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Projev ministra vnitra Rudolfa Baráka v Bratislavě

POZDNÍ SLOVENSKY KATYN
Z důvodů, které jsou nejlépe známy politbyru Komunistické strany
Československa, promluvil na tiskdvé konferenci v Bratislavě ministr
vnitra Rudolf Barák. Katyn, který odhalil po třinácti letech, je malý,
ale náš. Byl prý právě teď odhalen ”v zájmu historické pravdy, spra
vedlnosti i správného pohledu na fašismus”. Slovenský Katyn, teprve
nyní objevený, se nalézá ve vápence u obce Německá, okres Březno.
V závěrečných fázích druhé světové války tam prý bylo popraveno
přes 400 lidí. Ušetříme čtenáře sadistických podrobností, jimiž hýří
komunistický agitprop. Stačí, když si připomeneme, že od srpna 1944
bylo Slovensko válečným územím, kde se na vraždění československých
občanů podíleli svornou tretinkoů Němci, Hlinková garda a osvobo
ditelé. Exposé ministra Baráka sleduje politické cíle, jimiž se však
v tomto článku nemůžeme zabývat.; Pokusíme se jen shrnout obvinění,
aniž bychom soudili.

Obžaloba, přednesená
po třinácti letech - od
skončení války, musí být
podezřelá, zvlášť, je-li
vyslovena tak pochyb
ným žalobcem. Nikdo

nepochybuje o tom, že
vraždy byly spáchány,
Nikdo si nedělá iluse o
vrazích. .Horší. než vra-.
hově jsou jen hyeny, které z mrtvých těl jsou
ochotny servat poslední
košili, byť zetlelou.

Komunistická bezpečnostní služba byla prý■
naprosto překvapena, že;
se vraždění slovenských.
občanů účastnily Hlinkovy gardy. Tak to as-.
poň ministr Barák říká,
Státní policie prý ne-

mohla uvěřit, že by Slo
vák mohl vraždit Slová
ka.
Na stopu hromadných
vražd prý uvedli státní
bezpečnost bývalí gardisté, kteří uprchli v roce
1945 na Západ a vrace
li se na Slovensko v ame
rickém žoldu se špionáž
ními úkoly.
Někdy se člověk ne
ubrání úsměvu. I takové
politické zříceniny jako
dr. Ďurčanský jsou ví
taným hromosvodem komunistické fantasii. Dr.
Ďurčanský prý pracuje
’’proti ČSR jako špión”.
Podle výroků ministra
Baráka by se zdálo, že
každý slovenský separa(Pokračování na str. 2)

Vnitropolitický chaos ve Francii

HLEDÁ SE CLEMENCEAU
Československá demokracie byla vybudována podle vzoru demokracie
francouzské a spojenectví s Francií mělo být základním pilířem bezpeč
nosti nového československého státu. ■
Ze všech spojeneckých zemí to byla právě Francie, která' nejvíce pod
porovala osvobozovací snahy prof. Masaryka. Za pomoci oficielní pro
pagandy jsme ji ve svých představách povýšili na ’’sladkou Francii’.
Naše naučená láska přepila částečně i Mnichov. Většinou jsme z něj
vinili Anglii, která k nám měla morální, nikoliv smluvní závazky. Francii,
jež k nám měla závazky morální i smluvní, jsme z toho ’’účtování” nějak
záhadně vypustili.
Teprve její rychlá po ní vedlo, nám pootevře ku v ruce s nízkou ži
rážka, spolu s tím, co k la oči. Poválečná Fran votní úrovní.
... šestý černoušek...
cie nám je otevřela úpl
Nákladná válka v Al
ně. Zjistili jsme, že bar- žíru vysvětluje, proč
votisk, který: nám ukazo obyčejný Francouz do
’’Celý rozdíl je v tom, že člověk, ktorý dřív do vali ve škole, neodpoví sud ani z dálky neviděl
pisy diktoval, je teď také podpisuje”. Těmi slovy
komentoval demokratický senátor Mansfield správ dá .ani zdaleka francouz ovoce průmyslového ob
rození. Výdaje na její
ně hlasování v Nejvyšším sovětu, kde udělali z skému originálu.
Poválečný svět viděl vedení pohlcují veškeré
Nikity Chruščova ministerského předsedu Sovětské
ho svazu.
r -----Francouze, rozbíjející zisky.
Bulganinovo odstranění totiž znamená jenom zve panevropské plány ji
Při -tom je to válka
řejnění skutečnosti, o níž od pádu Žilkovova stejně
nebylo pochybností. Mythus kolektivního vedení ných Francouzů. Viděl bez vyhlídek. Je neprav
padl už tenkrát a každý věděl, kde hledat nového záludnou politiku v In- děpodobné, že by alžír
Stalina.
,
dočíně a zrádu na tom, ští nacionalisté měli ně
Proces, jehož jsme byli svědky, připomínal ’’De co potom z Indočíny
kdy dost síly, aby po
set černoušků” Agathy Christie. Jeden černoušek
mizel za druhým - Beria, Malenkov, Molotov, Ka- zůstalo na svobodné stra razili Francouze vojen
ganovič, Žukov, Bulganin - až zůstal jenom jeden: ně Bambusové opony. sky, jak to kdysi učinil
Chruščov.
V Paříži viděl groteskní Hočimín. Je však stejně
Význam hlasování v Nejvyšším sovětu je snad nadpočet slabých vlád a
nepravděpodobné, že by
jenom v tom, že znamená, alespoň pro přítomnou
dobu, konec zápasu v Kremlu, který přivodila Sta stejnou hojnost bezvlá kdy takového vítězství
linova smrt. Bulganinovo odstranění na vedlejší dí. Viděl suezské dobro byli schopni Francouzi
kolej svědčí o tom, že se teď ChrušŽov cítí dost družství a bombardování proti soupeři, který mů
- silný, aby přiznal barvu. Připomíná také to, že Zá Sakietu.
že v případě nutnosti
pad zmeškal jednu velkou příležitost, když toho
Válka bez vyhlídek
bezpečně operovat ze
zápésu nevyužil.
Přj schůzce hlav států ’’Velké čtyřký”, která je
Dnešní Francie posky základen v Tunisu a Ma
nedaleko, bude teď Západ jednat s člověkem, který
roku.
je diktátorem Sovětského svazu de facto i de jure. tuje podivný obraz. Po
Jak dlouho bude po
Bude jednat s Nikitou Chruščovem, který říká je- litický chaos, hraničící s
den den, že je mírové soužití mezi Východem a Zá anarchií, jde ruku v ru kračovat válka v Alžíru,
padem možné a druhý den: ’’Historie je na naší ce s rozkvětem francouz tak dlouho bude pokra
straně, my vás pohřbíme”.
Je na západních státnících, aby posoudili; který ského. průmyslu a prů- čovat slábnutí Francie
(Pokračování na str. 6)
ten výrok je bližší srdci komunisty.
-kw-

Konec kolektivu

Pokouším se zjistit, proč se náhle zbavují své
osobnosti, i když jde, pravda, o tvář, kterou jsem
jim nasadil já sám, a proč s* nakonec mění v
mátohy docela neurčitých obrysů. Příčinu není
ovšem těžko uhádnout. Je to mloctví, ... ne
schopnost udržet si vlastní tvář a nutnost nasa
zovat si tvář cizí, nejčastěji tvář neosobního
množství, které nechce ničím vynikat, ničím se
odlišit, ale naopak se ztratit v požadované stej
nosti. Je to nařízeno vládou strachu. Zkáza, zpus
tošení, zbořená města, vyvražďování nevinných
lidí,po miliónech, opovrhování pravdou i nejpři
rozenějšími zákony svědomí, popření všeho, co
bývalo kdysi považováno za hodnoty, nevídané
zesurovění a denní samozřejmost nejhroznějších
křivd, prostě všechny ty znaky Hitlerovy epo
chy, poznamenané strachem, rozkotaly také na
še duše.
Edvard Valenta

