proti jeho režimu, učinil tak slovy: "K
několika zrádcům z řad
Mládež na Z á p a d ě a na armády se připojily malé skupiny zločinců, výVýchodě
rostků a spodiny lidské
"Baťovu společnost" ve
Čs. tisk se snaží zakrý-sprospěch syna zakladate- vat poměry doma tím, s p o l e č n o s t i . . . "
le Tomáše ml.
— Angličanka F r a n c e s
Ze s o u d n i
sině
Cihlářové přijela po 8 letech za manželem VI ad. (Pokračování se str. 3) J a n Hanák (1 rok).
Cihlářem, který je horníkem v Horním Slavko- Musil dostál 3. roky, K. —• Rozkradači dřeva a
vě. Po 36 hodinách poby- Knotek a L. Kolář dosta- jiného materiálu byli
tu žádala o povolení k li podmínečné tresty a souzeni v Praze. Odsounávratu do Anglie, které pokuty.
zení a rozsudky: Vladijí bylo- dáno.
— V Brně byli odsouze- mír Černovský (6 let),
— Po odchodu Rudolfa
Nekoly do Evropy stal se ni pro krádeže tovární- Jaroslav Křinský a Boredaktorem torontského ho ma jetku: R u d o l f humil Zeman (po 12 le"Nového domova" bývalý Kraus (3 ro ky), Š. Cha- tech), Jiří Králíček (13
zaměstnanec RFE dr. B..
loupková a A. Hanáko- let), Štěpán Mejecký (10
Škarnicel.
— Č l e n Viktoriánského vá (po 2 letech), Alois let) a Ladislav Zubík (8
symfonického orchestru Leindeber (3 roky), S. let).
hobojista J. Tancibudek Semerád (18 měsíců) a
J. K . / Č
účinkoval na koncertu,
vysílaném • kanadským
Zájemci o koupi domu neb pozemku
rozhlasem. Příští koncert
obraťte se na firmu
bude mít v Londýně.
R. W . H A U G H T O N
8C S O N
— Čs. malíř Jaroslav Štěpán, který žije v Paříži,
Estate Agents, Membcrs Real Estate &
vystavoval s velkým úStock Institute
sp echem v galerii Van de
86
MOUNT
ST., HEIDELBERG, VIC.
Loo v Mnichově.
(naproti železniční stanici)
Telefon JL 1034
— 36-letý Petr Gabánek
Domy
a
pozemky
na
prodej
v
předměstích
z Bratislavy, který cestoHeidelberg, Eaglemont, Ivatihoe, Rosanna,
val s turisty ze zemí za
Macleod, Watsonia
železnou oponou l o d í
Poradíme a pomůžeme získat hypotekární úvěr
Transilvania, opustil loď
v Messině a v Neapoli
Český tlumočník k disposici každou sobotu
požádal o politický asyl.
dopoledne po předběžném ujednání
Č/JK/HD
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D o p i s y redakci:

J. ČÁP - k r e j č i
116 Darlinghurst Rd., KINGS GROSS, NSW.
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str.
Wynyard Stn., Sydney
Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Zprostředkuj ems za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.
Prvotřídní ručně šitá obuv na míru i se skladu

victoria shoes
3 ROYAL ARCADE,
Telefon

KUPUJETE SKLÁDKOVÉ AUTO?
Naučíme Vás řídit, zaručíme vůdčí list. Máme
možnost zprostředkovat Vám dobré zaměstnání
ve městě i na venkově,
Prodáváme na splátky, záloha od £ 300. Vaše
auto vezmeme na protiúčet.
Prodáváme nová i starší auta všech druhů,
osobní i nákladní
HOLLAND
MOTORS
850 Sydney Rd., North Coburg, Víc.
(u konečné stanice tramvají)
tel. FL 2857
Mluvíme 13 jazyky

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

OPTO

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

* TELEVISORY
Rádia

zašleme za Vás spolehlivě
kamkoliv do Evropy

Rádíogramy

SPLÁTKY

Ledničky
—

*

*
Pracky

SLAVIA
MELBOURNE
SLAVIA - GEORGE CROSS 33 (1J2)
V posledním zápase Sun Cupu Slavii o nac rwflp,.
takže si mohla dovolit zkoušet další
LrŽče.
Neustálé měnění sestavy ovšem má
se mužstvo nemůže sehrát. Zápas byl ratháranj' a
zajímavý snad jenom nadšením příznivci
Cross, kteří své mužstvo povzbuzovali pcrsccí t r s bek a řehtaček. Slavia se ujala vedeid ve 14. n e nutě brankou 171etého Poli očka, který zachytí* r^Ť
vyražený soupeřovým brankařem. George Cross vyrovnal ve 28. minutě a ještě před poločasem se u^sl
vedení. Ve 4. minutě druhého poločasu vjtctzse!
Bell za Slavii, ale sedm minut nato se George Cross
podruhé ujal vedení a zdálo se, že si je udrží a postoupí do semifinále poháru. Dvě minuty před kcccem však Pollock střelil vyrovnávací branku a zzrařil maltské naděje.
Slavia bude hrát v sobotu 8. t. m. přátelský zápas s Wilhelminou. Začátek ve 2.30 na hřišti WHhelminy v Hawthornu.
-g~
SPORTOVNl KLUB SLAVIA PORT MELBOUBKE
srdečně zve na
T A N E Č N Í
Z Á B A V U
kterou pořádá v sobotu 22. března 1958
v Empire Ballroom, 386 Chapel St., PRAHRAJř
Předprodej vstupenek a inf.; LA 4135 (Piek)
S. K. P R A H A
SYDNEY
16.2, sehrála Praha tréninkový zápas s Lane Cove, s nímž loni třikrát prohrála. V sestavě: šafránko - Billy, Toulá - Šimič, Matl, Schopf - O stružka,
Volmann, Miller, Gast, Scheinpflug zvítězila po
dobré hře* celého mužstva 3:1. Zvlášť dobrý výkon
podali veteráni Toulá a Miller a nová posila, vídeňský Čech Matl, který nastoupil za zraněného
Hirona. V závěru se Lane Cove uchýlil k tvrdě hre.
Vedoucí mužstva Ball proto nařídil hráčům, aby se
rychle zbavovali míčů a vystříhali se zranění. Svou
drtivou převahu pak Praha nevyjádřila tak číselně.
— V pátek 7. t. m. večer hraje Praha na Lidcombe
Oval první zápas "Kellner Cupu" proti Gladesvfl.le. Kromě poháru dostane vítězně mužstvo £ 500
a jeho hráči po £ 60.
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE uveřejníme referát o hokejovém
mistrovství světa, který zašle sportovní redaktor
Karel Janovský přímo z Oslo.
P R O ČS. Š K O L U VE VÁLCE
došlo na výzvu HD v l/VIII. čísle nově pouze 9 10/od J. H. Melb., kterému srdečně děkujeme. Celkem
došlo dosud £ 45/3/-. 15. března sbírku ukončíme
a peníze odešleme čs. škole do uprchlického tábora
ve Válce.
HD

Ostatní el. spotřebiče

HEALING'S PTY. LTD.

SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE

NA

6780 .

Rychlosprávkárna

Vysoce kvalitní švédské
POTRAVINY, TEXTILIE, VLNU, KUŘIVO ATP.

!

BM

SYDNEY

Zpracováváme po use nejlepgf erropdcó kůle

OSLAVA
BŘEZNA V SYDNEY
Tělocvičná jednota Sokol pilně nacvičuje ha akademii, kterou pořádá spolu s čs. národním sdružením u příležitosti výročí narozenin TGM v sobotu
dne
března v 8 hodin večer v Community Center
Hall, Broadway. V pódiovém cvičení vystoupí všechny ^složky Sokola. Krojovaná družina Sdružení zatančí Besedu a pěvecký sbor zazpívá národní písně.
Zveme srdečně všechny krajany.
-ar

Vyžádejte sl náš ceník
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PRO ELEGANCI A KVALITU