1 MINULOSTI KSS
Komunistická strana Československa si nedala
mnoho práce s tím, aby nějak zvlášť motivovala
svůj monstreproces s bývalými příslušníky Hlinko
vý gardy. Slovenským komunistům záleželo daleko
víc na tom, jak vysvětlit, že se na válečně zločiny
přišlo až třináct let po skončení války. Tento úkol
na sebe vzali náčelníci krajské správy ministerstva
vnitra z Banské Bystrice a ze Žiliny - prý proto, že
popravčí oddíly Hlinkový gardy se rekrutovaly z
těchto dvou míst.. Vysvětlení je to dětinské: ”Skor,
než došlo k zavraždeniu ..., dohodli sa členovia
pohotovostného oddielu Hlinkovej gardy, že každý
musí zastřelit’ tieto osoby preto, aby bolí jeden
druhému viazaní a takýmto spósobom aby tá vec
nevyšla na povrch”.
Dalším důvodem, proč vraždění zůstalo dlouho
neodkryto, bylo prý i to, že příslušníci katovské
jednotky Hlinkový gardy ”boli viasmenej z jedno
ho okresu, bolí známí, signalizovali si hned, že vyšetrovanie sa začalo, jestli sa nějaký svedok vypočúva, a ihned sa dorozumievali, že pozor, tuná je
vyšetrovanie, a ihned sa dorozumievali, kto čo vypovedal, a takým spósobom, tam tá otázka, otázka
odhalenie... však konečne po třinácti letech sa tá
vec podařila rozuzlit’”.
To jsou pvšem vysvětlení dětinská- Nikdo nepo
chybuje o‘ tom, že se Slovensko stalo koncem války
zemí bez zákona, kde se svorně na vraždění civilní
ho obyvatelstva podíleli tretinkoů Němci, gardisté
a vojáci Rudé armády. Nikdo si také nedělá ilusí
o charakteru lidí, kteří se stali členy ’’pohotovost
ních oddílů” kteréhokoli diktátorského režimu. Ni
kdo nepochybuje o tom, že hromadné hroby na
Slovensku existují. Nikdo však nemůže věřit vys
větlením, jež dnes nabízejí úřední místa.
Pravé důvody, pro něž se komunisté rozhodli vy
volávat duchy válečných zločinů, jsou patrně tyto:
přes všechno předstírání jednoty se v Komunistické
straně Slovenska projevovaly podstatně jiné ten
dence, než byly schvalovány Komunistickou stra
nou Československa. Stín procesů se slovenskými
’’buržoasními nacionalisty” visí nad Slovenskem
stále. Když byl nedávno zbaven svého vysokého
úřadu místopředseda Sboru pověřenců Štefan Šebesta; byl tím dán signál k velké čistce v řadách
Komunistické strany Slovenska. Začaly lézt na
světlo věci, které sice musely být známy všem
příslušníkům komunistické strany, ale o nichž před
tím nebylo zdrávo mluvit.
V Komunistické straně Slovenska totiž našlo útulek mnoho bývalých příslušníků Hlinkový ludové
strany a členů Hlinkový gardy, snad ve větším pro
centu, než tomu bylo v Čechách a na Moravě s přís
lušníky Vlajky, Ligy proti bolševismu ’nebo dokon
ce s jednoduchými kolaboranty. Slovenská komu
nistická strana proslula po válce svojí ’’rodinkárskou” politikou, kde ruka ruku myla. Kabinetními
ukázkami těchto praktik byly případy šaňo Ma
cha, který za války kryl Lacu Novomeského, a Laca Novomeského, který po válce nezapomněl na Ša
ňo Macha.
Můžeme se dnes jen dohadovat, jak hluboko byly
zasaženy kořeny Komunistické strany Slovenska.
Faktem zůstává, že se během času stala jen histo
rickým přívěskem a slepým střevem sesterské a
vedoucí strany československé. Komunistické úřa
dy dnes'obviňují z reakčnictví a fašismu příslušní
ky strany, jež přijaly s otevřenou náručí po roce
1945 do svého středu nikoli proto, že nevěděli, že
páchali válečné zločiny, ale přestože je páchali V
roce 1945 byl známý gardista a známý separatista
vítaným spojencem slovenských komunistů, neboť
tehdy se ještě strana musila ucházet o přízeň voli
čů. Tehdy to posloužilo straně, jako dnes slouží
straně jejich likvidace.
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Násír ův vliv na Středním východě roste

ŠACH MAT ARÁBII
Střední východ je uiž dlouho bolavým místem svobodného světa. Při
spletitosti tamních poměrů se tomu celkem není co divit. Zájmy arabských
dynastií se tam srážejí s diktátorskými ambicemi plukovníka Násíra, panarabské plány se tam střetávají s existenčními starostmi malého Izraele.
V písku arabských pouští leží nafta, z níž bohatnou potentáti a západní
olejářské společnosti. Hospodářství Anglie a západní Evropy je na hí zá
vislé do značné míry.
Ta skutečnost objasňu pro spory v rodině na da. Jeho pokladna z něj
je bez dalších výkladů okamžik zapomenut. činila jednu z nejvliv
horlivý zájem SSSR, Každý však ví, že je to nějších osob arabského
pro nějž znamená kont opravdu jenom na oka světa, jeho antikomunisrola Středního východu mžik a že se nebezpečná mus a aversé k Násírovi
ránu západní Evropě a. situace té země vývojem z něj dělají v amerických
otevřené dveře k expan mezi soused}7 neustále očích ideálního spojen
ce.
si v Africe.
zhoršuje.
Zájem Spojených stá Klíčové postavení za Zdá se, že při tom
tů se pak .rozumí sám ujímá Saudská Arábie. tvůrci americké politiky
Události minulého týd přehlédli jedjtu věc:
o sobě.
Z těch důvodů lze na ne naznačují, že se tam vsadit si na bezohledné
Středním východě v kaž Násírovi podařil prů ho feudálního pána
dé době pozorovat dva lom, který ho může do znamená v dvacátém sto
vzájemně se ovlivňující vést až na Perský záliv. letí i na Středním vý
dějové proudy. První,
Saúdská Arábie
chodě cestů proti prou
zjevnější, probíhá mezi
Americká politika na du.
lidmi, kteří tam opravdu
Středním východě se za Diktátorský charakter
• žijí, druhv, skrytý, mezi
tím opírala o Ibn Sau- plukovníka-..Násíra není
velmocemi, jejichž záj. my se tam křižují.
Hádka v rodině
Dnešní situace vypadá
asi takto. Na jedné stra
ně je Sjednocená arab
ská republika, tj. Egypt a
Sýrie, na druhé straně
Arabská federace, tj.
hašemitská království I' rák a Jordán. Izrael byl

už dávno žádným tajem
stvím. V očích Arabů
ho to však nijak nesni
žuje. Ve srovnání se
středověkým ¡despotis
mem takového Sauda
jim Násír zosobňuje no
vou sebeúctu, novou důs
tojnost, nový a lepší
zítřek. Násírova dema
gogie udělala přes noc
z koloniálních ’’podlidí”
’’nadlidi”, kteří půjdou
zítra kolónisovat ’’podlidi” v Sudánu.
Nikdo nevidí ruského
medvěda, který se tlačí
zadními dvířky na místo
unaveného britského lva.
Šach mat
Násírova přitaž
livost není omezena
na území Egypta a Sý
rie. V Jordánu je sil
nější než kde jinde a mi
nulý týden se projevila

Pozdní slovenský Katyn

(.Pokračování se -str. 1 )

Rudolf Barák se zmí nou náručí. Jedině Ale
nil ve své řeči o těchto- xander Andreides byl
tista se stal členem ame Slovácích, kteří údajně po skončení války vy
rické špionážní služby byli členy ’’slovenské dán jako válečný zloči
nebo západoněmecké tajné ochrany”, neboli
nec (v republice byl prý
Gehlenovy zpravodajské slovenského Gestapa a
potrestán jen veřejným
služby.
Wehrwolfu”.
pokáráním).
I
. xProhlášení
xkjxxxdocxxx
xxxxxxxauLci.
ministra
Další masový hrob
I Baráka se zmiňuje o Jo- byl odkryt u obce Kremzefu Rojkovi, Františku ničky. Vrahy tam prý
Šuchtrovi, Jánu Čudeko- byly tyto osoby: Jozef
vi, Viktorů Palkovičovi, Nemčiak, Ludovít Laco,
Jozefu Baburákovi, Já Pavel Zauška, Alexan
KULTURNÍ TUR
nu Valjenovi, J ánu der Lichtknechter, Ste
UMÍRALA MLADIČKÁ
Knappekoýi, Jaroslavu fan Tóth a Pavol GaHREBEČEK - od Fr. Skácelík. Romantický a Vazalovi, Vojtěchu Ho luška.
zajímavý příběh z minulého století, ze života rovi, Rudolfu PotrokoProhlášení ministra
$ 2.85
zámožného sedláka z Hané. 118 str.
vi, Leonovř Bunťovi, Mi Baráka přichází náho
KRÁL NERAD HOVĚZÍ
kuláši Spišiakovi, Aloj- dou v době, kdy začíná
HONZE KRÁLEM - od Jan Aida - V. Karel, zu Stefankovi, Antonu čistka na nejvyšších mís
Velmi zajímavá pohádka pro dospělé, ale zvlášť
pro děti. Příběh provázen četnými krásnými ob Blahníkovi,; Jánu Peka tech Komunistické stra
razy. Celý děj podán ve verších. Vázéná ..$ 1.50 rovi a Antonu Vodičko ny Slovenska (HD 4 vi.
VIII.). Není to taková
KAMEN A ŠUTR
Posledně
jmenovaní
náhoda.
Komunistická
SV. BERNARDIN SIENSKÝ - od P. Bonaventury J. Wilhema. Přežalostné doby církevního spolu s bývalým vlád strana Slovenska i Ko
rozkolu od roku 1380 - 1944, kdy vládily prott- ním zmocněncem Jánem munistická strana Česko
papežové oproti zákonitému papeži, již byli Durčanským, Vojtěchem slovenska jen vytahuje
nastoleni králi a císaři. Váz. 303 str.
$ 1.00
Košovskýtn, Vojtěchem na světlo špinavé prád
ZE ŽIVOTA FERDY BRABENCE
Longauerem a Alexand lo, které bylo dosud při
ZE ŽIVOTA MRAVENCŮ - od Jana Oberbere- rem Andreidesem uprch kryto rudou vlajkou
ra. Autor tuto uvádí nejvýš zajímavý způsob
života mravenců, pořádek, pracovitost, kázeň a li včas do zahraničí, kde bolševistické revoluce.
vm
neobyčejný instinkt budování svých příbytků a prý byli přijati s otevřezachování života. Dále užitečnost ii škodlivost
tohoto hmyzu. Kniha tato je zvlášť cennou pro
biologické učence. Váz. 220 str., s četnými obra
zy.
S 2.50
1.000 £ DEPOSIT
OTÁKY ČESKÉ TRADICE
■
Nejvýhodnější koupě nevých domů
LIDOVÁ RČENÍ - od Fr. Borového. Objemná
kniha mnohých lidových výrazů a rčení, jako
10 mil od Melbourne - City
na příklad: přelézat plot cizích zahrádek, značí:
býti záletným. Mítí podnájemníky: míti vši. Lácompletně vybavené plynem, elektřinou, horkou
mati plaňky: býti opilým, atd. Táto poutavá
vodou, pozemek drenážován, v asfaltované ulici.
kniha starých dob i novější jasně ukazuje vyspě
Prohlédněte si naše domy
lost a slušnost našeho národa, způsobené pouka
zujíc na různé události. Váz. o 741 str$ 4.00,
. VOLEJTE: XW 4059 — V. SOUST.
brož, vazba
$ 3.00

Naše rovy

Knižní rubrika KATOLÍKA, Chicago, 14. úno
ra 1958.

Domy můžeme postavit též na Vašem pozemka

Vysoce kvalitní švédské
POTRAVINY, TEXTUJE, VLNU, KUŘIVO ATD.

zašleme za Vás spolehlivě
kamkoliv do Evropy

SWEDISH PRESENI-PARCELS SERVICř
33. William Str., Melbourne
Telefon MB 3094
Vyžádejte si náš ceník

i v Saúdské Arábii.
Všechno teď nasvědču
je tomu, že je Ibn Saud
pánem Saudie už jenom
nominelně.
Skutečnou
moc drží pravděpodob
ně jeho bratr princ Fejsal, který je znám jako
Násírův stoupenec.
Feisal byl do nynějška
ministerským předsedou
a ministrem zahraničí..
Teď k tomu dostal také
finance a vnitro.
Jsou-li zprávy o Saudově pádu správné, pak
Násír dobyl dalšího vel
kého vítězství. To vítěz
ství by mohlo znamenat
saúdské jednotky podegyptským velením, přís
tup k Saudově poklad
ně -a kontrolu jeho naf
ty. Mohlo by znamenat
šach mat králi Saudovi,
šach králi v Jordánu a
garde západním zájmům.

Bylo by teď zajímavé
znát myšlenky presidenta
Eisenhowera a jeho za
hraničního ministra Dullese. Bylo by zajímavé
vědět, jak asi se jim v
retrospektivě jeví jejich
vlastní zákrok, který
kdysi zastavil Anglii,
Francii a Izrael v polo
vině cesty k Násírově
likvidaci.
-nNĚKDO BY SE S VA
TO RÁD SEZNÁMIL!
Seznámíme Vás dopi
sem ¡s příslušníkem
opačného pohlaví.
čište na:
MILTON’S Dpt K 40,
Box 2871, G.P.O. Syd
ney a udejte všechny
podrobnosti. Odpovíme
Vaší řečí. Pošleme
ZDARMA
a nezávazně brožurku
v obyčejné zalepené
obálce.

ZE DNE NA DEN
16. 3. V Medanu na sever tečným panovníkem v
ní Sumatře se vzbouřila Saúdské Arábii. Feisal
místní posádka a obsadi prý žádal, aby se vyšet
řilo tvrzení, že jeho bratr
la město.
— Ve volbách do Ňejvyš- král Saud se pokusil oršího sovětu získala vládní ganisovat atentát na Ná
kandidátka většinu hla síra.
25. 3. Americký velvysla
sů.
17.3. V Cápe Canaveral nec v Indonésii H. Jones
byl vystřelen do strato ujistil delegaci demon
sféry druhý americký sa strujících studentů, že se
telit raketou typu Van- vynasnaží, aby povstalci
nedostali americké zbra
guard.
— Ihdonéské vládní voj ně.
Podle zpráv z Djakarty
sko opět obsadilo Medan. —
se vládní jednotky blíží
20. 3. Podle zprávy z Wa k Paaangu - nejdýležitějshingtonu by byly Spoje šímu městu na Sumatře,
né státy ochotny zúčast které je v rukách povstal
nit se konference moc ců.
ností v září. Konferenci 26.3. Spojeně státy vy
hlav mocností by před střelily do atmosféry tře
cházela schůze ministrů
satelitní těleso raketou
zahraničních věcí v červ tí
typu
Jupiter C. Čeká se,
nu.
že tento satelit se dlouho
21.3. Indonéská vláda neudrží, poněvadž má
propustila všechny ho nepravidelný kurs.
landské lodi, které v pro 27.3. V prvních volbách
sinci minulého roku za do parlamentu nové fede
držela.
race Britské západní In
— Západoněmecký kanc die získali socialisté vět
léř .dr. Adenauer ozná šinu hlasů.
mil, že je kdykoliv ocho 27. 3. Chruščov se stal no
ten jednat se Sovětských vým sovětským minister
svazem o mírové smlou ským předsedou. Proza
vě,
tím se neví, jestli Bulga23. 3. Indonéský vojenský nin zůstane ve vládě.
atašé - ve Washingtonu 28. 3. Náměstek polského
prý opustil své místo, aby ministra zahraničních vě
se připojil k povstalcům cí -Winiewicz prohlásil, že
na Sumatře. U Medanu Polsko povolí přístup zá
se znovu bojuje.
padním vojenským pozo
. 24. 3. Ministerský předse rovatelům; jestliže dojde
da- princ Feisal je prý po- k dohodě o bezatomovém
reorganisaci vlády sku- pásmu ve střední Evropě.

31. 3. 1958;
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Podle zprávy Rudého
práva začne v brzké do
bě vycházet nový meziná
rodní komunistický časo
pis po vzoru zašlého ča
sopisu Kominformy. No
vý měsíčník se bude jme
novat ’’Teoretický a in
formační měsíčník”. .Re
dakce má být v Praze.
Pražských porad se ne
účastnili jugoslávští ko
munisté.
— Do rukou ministra
školství Kahudy složili
slib věrnosti dva noví
biskupové československé
církve: plzeňský Antonín
Urban a brněnský Václav
Janota.
— V nakladatelství Mladé
fronty vyšel překlad kni
hy Grahama Greena ’’Ti
chý Američan”.
— Podle dat Státního úřadu statistického dosáhl
obrat čs. zahraničního
obchodu v roce 1957 výše
20 miliard korun. Obchod
se SSSR činil 32.7%, na
druhém místě je Východ
ní Německo, 3. Rudá Čí
na, 4. Maďarsko, 5. Pol
sko.
— Východní Slovensko
bylo postiženo velkou
větrnou smrští, která na
lámala 122 sloupů elekt
rického vedení a 200 slou
pů telefonů. Více naž 110
obcí bylo bez proudu.
Smršť hlavně řádila v
okresech Košice, Michalovce, Prešov, Spišská
Nová Ves, Sečov a Trebi
šov.
— V sanatoriu v Bratis
lavě zemřel ve věku 82
let básník Ivan Krásko.
— Koncem února došlo
na trati Pardubice-Kolín
mezí stanicemi Řečely

n./Labem a Týnec n./
Labem k železničnímu
neštěstí. Při srážce dvou
rychlíků bylp zraněno 27
cestujících, z toho 7 těž
ce. Při převozu do ne
mocnice zemřela jedna
žena.
— Na plátnech čs. kin se
znovu objevila stařičká
’’Extase”, dílo režiséraMachatého. Dnešní kopie
je • ’’prostříhána právě v
oněch scénáéh, které za
příčinily věhlas filmu u
buržoasních : sensacechtivých diváků’’.
— Do vyšehradského Sla
vína byly slavnostně ulo
ženy ostatky houslového
virtuosa Jaroslava Ko
ciána.
— Na konferenci Čs. lé
kařské společnosti J. E.
Půrky ně byl vytýčen
dlouhodobý cíl: tuberkulosa má být zcela likvi
dována. do roku 1975.
— Ján Teluch byl zproš
těn úřadu velvyslance v
Albánii a byl jmenován
velvyslancem; v Mongolsku. Dosavadní vyslanec
E. Hršel byl ’’pověřen ji
nými úkoly”.:
— V Národním divadle
byla slavnost k sedmde
sátinám herečky Evy
Vrchlické.
— V Plzni na Slovanech
dožila se sta let paní
Anna Milberková. -Přišli
prý ji pozdravit pionýři.
— Zástupci čs. zahranič
ního obchodu uzavřeli na
lipských veletrzích obcho
dy v hodnotě 111 miliónů
korun.
— V Kantonú v Číně byl
dán do provozu cukrovar,
postavený královehradec
kými techniky (vedoucí
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Špióni, rozvratníci, šmelináři, defraudanti