RESIGNACÉ
— Sděluji vám komentář táty (v Československu)
na politickou situaci:
"Dni se znatelně natahují a večery už stačí sotva
na přečteni novin. Ono se stejně nic neděje, pořád
sé jen jezdí a mluví, a má to asi takovou cenu,
jako když se sejdou sousedky u hokyně". X. Sydney
DOSTANE-LI SE K MOCI...
— Snad jste si všimli programu, který slibuje uskutečnit Evattova L. P., dostane-li se k moci. Je v
něm i slib, že uzákoní, aby všechny cizojazyčné
listy v Austrálii byly tištěny nejen v dotyčném jazyku, ale též anglicky. Podrobnosti, tj. zda by nařídila, aby byly všechny články a zprávy přesně
přeloženy do angliqtiny, či zda by stačila anglická
příloha, uvedeny nejsou, resp. nevím o nich. Vás
to asi zajímá z jiné stránky. Mě však hlavně proto,
Že si znovu uvědomuji, jak jsem byl naivní, když
jsem se domníval, že všechny socialistické strany
světa jsou jednotný aspoň tím, že propagují svobodu a pokrok, nebo že se k nim aspoň oficielně
hlásí. Je na světě vůbec demokratická vláda, která
by chtěla vydávat podobná nařízení v mírové době? Poměr Evattův k cizincům - přistěhovalcům
zapáchá často středověkem.
J. Mueller, Sydney

33. William Str., Melbourne
T e l e f o n MB 3094

DOMOVA

263
337
165
844
424

BEZÚROČNĚ

Swanston St., 7 Melbourne - City, FB 2064
Barkly St., Footscray
MW 2835
Nicholson St., Footscray
MW 1779
Sydney Rd., Brunswick
FW 6642
Toorak Rd., Toorak
BJ 3460

!

ELECTRO CENTRE
majitelé: A. Fiala & A. Filip
95 O x f o r d St., B O N D I

JUNCTION,

ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNĚ SDRUŽENIE VO
VIKTORII
bude konať svoju riadnu
valnú hromadu v nedel'u
dňa 9. marca 1958 v budov© SAVOY, Russell St.,
Melbourne - City v
miestnosti č. 2. Zahájení
o 19 hod. večer.
Výbor

HLEDÁM

LÉKÁRNÍKA

Registrace v Austrálii není nutná, diplom však je
podmínkou. Předpokládá se praxe a znalost nákupu. Možno nastoupit okamžitě .jako ředitel ze výborných podmínek. Pište na:
MORESBY PHARMACY LTD
Post Office Box 208
PORT MORESBY, PAPUA, NEW GUINEA

SYDNEY

Admiral
ČESKÉ

A

JINÉ

KONTINENTÁLNÍ
GRAMOFONOVÉ
DE

SKY

Telefon FW 2369, po prodejní době FW 2923
Nabízíme Vám za nejvýhodnějších podmínek
všechny značky televisorů, radia, radiogramy, auto-radia, pracky, ledničky, mixery,
elektrické větrníky, importované perkolátory, osvětlovací tělesa» automatické toastery,
parní žehličky a j.
NOVINKA: transistorová rádia a gramofony,
normální i přenosná, na baterie (transistory
nevyčerpávají baterie!).

CONTINENTAL

CASH

BUTCHERS

32 Marině Terrace, B U R N I E , TAS.
při j mou

ŘEZNÍKA a

uzenáře

Zkušenosti s mícháním na kutru a itrámská praxe jsou podmínkou
Počáteční plat £ 24 týdně
Dobrému, poctivému a energickému odborníkovi
se tu naskýtá výborná příležitost.