M

ZAPLAVA

montáže: ing. Josef Mly
nář).
— Nová čs. námořní loď
Dukla vydá se na panen
Měsíc březen byl výjimečně bohatý na zprávy o zatčeních, procesech
skou plavbu z Wamemuende. Velikost: 10.000 a rozsudcích. S prostorem, který je v HD k disposici, nemůžeme než bez
BRT.
komentáře zaznamenávat jména.
— Děčínský; závod Kablo
odeslal do SSSR pět va — V Plzni byli zatčeni daktora Josefa Unzeiti- Krejčí (kabelky), J. Fusgónů silónóvých kabelů pro ’’štvaní proti repub ga a Josefa Pánka. Zbra ztein (galanterie), J.
pro rozvod elektrického
proudu. Vagón vodičů lice a rozvratnou čin ně k převratu měl do Splavec (neplacení da
ní), J. Bartoš (hedvábné
nost: bývalý předseda dat gen. Prchala.
jde také do Egypta.
—■ Brusírny křišťálového Autoklubu Jaroslav — Skupina premonstrátů šátky).
skla ve Vimperku vyvá Doubek, bývalý ¡šéfre byla souzena v Brně. Jo — 479.000 Kčs zprone
žejí do Jižní Afriky ná
sef Kratochvíl, Ludvík věřil na Falknovsku úpojové soupravy z těžké daktor Svobodného smě
Malík,
Vladimír Vitula četní Václav Jančura,
ru
Fr.
Naxera,
zástupce
ho olovnatého skla.
— V Praze zasedaio úst Pensijního ústavu dr. E. byli odsouzeni k trestům vedoucí drůbežárny Fr.
ředí Mezinárodní federa Jankovský a bývalý ob od 2 do 4 let. Studovali Fabík a úsekový účetní
ce protifašistických bo
theologii ilegálně a byli Vojtěch Žemla.
jovníků. Uvítání obstaral chodník s textilem E.
tajně vysvěceni. Prost — V Bratislavě byl zat
Rejnart.
poslanec Jan Vodička.
— Čs. vláda projednáva — V Přerově byli zatče řednictvím ’’jedné ženy čen pro rozsáhlé zpro
la návrhy zákonů o ob ni pro podvratnou čin z pěveckého sboru na
nevěry dr. Boris Gazáčanské kontrole obchodů
faře v Zábrdovicích” rek, přednosta právního
a provozoven, návrh or- nost: Radomír Sedlák,
ganisace odvětví průmys Josef Skopal a Jaromír prý měli spojení s Va oddělení správy drah.
lu, stavebnictví,, civilního Baník z Kostelce u Ho tikánem.
Spolu s ing. M. Říhou
letectví, vodní dopravy a lešova. Prozradili prý se — Pro protistátní čin
spojů, směrnice pro vý v době poznaňských ne nost a pro pokus vylou utratil se svými milen-.
kami G. Penzovou, J.
stavbu Prahy.
— Do Polska odjela na pokojů a rozšiřovali pit autobus byli v Par Burianovou a J. Steinenávštěvu čs. parlamentní zprávy Svobodné Evro dubicích odsouzeni: .An rovou přes tři čtvrti mi
delegace, kterou vede pytonín Zábranský ze Sla- liónu korun.
předseda Nápadního shro —
tiňan (13 let), Václav
V
Ústí
nad
Labem
byl
máždění Zdeněk Fierlin— V prodejně Zdroje v
ger. Uvítal ji ve Varšavě zatčen úředník investiční Opočenský, Marie Opo Bratislavě byl zatčen
maršálek polského sejmu banky v Teplicích Jo čenská, Josef Leták, E- skladník Milan Obuch
Wycech.
sef Moravec pro špio milie Letáková, Franti
— Ve studiích kresleného náž a hanobení republi šek Jeřábek (všichni ze pro podvody. Celková
a loutkového filmu se do
Slatinan), Zdeňka Peli škoda: 669.000 Kčs.
končuje trikový, vědecko ky.
— Pro neplnění dodávek
fantastický snímek ”Než — Ve Zlíně byl odsou kánová z Rukavice a Jar
nám narostla křídla”. zen kroužek spiritistů, mila Němečková z Trho a šmeliny byl zatčen rol
Režie a scénář: Jiří Brvé Kamenice k žaláři od ník Stanislav Šťastný z
dečka, výtvarníci: Michal kteří si vyvolávali du 1 do 6 let.
Újezdce u Kutné Hory,
Rumberger a Kamil Lho- chy ’’bývalých kapita
V Sečovciach byl od
ták.
listů”. Jména a rozsud — Na 14 let vězení byl
— Podle plánů má být v ky: bývalý ředitel od odsouzen pro špionáž souzen stavební referent
roce 1958 postaveno 35.Jan Vizina ze Šumper Vojtech Střelec na 5
000 nových bytů. K tomu Baťů pro Afriku Jan
let, jeho pomocníci Petse má připočítat dalších Ncvosad (5 let), jeho ku. Vyzradil tajemství roczy a Paulo na 18 mě
jáchymovských
dolů
a
32.000 bytů, postavených žena (3 roky) a Helena
’’individuální výstavbou” Winklerová (18 měsí podával zprávy o uprch síců. Šmelili s překupní
kem Antonínem Nová
soukromníky.
lících ve Válce.
—-Ve dnech 14. - 20. čer ců).
kem z Prahy, který če
*
vence se bude konat v — František Kaucký z —Pro špionáž byl zat ká na soud.
4. března začal hlavně v severních Čechách Praze sjezd Světové od Prahy byl odsouzen jako čen úředník ministerstva
(Liberecko a Jablonecko) padat sníh tak silně, borové federace pracují několikanásobný zběh těžkého strojírenství Ště — Miroslav Doušek ze
cí mládeže. Na sjezd, při
šlapanické Jednoty roz
že se během 24 hodin vytvořily na silnicích až jede
500 delegátů z celé (posledně se vrátil do pán Palounek. Pracoval prodal dva vagóny ce
dvoumetrové závěje. Na četných místech byla ho světa.
prý
pro
britskou
výzvěd

ČSR z cizinecké legie v
mentu, který přišel v do
přerušena doprava a krkonošská záchranná — Podle zprávy deníku roce 1957) ke 4 rokům nou službu.
Práce
používá
víc
jak
30
služba vydala zákaz vycházet ven. V okolí Luč
— V Nihošovicích byl bě povstání z Maďar
majitelů televisí své žaláře.
ska. Škodu zaplatil, ale
ní boudy se pátralo po pohřešovaném dr. J. tisíc
aparáty na černo.
— V Olomouci byl zat zatčen rolník Zúcha, kte šel stejně do vězení.
Hyniem. Rychlíky na trati mezi Prahou a Li- — Ze Sýrie byl odvolán
čen bývalý major Hugo rý vyhrožoval oběšením — Bezpečnostní technik
bercem jezdily přes Turnov - Železný Brod a čs. vyslanec J. ŽabohrtŠváb, ’’stoupenec gen. těm, kdo vstoupí do ČKD Stalingrad v Pra
Tanvald. Doprava uvázla i na trati. Liberec - ský. Dosavadní čs. vel
JZD. S ním byl zatčen
vyslanec v Egyptě Kar- Prchaly”. V roce 1956
ze Josef Vojtíšek dostal
Chomutov a Liberec - Česká Lípa. Pro závěje píšek
byl jmenován vys se prý zapojil do proti Jan Kotal z Volyně, kte 12 let za zpronevěry.
byly neschůdné také silnice na Šumavě a v již lancem v : Sjednocené
rý
Zúchovi
radil,
aby
si
státní ’ skupiny prof. Mi
ních Čechách, na Kapličku, Vimperecku a ko arabské republice (Egypt,
— V Brně byla souzena
loslava Taubera, Hynka postěžoval ve Svobodné
lem Jindřichova Hradce. Na Kvildě a na Pra- Sýrie, Jemen).
skupina rozkradačů ma
Evropě.
— Byla uzavřena obchod Lenocha a Norberta Roschaticku projížděly silnice ’’sněhové frézy”.
sa: Ladislav Procházka
—
Dva
roky
dostal
v
ní dohoda mezi ČSR a singnala. Zapojil do sku
Severní Morava a Slovensko byly podobně Argentinou. ; ČSR dodá piny bývalé důstojníky Plzni vojín Kolínek, kte (5 let), Jarmila Procház
postiženy 12. března. V oblasti Malých Karpat hlavně kolejnice, roury Josefa Škopa a Josefa rý odmítl konat vojen ková, Fr. Březinová,
a ocelové výrobky.
(obě 18 měsíců), Tere
a západního Slovenska napadlo 35 cm sněhu.
J. K./FEP Frantu, lidoveckého re skou službu z nábožen zie Luková, Anna Šorských důvodů.
Sněhová vichřice dosahovala rychlosti 100 km
manová a Hubert Za
za hodinu. Bouře se přehnala přes Bratislavu
— Pro černý obchod s
hradníček
(6 - 14 měsí
AUTOMOBILISTÉ POZOR1
a ochromila dopravu v celém městě. Vážná
auty byli v Praze odsou ců).
situace ve vlakové a autobusové dopravě byla
zeni Roman Novotný (4
První česká plnicí a mazací stanice
J. K.
i na Ostravsku. Okres Vítkov zůstal, zcela od
a půl roku), Jan Čihák
v Melbourne
říznut od okolního světa, na Krnovsku byla
(3 roky), Václav KošProhlídka vašeho vozidla zdarma
sjízdnost, vozovek minimální. V beskydské ob
vanc (2 a půl roku) a STOP PRESS: Čs. vlá
Veškeré úpravy provádíme zcela spolehlivě
lasti byly až třímetrové závěje. Na Moravě i
Miroslav Kolner (15. mě da požádala vládu aust
na Slovensku ’’pracovaly ve dne v noci sněho
síců.)
ralskou, francouzskou a
vé pluhy, škrabáky, buldozery a jiné odklizo— V Praze na Vinohra argentinskou .o vydání
vací stroje, aby zabezpečily dopravu pracují
dech byli ■ zatčeni: ’’mi bývalých členů Hlinko
>5.59 Nepean Highway, ELSTERNWICK, VIC.
cích do zaměstnání”.
lionář” O. Vlček (padá vý gardy jako válečných
Telefon LF 8541
RFE/LD
kové hedvábí, nitě, krej zločinců.
VAŠE SPOKOJENOST - NAŠE REKLAMA!
Viz. úvodník.
čovské
potřeby), K.

ZATČENÍ A PROCESŮ

SNĚHOVÁ KALAMITA

LENAR MOTOR SERVICE
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Československá justice po 10 letech

* TELEVISORY **
Rádia

*

Rádiogramy

Ledničky .
—

*

Pračky

Ostatní el. spotřebiče

V BOJI
PROTI NEPŘÁTELŮM REŽIMU

Svobodná Evropa vydala nedávno zprávu, která se podrobně zabývá liberalistickém postoji k
činností československé komunistické justice od maďarského povstání do trestným činům”. Gen.
konce února t. r. Zpráva vyjmenovává 273 procesů a zatčení úředně ozná prokurátor dr. Bartuš
263 Swanston St., - Melbourne - City, FB 2064
mených bezpečnostními orgány, které spadají pod hlavičku protistátní ka: ’’Když se ptáme, co je
337 Barkly St., Footscray
MW 2835
činnosti. Ve zprávě se konstatuje, že čs. bezpečnostní orgány, prokuratury, základní příčinou těchto
165 Nicholson St., Foptscray
MW 1779
soudy a propaganda, zaměřená tímto směrem, zintensivňují poslední do liberalistických tendencí,
844 Sydney Rd., Brunswick
FW 6642
bou činnost, i když ještě nepracují na tak vysoké obrátky, jako v letech zjišťujeme, že je to idea
424 Toorak Rd., Toorak
BJ 3460
1948 - 1954.
listické nazírání na soud
Vývoj komunistické justice je ovšem úzce spjat s vývojem v komunis covskou nezávislost”..
tické straně samotné. Stalinova smrt, XX. sjezd KS Sovětského svazu, Zdeněk Fierlinger viděl
maďarská revoluce jsou mezníky i v organisaci a provádění spravedlnosti. chybu v tom, že je dosud
Tolik je jasné, i když se nemůžeme ohánět statistikami.
mezi soudci jen 29% pů
Jednou z nejzaj.ímavějších částí mé cesty Jižním
Přehled Svobodné Ev centra” ve straně - riapř. vá, která byla v lednu vodu dělnického a 10%
ostrovem byla cesta na jih k západnímu pobřéží ropy navazuje na zprá Slánský (listopad 1952), 1954 odsouzena na do malorolnického.
podél Buller Gorge. Vede po prudkých stráních; s
řadou ostrých zatáček, a kola jedné strany výlet vu z r. 1956, která se Švermová a spol. (le životí, byla v říjnu 1956
Konec soudcovské
ního autokaru často byla jen několik milimetrů zabývala procesy v ČSR den 1954), ’’buržoasní propuštěna, protože se
nezávislosti
od okraje hlubokých propastí. Pěkná slečinka, kte od 1948 do 1955, a kte racionalisté” Husák, O- ve vězení dobře chovala.
rá seděla vedle mně, místo aby obdivovala divo rá obsahovala jména 123 kályi a další (duben Také bývalý povereník
Ke zostření poměrů
kou krajinu kolem a bavila se se mnou, zavázala
osob
odsouzených
v
tom

1954).
Jako
nezbytná
a
’
’
buržoasní
nacionalis

přispěla
v r. 1957 reor. si oči šátkem. Byla bledá strachem a po několik
hodin jízdy na mně ani nepromluvila. Dost mě to to období z politických část kolektivisační kam ta” Laco Novomeský, ganisace spravedlnosti.
mrzelo, zvláště když mně to stálo pět šilinků, kte důvodů k smrti. Tento paně byly také na pořa který byl odsouzen v 17. července oznámilo
ré jsem v cestovní kanceláři nenápadně podstrčil seznam nebyl úplný z du soudy s ’’kulaky”.
dubnu 1954 na 10 let, Rudé právo, že místo pů
úředníku, abych měl dobrého souseda.
toho jednoduchého dů
Postalinský vývoj při byl propuštěn.
vodních 15.000 je teď
*
*
Vývoj v Polsku a ma neméně než 53.000 soud
Když jsem už byl mezi těmi ledovci, chtěl jsem vodu, že byl zpracován nesl pokles v počtu uve
si prohlédnout také nejznámější ledovec na Novém jen z hlášení orgánu řejňovaných (a pravdě ďarská revoluce udělaly ců z lidu, což zaručuje,
Zélandě - Tasman Glacier na úpatí Mt. Cook. Tře KSČ ’’Rudého práva”. podobně i v počtu sku definitivní čáru přes roz že ’’zákony budou vyklá
baže byl ode mne vzdálen přímou čárou jen 25 mil, Režim povoluje zveřej tečných) procesů. ”U- počet těm, kteří doufali dány s třídního hledis
byl od západního pobřeží naprosto nepřístupný, tak
že jsem musel udělat okružní cestu delší pěti set nění jen určitého pro chylkáři” ustoupili ’’ku v liberalisaci českoslo ka a s hlediska potřeb
■ mil. Autobusem jsem jel do Greymouth, kde začíná centa procesů, a to ještě lakům”, ’’špionům” a venské justice. Ukázalo společnosti”.
železniční trať, která protíná ostrov a končí na vý o mnohých z nich refe ’’rozkradačům” národní se, že liberální hledisko Definitivní konec soud
chodním pobřeží v Christchurch.
:
je komunistickému státu covské nezávislosti, při
Byla to jízda vlakem, na jakou se nezapomíná. ruje jen krajový tisk, ni ho majetku.
Českoslo vodily ’’volby” soudců
XX. sjezd KS Sovět nebezpečné.
Vedla malebnou krajinou a přes vysoké hory ai v koliv celostátní orgán.
venští
komunističtí
po z lidu i soudců z povo
ského
svazu
se
v
Česko