3. 3. 1958

HLAS D O M O V A
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Rudolfa Mikutu (dříve - c/~ L. Rich. & R. Kohn,
215 Montague St., Brooklyn 1, N. York) hledá synovec z Norska, Františka Karola Juráka, nar. 13.
1. 1910, hledá syn Čestmír, který též uprchl, V. Jelínka (NSW ?) z Velkých Přílep - zpráva, Josefa
Tůmu (Jižní Austr.?) dopor. dopis v red., Jana
Tůmu z Táborská, nar. 1921 (Anglie?), Josefa ŠváŘídí K a r e l J a n o v s k ý , Mnichov
benického z Lučence, Zdeňku Pejchlovou z Libně
nar. 1924, Jaroslava Knížete (Již. Amerika?), Karla
Zemánka z Chotěboře, Břetislava Sklenáře (dopis
ROZLOSOVÁNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA V KOPANÉ
v red.), Karla Šejna nar, 1907 ze Žlunic, Jaroslava
Kisvetra z Prahy, Štěrbu z Kněžic a ing. Slavoje
8. února bylo ve Stockholmu vylosováno 6. mistrovství světa v kopané, které se bude konat ve Eise.
dnech 8. - 29. června v několika švédských městech. 16 účastníků závěrečných bojů bylo rozděZjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
leno do 4 skupin po 4 mužstvech; první dva z každé skupiny postoupí do čtvrtfinále.
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
1. skupinu tvoří: Západní Německo (obhájce titulu), Argentina, Severní Irsko a ČSR.
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo náir.
sdělte jejich adresu.
HD
2. skupina: Francie, Paraguay, Jugoslávie a Skotsko.
3. skupina: Švédsko i pořádající, postoupilo bez kvalifikačních zápasů, Mexiko, Maďarsko a WaZPRÁVY OSOBNÍ
les,
4. skupina: Rakousko, Brazílie, SSSR a Anglie.
Ve čtvrtfinále se střetnou: vítěz první skupiny s druhým mužstvem z 2. skupiny, vítěz 2. skupiny s druhým z 1. skupiny, vítěz 3. skupiny s 2. ze 4. skupiny, a vítěz 4. skupiny s 2. ze třetí skupiny.
Českoslovenští fotbaloví representanti budou h r á t : 8. června, v Halmstadu se Severním Irskem,
11. června v Helsingborgu s Německem, a 15. 6., rovněž v Helsingborgu s Argentinou.
Finále se hraje 29. června ve Stockholmu.

Mistrovství světa
v krasobruslení
'V Paříži soutěžilo 126
startujÍGÍch z 15 zemí. V
soutěži mužů získal titul
•'mistra světa ¡David Jenkins (USA) před. svým
"krajanem B r o w n e j n a
Francouzem Gijletim. 4.
skončil Kanaďan Jackson* pátý byl ČechoslovSK
Divin.'
:
(V povinných jízdách
se u něho projevila přestávka po skončení mistrovství Evropy v Bratislavě, způsobená onemocněním. Divin jel nervosně a. měl. i pád).
V soutěži žen obhájila
titul mistryně světa Američanka Carola Heissová.
Další dvě místa obsadily

Rakušanky: druhá byla
mistryně Evropy Wendlová, třetí Walterová,
V soutěži dvojic získala mistrovský titul z 19
párů kanadská dvojice
Wagnerová - Paul; 2.
mistři Evropy Suchánková - Doležal (ČSR), třetí
českoslovenští exulanti z
Kanady, sourozenci Marie
a Otto Jelínkovi. (Suchánková při přeskoku do
libely zakolísala, což rozhodlo o kanadském světovém prvenství..
A konečné y soutěži
tanečních párů obhájili
titul mistrů světa Angličané Markhamová - Jones.

Hokejové mistrovství ČSR
Opět po několika letech bylo v ČSR zakončeno
hokejové mistrovství ještě před mistrovstvím světa..
Titul obhájili hokejisté RH Brno, kteří hráli větŠi-r;
nu utkání v ťéto sestavě: Nadrchál -.Mašláň, Bar-j
toň, Potsch, Zamastil, Kasper, - Danda, Pantůček,'
V. Bubník, - Prošek, Vaněk, Návrat, - Pavlů, Šojer, šůna. Mužstvo získalo 34 bodů (z 22 utkání
vyhrálo 16,- dvakrát hrálo nerozhodně a 4 utkáni
•prohrálo; brankový poměr 142:57).
Další konečné pořadí: 2. Plzeň (29 b.), 3. Vítkovice (27 b.), 4. Chomutov (27 b.), 5. Kladno (20
b.), 6. Spartak Praha Sokolovo (26 b.), 7. Pardubice (26 b.), 8. Bratislava (21 b., pasivní score 7276), 9. Jihlava (15 b.), 10. České Budějovice (13 b.),
11. Spartak Praha Motorlet (12 b.), 12. Ostrava (8
b.). Z 1. ligy sestupují tedy dva poslední Spartak
Praha Motorlet a. Ostrava. Na jejich místa postupují- vítězové obou skupin druhé ligy Královo Pole
á' Spartak Brno (oba v minulé sezóně hráli v 1.
lize).