ničem se nelišila od francouzské Jury v okolí švý
Ilegální skupiny,
carských hranic. Snad, jen některé trati ve Švý
slovensku neprojevil tak hlaváři, kterým se ani po lání, které se konaly v
carsku dosáhnou takové výše jako tato v okolí
úchylkáři, kulaci
silně jako v jiných sate XX. sjezdu nechtělo sle listopadu 1957. Soudci z
Arthurova průsmyku. - Městečko Arthur Pass i je
Citovaná
zpráva kon litních státech. • Na roz vit z ’’tvrdého kursu”, povolání jsou teď vybí
vklíněno v hlubokém údolí, jehož stony jsou strmé
a porostlé hustým busíhem. Přístup je možný jen statuje, že v letech 1948- díl od jiných lidových měli teď důvod opět se ráni stranickými komise
5 mil dlouhým tunelem Otira ze západního pobře 1951 se komunistická demokracií, zejména Ma nezakrytě vrátit k praxi mi a pak ’’zvoleni” ná
ží.
justice soustředila na ďarska a Polska, nere- let 1948-1955 a rázně rodními výbory, a jsou
*
*
.Christchurch je pěkné město, třebaže je na ro ’’odhalování” ilegálních habilitovali představitelé vystoupit proti liberali- povinni pravidelně po
vině. Je mnohem větší než Wellington a má řadu skupin a jenom částečně čs. režimu žádného z sačním snahám. Ministr dávat zprávy okresnímu
velikých parků, které mu vynesly název ’’zahrad- na ’’úchylkáře” z vlast významných politických vnitra a člen politického či krajskému národnímu
níno města dominia”. Jen melbournská Botanická ních řad. Tuto dobu provinilců. Několik bý byra ÚV KSČ Barák se výboru. Národní výbor
zahrada je snad krásnější. Po cestě do Christchurch
jsem se seznámil s příjemnou mladou Holanďán- nám připomene na pří valých prominentů bylo zlobil, že ’’nesprávný vý také může odv.olat soud
kou, se kterou jsme se pak projížděli po lodičce klad proces proti dr. Ho sice propuštěno z vězení, klad našich zákonů ve ce, kteří nevyhovují. Ru
na- řece Avonu, která; protéká středem města, má rákové a druhům (čer nikoliv však rehabilito de . . . k falešným zá dé právo komentuje tyto
prudké zatáčky a připomínala mi Temži v okolí ven 1950). Vletech 1952 váno. Bývalá vedoucí or- věrům. že dodržování změny takto: ’’Zatím co
Oxfordů.
-1954 přišli na řadu ”ú- ganisačního oddělení U- socialistické zákonnitosti buržoasie si vychovává
*
*
Na Tasmanův ledovec v zimě jezdí lyžaři, poně chylkáři” a ’’nepřátelská V KSČ Marie Švermo- je třeba vidět v určitém (Pokračování na str. 6)
vadž jsou zde pro lyžování výtečné podmínky.- Ze>
sněhu nikde nevyčnívají kameny nebo podrost. Já
jsem zde byl v létě; byl pěkný den, takže jsem mohl
jít jen v šortkách a bez košile. Místy jsem přeska
koval malé potůčky v ledě, které vznikaly táním
ledu během dne, nebo jsem procházel "vodou ^vy
mletými jeskyněmi. Občas jsem přicházel ke kol
mým děrám v ledovci, snaď sto metrů hlubokým.
Vážení posluchači! Přivedli jsme dnes k našemu nání se španělskou botou a železným kolem, jimž je
U některých jsem ani dno neviděl. Hotel (který
mikrofonu
(třeba jen pomyslnému) jednoho z na v Evropě podroben každý turista ze zámoří. Turis
po mě návštěvě vyhořel do základů) byl v pře
vrátilců,
který,
jako stovky jiných, neodolal volání ta je v Evropě nehájená zvěř. Hon se na něho po
krásném údolí, poměrně v nízké poloze, ale kolem
řádá za každým rohem. Jsi turista, dobře ti tak.
něho bylo přes 10 vrcholků přesahujících IOíOOO rodné australské hroudy a po tříměsíčním utrpení
Athény: žádné sovy a plno preclíkářů. Oslňují
stop. Údolí bylo bez sněhu a rád jsem sedával v mírně zámožného turisty v nehostinné cizině se opět
lehátku na zahradě jen v plavkách, opaloval se a zařadil do řad mírně lenošících pracujících. Je to cí mramor Akropole a špína v ulicích. Ve výklad
pozoroval, jak se na sousedních stráních co chvíli pan Antonín Pavlas, zvelebitel a vládce v klubo ních skříních restaurací se opékají na rožni celá
zlomí kus ledovce či závěje a s hlukem se řítí do vém domě melboumské university. Koncem minu selata a fláky hověziny. Bylo mi divné, jak to dě
údolí. Několikrát jsem viděl, jak dvě laviny sou lého roku podlehl svodům nepřátelské propagandy lají, že jim netekou z úst sliny na každém kroku.
a vydal se na tříměsíční cestu kapitalistickou ci Snad jsou vegetariáni. Ale strašně jsem záviděl řec-'
časně sjíždějí po stěnách dolů.
zinou. Po svém návratu do Melboume místopřísež- kým hoteliérům, pinglům i pikolům, jak na sebe
S:
*
Samozřejmě, že jseni si nedal ujít příležitost vy ně prohlásil, že během své cesty měl několikráte bez zábran řvou přes celý lokál. Zbyla mi z návště
lézt na nejvyšší horu Nového Zélandu. Mt. Cook je příležitost vystřízlivět. Předejme však slovo sa vy Athén velká ambice. Aspoň jednou si smět tak
hle zařvat tady. Kvůli hostům a odborům se mi to
vysoká téměř 3800 m.: Výstup byl dost namáhavý - motnému panu Pavlasovi:
asi nikdy nevyplní.
ne snad proto, že by; bylo zapotřebí zdolávat ne
Hlavní dojem: asi jsme si už v Austrálii zvykli.
bezpečná místa nebo být zkušeným horolezcem a
Itálie: starověké památky, středověké taškářství
mít specielní výstroj, ale proto, že cesta byla dlou V New Yorku, v Paříži, ve Vídni začne aklimatisohá. Výstup se dělá po etapách. První den jsem pře vaný Čechoslovák nostalgicky vzpomínat na široké, a novověká kocovina. Poválečná konjunktura zvol
šel ještě s jedním Rakušanem a Australanem a; na zelené melbournské parky a ulice v zahradních na pomíjí. Luxusní noční bary v nejlepších hote
šim průvodcem ledovec Tasman, odpočinuli jsme čtvrtích.. Vysoká, široká a umouněná průčelí evrop lích zavírají jeden po druhém. Životní úroveň se
si v Balí Hut a pak vystoupili o další 3.000 stop ských činžáků a amerických mrakodrapů způsobu zlepšila, v obchodech kvetou kulantní obchodní
k jiné chatě, ve které jsme se několik hodin vy jí občanu země, jež oplývá širými dálavami, akut podtrhy. Koupil jsem si zimník. Stál 42 tisíc lir,
spali. Ve tři hodiny ráno jsme pak vyrazili na pos ní klaustrofobii.'A pak: jako jsou různě stupně svo pěkný střih, pěkná látka, prvotřídní obsluha. Až
lední etapu; ■ cesta z této chaty na vrcholek a zpět body, tak jsou taky různé stupně vykořisťování. večer mne přítel, znalý místních zvláštností, upo
trvá 18-20 hodin, šplhání je dost obtížnés, ale sestup V tomto ohledu jsou Australani babralové. Palečni- zornil .na to, že mi zabalili jiný zimník. Pěkný
je mnohem horší,..
í>, B Ice australského berňáku je úplná legrace ve srov- střih, pěkný póvl za 25 tisíc. Báno mi zdvořile

HEALING'S PTY. LTD

NOVOZELANDSKE DROBTY

Návrat ztraceného syna

31. 3. 1958.

HLAS

PRO ELEGANCI A KVALITU

J. CÁP- krejčí
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
Zprostředkujeme za Vás ’ zaslání hodinek přímo
ze Švýcar ■ za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.

Vnitřní Dekorace
Zařizování Obchodů
O'BRIENS LANE,
EAST SYDNEY

JOB WAREHOUSE
56-58 Bourke St., Melbourne
Z DALEKÉHO SEVERU
— Žijeme ašj 100 mil na sever od Winnipegu, v
místě, kde jé zlatý důl a asi 850 obyvatel. Spojení se
světem mánie třikrát týdně letadlem: v létě přistá
vá na jezeře, které máme před okny a v zimě
na ledě. Jinak sem vede cesta, která je ovšem nej
lépe sjízdná |v zimě (naše zima je však pěkně dlou
há). Místo jé nádherně položené u jezera v lesích
a v okolí jsou stovky dalších jezer, každé jiné a
všechny plné ryb. V lesích pobíhá vSe možné: vlci,
medvědi, losi, lišky, jsou tu bobři a norci a na dvo
ře nám skáčí hranostaj ové. Náš syn by tohle místo
neměnil za nic. Tak ještě Point Cloates s velryba
mi a tamními radostmi (viz. reportáž ’’Lékařem u
v.elrybářů” HD č. 1 - 9/VI., p. r.) by podle něho
snad obstál ve srovnání s tímto místem.
Dr. E. K. Bissett, Canada

!

95 Oxford St., BONDI JUNCTION,

SYDNEY

DESKY

K. V. HYRSAL

Naše specialita. ZBYTKY LÁTEK
Látky na pánské obleky a dámské kostýmy
gabardinóvé, hedvábné, vlněné a bavlněné
Pánské košile a pyžama
Levné zbytky k zasílání darem do Evropy
NEJLEVNÉJŠÍ CENY V MELBOURNE

majitelé: A. Fiala & A. Filip

GRAMOFONOVÉ

Malování

OPÁLY
, Vedoucí nákupního oddělení U.S.A, importní
společnosti, hledá soukromé a samostatné
dodavatelé nebroušených (rough) australských
opálů.
Mr. Ch. M. ROLLIN
c/o ^Continental Inventions Aust.
•381 PITT ST. - SYDNEY, NSW.
Možno psáti i česky.

ELECTRO CENTRE

ČESKÉ A JINÉ
KONTINENTÁLNÍ

Priv. FU 6662

FA 53óó

PHONE:

NA SPLÁTKY BEZÚROČNĚ

A^is'ßi
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S. K. PRAHA SYDNEY

Dopisy redahci:
VYKŘIČNÍKY
— Rozmáchnout se perem, ať už dobrou nebo špat
nou formou, je většinou snazší, než dělat v exilu
. jinou .práci. Snad takové rozmáchnutí působí na
některé čtenáře dojmem nezávislosti. Jenže od slo
va ’’nezávislost” nebývá někdy daleko ke slovu
’’nezodpovědnost”. Nevím, co dobrého může mezi
exulanty vykonat uveřejnění názoru, že je jed
notné vedení exilu zbytečné. Nepíši o tom proto,
abych dělal advokáta Radě, která až dosud oprav
du nesplnila očekávání, avšak domnívám se, že je
jedním z hlavních úkolů exilového tisku, aby chla
dil horké hlavy a urovnával cesty k dohodě. Je
mnoho úkolů, které by se měly v exilu plnit, je
mnoho .možností, jak by jednotné vedení exilu
mohlo zasahovat do politického dění. Je dost snad
né si představit, jak jinak by jednal Západ - ame
rickou vládou počínaje a nějakou obecní radou tře
bas v australské vesnici konče - v různých otáz
kách, týkajících se exulantů, i nynějších a budoucích
problémů domova, kdyby se přesvědčil;, že exil své
vedení plně podporuje a to vedení že tlumočí ná
zory národa, který je sám svobodně projevit ne
může .... Domnívá se pisatel článku ’’Koho? Jak?
Kde?” (HD č. 4/VIII. p. r.), že napři propagandě
sudetských Němců může lépe'čelit jednotlivec, ’’kte
rý má vliv”, než by tak mohl činit representační
orgán exilu? Podobných otázek přednesu na po
žádání daleko víc.
J. N., Chicago
— Z posledních vašich čísél bych dal jedničku s
vykřičníkem autorům článků ’’Koho? Jak? Kde?”
(č. 4 VIII. p. r.) a ’’Zlaté tele” (č. 5/VIII. p. r.).
Též informace o novém českém pravopisu (č. 2/VHI.
”O krizích a citrónech”, p. r.) byla živě napsaná
a velmi užitečná.
Dr. J. V, London
ZA SVOU MÝLKU PLATÍ
— Jsem všemi hlasy pro zřízení čs. dálkové školy
v Austrálii. Pisatelka dopisu (HD. 6/VIII. p. r.)
mi však snad promine, že jsem se musel zasmát
naivní důvěřě, jakou projevuje k ’’ústřednímu
spolku v Austrálii”, tedy k Ústředí čs. organisací
v Austrálii, když navrhuje, aby se ujalo práce se
založením takové školy. Což to Ústředí existuje i
jinak, než jen na papíře? Zatím se lze 0 něm dozvě
dět jen po sjezdech a po volbách, které prý bývají
dokonce rušně, protože je. moc zájemců o funkce.
Těmi volbami pak všechna činnost končí. .Je však
možné, že se mýlím a jsem ochoten za: svou mýlku
platit. Dávám proto tento závazný návrh: prokáželi mi Ústředí čs. organisací v Austrálii aspoň ta
kovou činnost, kterou lze se všemi ohledy a se vší
shovívavostí očekávat od ústřední organisace Če
choslováků v Austrálii,' pošlu mu Vašim prostřed
nictvím svou týdenní mzdu, tj. něco přes £ 16.
V. Machač, Fairfield
CO NÁM UŠLO
— Tento výstřižek mi poslala máma z domova. A
vy kapitalističtí přisluhovači nejen o ričem nevíte,
ale i to zamlčujete. To by se starý Hávlíček divil.
L. H. Brisbane
Přiložen výstřižek z čs. novin. Pod titulkem ’’Po
uliční boje v ulicích Melbourne” se tam píše: ”V
ulicích australského města Melbournte” došlo k
prudké srážce dokařských dělníků s policií, která
se snažila rozprášit jejich demonstraci”.

DOMOVA

Telefon FW 2369, po prodejní době FW 2923
Nabízíme Vám za nej výhodnějších podmínek
všechny ¡značky televisorů, radia, radiogramy, atito.radia, pračky, 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!).
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Nová tiskárna
COMMERCIAL &
COLOUR PRINTING
49 Lt. Bourke St.,
Melbourne - FB 3807
Všechny obch. tiskopi
sy. Mimé ceny. Rych
lá dodávka. Mluvíme
česky

Praha Hakoah 2:7
— Před 4.000 diváky, což je na přátelské utkání
v NSW rekordní návštěva, utrpěla Praha svoji nej
větší porážku. Hakoah byla po celý zapas daleko
lepším mužstvem. Praha, za kterou poprvé hráli
rakouští internacionálové, byla nesourodým celkem
a zadní řady kromě Hirona vůbec neexistovaly.
Jaroš a Baumgartner, kteří byli hlavní atrakcí,
mimo střelbu z 35 m a bezvadné ovládání míče
nic neukázali. Oba promarnili vyložené posice před
brankařem, což je pro hráče jejich kvality neomlu
vitelné. - Mimo zklamání fanoušků Prahy zápas
přinesl též 5 desítek. Praha neproměnila dvě, Ha
koah ’’zakopl” jednu.
Praha - Canterbury Marrickville 2:4 (2:2)
V semifinále Kennard Cupu na Lidcombe Oval
hraném při umělém osvětlení před 5.000 diváky
Praha prohrála zbytečně. Po nerozhodném poločase
Praha nasadila tempo, ale promarnila tři vylože
né brankové posice. V 60. min. vstřelil Canterbury
třetí branku z ofsajdu, což byl psychologický mo
ment zápasu. Praha odpadla a do konce zápasu se
nevzchopila.
’
-ar

SLAVIA MELBOURNE
SLAVIA - JUST 1:0 (0:0)
- V zahajovacím zápase soutěže překvapila Slavia
kdekoho, když porazila favorisovaněho loňského
mistra. Zápas byl do poslední minuty rušný a na
pínavý, a Slavia si vítězství plně zasloužila. Zvláště
v první půlí měla více ze hry, ale štěstí jí nepřálo.
Armstrong neproměnil dvě vyložené posice, kdy byl
sám před brankařem. Poprvé se mu podařilo pře
hodit vybíhajícího brankaře, ale obránce JUST v
posledním okamžiku pomalý míč usměrnil na roh.
Podruhé skončil Armstrongův míč v outu. JUST
měl také štěstí, když se Cookova prudká rána odra
zila od tyče. Před brankou Slavie bylo také několik
horkých okamžiků, a všichni svati byli na stráži,
když JUST nedovedl proměnit pokutový kop. Hrdi
nou zápasu se stal Bell, který 7 minut před kon
cem konečně dopravil míč do soupeřovy sítě. Na
vítězství se_ však podílelo celé mužstvo, které po
dalo velmi Oiobrý -výkon. Jedinou- slabinou snad byl
mladý Pollock na levém křídle, který ještě potře
buje několik zápasů.
Reservy: JUST - Slavia 6:2.
^Příští zápasy Slavie: 5.4. s Polonií na vlastním
hřišti, 7.4. s George Gross na hřišti Morelandu
(Campbell Reserve), 12.4. s Geelongem na vlastním
hřišti. Nejtěžší zápas bude pravděpodobně s Po
lonií, která má letos jedno z nejlepších mužstev, -g|
KUPUJETE SKLÁDKOVĚ AUTO?
(Naučíme Vás řídit, zaručíme vůdčí list. Máme
možnost zprostředkovat Vám dobré zaměstnání
I
ve městě i na venkově.
[Prodáváme na splátky, záloha od £ 300. Vaše
[
auto vezmeme na protiúčet.
I 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
SOKOL SYDNEY
Starosta, náčelník a
jednatel byli přijati ře
ditelem tělesné výchovy
pro NSW p. G. Youngem.
Pan Young. zná sokolskou
myšlenku ze svých cest
do Evropy a přislíbil So
kolu v Sydney svoji po
moc. Zatím zařídil při
dělení tělocvičny a přislí
bil lepší během času. V

PŘESVĚDČTE

červnu navštíví spolu s
ministrem školství a zás
tupci tisku Sokol při cvi
čební hodině.
Od 31.3. cvičí Sokol
opět ve Fořt St. High
School před sydneyským
mostem. Žactvo 7-8, ostat
ní složky 8-9.30, míčové
hry (odbíjená a košíková)
9.30-10 hod. Informace:
br. Křepela YX 7874.
M. Z.