- - Ve zkratce - — N a mezinárodním lehkoatletickém mítingu ve
Frankfurtu ň / M . zlepšil olympijský vítěz ve vrhu
koulí a světový rekordman Američan Parry O'Brien,
Svůj vlastní světový halový rekord o 9 cm, když
dosáhl 18,81 m.
—•Českoslovenští fotbaloví junioři byli vyřazeni na
mezinárodním fotbalovém turnaji v přímořském
italském městě Viareggio již v 1. kole, když v 1. zápase podlehli Zenitu Medena 0:1, odvetný zápas vyhráli sice 2:1, ale los rozhodl ve prospěch italského
«uzstva.
— N a krytých tenisových dvorcích v Paříži podlehl
i ň . exulanty Jarda Drobný ve finále dánskému damscupovému hráči Nielsenovi . 5:7, 3:6 a 2:6|-ř- 26-letý. moskevský elektrikář Gončarenkó získal
«
olympijském stadiónu v -Helsinkách' již p a tře?,
p t titul mistra světa v rychlobruslení.

Lyžařské mistrovství světa
Mistrovství v alpských disciplinách se konalo od
2. do 9. února v Bad Gasteinu v Rakousku.
MUŽI: SLALOM: 1. Rieder (Rakousko), 2. Toni Sailer (Rakousko), 3. Igaya (Japonsko) - (startovali
také 2 čs. representanti; Bogdálek byl 20., Hennrich
byl diskvalifikován) - celkem 77 startujících.
OBŘI SLALOM: 1. Toni Sailer (Rakousko), 2. Rieder (Rakousko), 3. Staub (Švýcarsko). - (Bogdálek
22., Hennrich 29. ze 77 startujících). SJEZD: 1. Toni Saile-r (R.), 2. Staub (Švýcarsko), 3. Vuarnet
Francie), (Hennrich 23., Bogdálek 24. z 65 závodníků). ALPSKÁ KOMBINACE: 1. Toni Sailer (R),
2. Eieder (R,.), 3. Staub (švýcarsko), (Bogdálek
12.).
ŽENY: SLALOM: 1, Bjoernbakkenová (Norsko), 2.
Frandlová (Rakousko), 3. Waserová (švýcarsko),
(také 2 čs. representantky: Šolcova diskvalifikována, Richvalská 17. ze 41 závodnic). OBŘI .SLALOM:
1. Wheelerová (Kanada), 2. Deaverová (USA), 3.
Daenzerová (Švýcarsko), (Richvalská 11, šolcová
36). SJEZD: 1. Wheelerová (Kanada), 2. Daenzerová (švýcarsko), 3. Marchelliová (Itálie), (Richvalská až 40. - měla pád, - Šolcová diskvalifikována).
ALPSKÁ KOMBINACE: 1. Daenzerová (švýcarsko), 2. Wheelerová (Kanada), 3. Frandlová (Rakousko), (Richvalská 20).
Českoslovenští lyžaři přijeli do Bad Gasteinu, po
nedostatečném tréninku. Pro nedostatek sněhu mohli trénovat jen na 100 m svahu na Dvořačkách, a
najezdili asi 40 km, GOŽ odpovídá jednodennímu tréninku rakouských representantů.
— Nejrychlejší ženou v rychlobruslení se stala jeho krajanka 21-letá Inga Artamonová.
— Austrálský "zázračný" plavec J. Konrads překonal během austrálských mistrovství v Melbourne
v jednom závodě 4 světové rekordy. Austrálští
plavci překonali od ledna celkem 31 světových rekordů,
— V soutěži o Křišťálový pohár porazilo Sokolovo
Dynamo 5:4 (3:2), Teplice Hradec Králové 4:3 a
Jiskra Liberec Spartak Stalingrad 5:3.
— V přeboru ČSR v košíkové žen vede Spartak
před -Orbisem a L. Bratislavou.
— Američtí hokejisté zvítězili v přípravném utkání na mistrovství světa v Curychu nad švýcarskem
13:1.-Kanaďané porazili ve Stockholmu Soedertalje „7:0.
— J. Drobný prohrál ve finále turnaje v Kolíně s
Dánem Ullrichem.

1.000 £

DEPOSIT

Malý oznamovatel:
JUDr. MILAN KANTOR
byl přijat za člena odvokátní komory v Melbour- Poplatek za 1 řádku I/-.
ne. Gratulujeme.
HD tučnou 1/6.

Listárna
B. H. Rum Jungle: Díky
za výstř. - A, U. Sydney:
Díky za výstř. a. kom. M, G. Croydon:-Upozornili jsme M. již dopisem 8.
1. Váš dopis mu zasíláme.
Adresu sdělit nemůžeme.
- K. V. Aspendale: Díky
za adresy. - J. H. Fairfield: Amnestie z prosince 57 se uprchlíků netýkala. - M. H. Paříž V.:
Díky za adresy. Ukážk.
čísla zasíláme lodí. - F. C.
Camberwell: Viz. HD č.
21/ VII. str. 5.
HD
NĚKDO BY SE S VÁMI RAD SEZNÁMIL!
Seznámíme Vás dopisem |3. příslušníkem
opačného pohlaví.
«Pište na:
MILTON'S Dpt. K 40,
Box 2871, G.P.O. Sydney a udejte .všechny
podrobnosti. Odpovíme
Vaší řečí. Pošleme!
ZDARMA
a nezávazně brožurku
v obyčejné zalepené
obálce.
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensaiion,
aut, povinné ručeni,
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemoeenskč
odborně provede
R. C. K U G L E g
(Melb.) XL 2421
AUTOMOBILISTÉ

Č e š k a , vdova, 42-letá,
hezká, ráda by se provdala za krajana přiměř, stáří, nejraději š vlastním
domkem, austř. občana.
Výborná kuchařka. Nabídky přímo na adresu:
Mme, L, Lučný, 2, Rue
Sekket El Manakh, Cairo,
EGYPT.
PĚKNÝ POKOJ sluš. muži pronajmeme. Garáž k
disposici. Event. se stydaní. 5 min. od stán.
Oakleigh (MelbJ, tel. UM
3402.
POMOCNICI DO DÍLNY
v cukrárně hledáme. Praxe není třeba. Plat £ 10
a strava. Tel. (Melbourne) WA 1026,
PRONAJMEME 2 zař.
pokoje, u moye, se stravou nebo bez, jednotlivě
nebo oba dohromady.
Flát 12, 40 Marině Pde.,
St., Kilda, Vic.
* Obchod koloniální *
lahůdkářství * milkbar
MILLSWYN
DELICATESSEN
89 Millswyn St.,
. STH. YARRA, VIC.
Telefon BM 4779.
(z Toorak Rd., nedaleko St. Kilda Rd.)
. Dodávky do domu
Manželé Š u r a n o v t
POZOR!

První Česká plnicí a mazací stanice
v Melbourne
Prohlídka vašeho vozidla zdarma
Veškeré opravy provádíme zcela spolehlivě

LENAR MOTOR SERVICE
5 5 . 59 Nepean Highway, ELSTERNWICK, VIC.
Telefon LF 8541
VAŠE SPOKOJENOST - NAŠE REKLAMA!

Nejvýhodnější koupě nových domů
10 mil od Melbourne - City
kompletně vybavené plynem, elektřinou, horkou
vodou, pozemek drenážován, v asfaltované ulici.
Prohlédněte si naše domy
V O L E J T E : X W 4059 -

V.

SOUST

Domy můžeme postavit též na Vašem pozemku

HLAS DOMOVA
vychází Čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. \X/ Víc.
Telefon J A 3380 / j e n mimo pracovní d o b u /
Předplatné: na rok s 37/-, na \ roku s 19/na 7 čísel s 10/-, jednotliví s 1/6;