SE

o tom, jak se nyní vaří v

RESTAURACI V RICHMONDU
25 8. Church Street (blízko Bridge Rd.)
Jistě ji pak doporučíte i svým přátelům
Restaurace je pod novým čs. vedením a vaří prvotřídní česká
i jiná kontinentální jídla
Je otevřena denně - mimo pondělí - od 12 do 2 hod. a od 5 do 8 hod. večer.
Mírné ceny.
TĚŠÍME SE NA V AS!
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Hledá se Clemenceau
(Pokračování se sír. 1)
uvnitř a zmenšování je
jí prestiže venku.

Vnitropolitický chaos
Ani vyřešení alžírské
otázky by však neukon
či 1 o vnitropolitický
chaos, způsobovaný zas
taralou ústavou, nešťast
ným rozložením sil, ne
zodpovědností demokra
tických politiků a silou
komunistické strany.
Situace došla tak da
leko, že si armáda dělá
co chce, policie demon
struje proti vlastní vlá
dě, oposíční tisk je censurován podle potřeby a
daně platí jenom ten,
kdo má chuť.
Ministerský předseda
Gaillard se pokouší pro
vést ústavní reformy, jež
by stabílísovaly posici
vlády. Parlament mu v
tom vyslovil důvěru po
měrem 282 'ku 195 hla
sům. Učinil to však je
nom proto, že še obával,
aby další bezvládí nepřivodiló pravicový puč.
Možná že to byl strach
přehnaný. Rozhodně
však nebyl tak bezdů
vodný, jak se na první

pohled zdá.

. Nový Clemenceau?
Gaillard ( povolal na
rychlo do Paříže 15.000
venkovských policistů,
aby čelili případným ne
bezpečím. Taková opa
tření se zpravidla nedě
lají bez dobrých důvo
dů.
Důvěra země v parla
mentní systém je podlo
mena. Lidé přestávají
věřit v ústavní řešitel
nost nekonečných vlád
ních krizí.: Nechtějí no
vé vlády, ! chtějí pevné
vedení. Hledá se nový
Clemenceau.
V galerii francouzských
politiků, bohaté kvanti
tou, ale chudé kvalitou,
vystupují při představě
’’tygra” snad jenom dvě
jména - de Gaulle na
pravo a Méndes-France
nalevo.
Z těch dvou by byl
patrně jenom de Gaulle
ochoten hrát roli ’’ná
čelníka státu”- bez parla
mentní kontroly.
Něco takového je nám
přirozeně zásadně proti
srsti. Nepřehlížíme také
možné důsledky výhra-

CHOROBY KOŽNÍ A VLASŮ
léčí se úspěšnou metodou C U * E X - M A
na moderní kožní klinice

NATIONAL SKIN INSTITUTE
EKZEMA, DĚTSKÉ EKZEMA, KOŽNÍ ZÁNĚTY,
ZÁNĚTY KOŽNÍCH ŽLÁZ, LUPY, PADANÍ
VLASŮ, ALOPECIE, PSORIASIS, KŘEČOVÉ
VŘEDY, AKNÉ
Porady zdarma. Odpovíme na dotazy z venkova
N vnA/AA/'VjXUV'VVAA-'\/v^
NATIONAL SKIN INSTITUTE
MELBOURNE: 165 Collins Street, tel. MF 1272
ADELAIDE: 25 Gresham Street, tel. LA 4270
NEWCASTLE: 69 Hunter Street, tel. B 3734
BRISBANE: 293 Queen Street, tel. FA 1445
TOOWOOMBA: 78 Russell Street, tel. 7003
Odstraníme bezpečně a účinně nehezké chloupky
nejnovějšími americkými mikrovlnovými přístroji
NSCM. 4 www*

KRÁTCE Z EXILU
— K výročí narozenin
TGM a smrti Jana Masa
ryka uspořádala RSČ ve
Washingtonu vzpomínko
vý večer, na němž pro
mluvil dr. Ján Papánek
a v umělecké části vys
toupili L. Brodenová a
H. Laufman.
— Městská opera v City
Center v New Yorku uvede v dubnu operu ne
dávno zesnulého sklada
tele čs. původu R. Kůr
ky ’’Voják Švejk”.
— Ve Vídni zemřel před■ seda Čs. jednoty ’’Barák”
Jan šíša ve věku 77 let.
— V galerii ’’Malura” v
Mnichově vystavuje čs.
exilová malířka G. Gru-

berová.
— K 10. výročí komu
nistického puče v Česko
slovensku promluvili v
americkém : kongresu se
nátoři: Lyndon Johnson,
W. Knowlaiid, J. Sparkman, Lausche, Barret,
Humphrey, ¡Šmith, Douglas a Dirksen a poslanci
John MacCormack a Harold Collier;
— Městské divadlo v
Hannoveru uvedlo s vel
kým úspěchem Janáčko
vu 'operu ’’Zápisky z
mrtvého dómu” v pře
kladu Maxe Broda.
— ■ 'Předsedou Sdružení
’’Věrni zůstaneme” v Chi
cagu byl opět zvolen A.

něného nacionalismu ge
nerála de Gaulla, nebo
poněkud přehnaného
’’realism u” MéndesFrance. I tak je však
těžko ubránit se dojmu,
že jenom člověk, ochot
ný k drastickým opatře
ním, může vyvést Fran
cii z dnešního nebezpeč
ného zmatku.
-kw •

ORCHESTRY ALOISE TOMANA A EDY ZLATÉHO
Vás srdečně zvou na

Pomlázkovou taneční zábavu
která se bude konat v pondělí 7. dubna 1958 od 5. do 12. hod. noční
v Empire Ballroom, 386 Chapel St., PRAHRAN, VIC.
Likérová licence * Buffet * Tombola
Hudba i pořadatelé účinkují zdarma
CELÝ VÝTĚŽEK ZÁBAVY BUDE VĚNOVÁN NA NEJVÝŠE NUTNOU
NÁKLADNOU OPERACI OBLÍBENÉHO CLENA JEDNOHO Z CS.
O R CH E ST R Ú
Přijďte, pobavte se a tím i pomozte!
Reservování stolů: LA 4135
KBNRHBB

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

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St..
T
MELBOURNE (proti Melbourne Town Halí)
Telefon: Centrál ( Y ) 1819
Mluvíme česky i slovenský
íachraňte děti svých příbuzných před obrnou!
( poIio )
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
'odávámě 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
Vyžádejte si podrobný ceník

Přímo od výrobce!
Pánské a dámské
GABARDINOVÉ A TVÍDOVÉ RABATY
od evropj odborníka s dlouholetými zkušenostmi
LONDON COATS
208 Lygon St., East Brunswick, Vic.
Elektrika č. 1 a 15, zastávka 22
Rádi Vám posloužíme po obchodních hodinách
nebo v sobotu, zavoláte-li předem p. Wintera na
telefon FW 1936
Všechny licencované práce instalatérské
'Zavádění a opravy vodovodů, horké vody, ply
novodů, střech, žlabů, okapových rour, kanalisace
JAN VLACH, instalatér
69 West St., GLENROY, W. 9, Víc.
Na požádání Vás navštívím a sdělím rozpočet

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Ranges,
30 mil od Melbourne, strávíte v
YOSEMITE TOURIST HOUSE
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.
Dobré ubytování, česká i. austr. kuchyně.
K delšímu pobytu neb jen na víkendy
Informujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD

Nehasil.
— Dr. J. Měšťan se zú
častnil zasedání organisace spisovatelů P.E.N. v
Darmstadtu v Německu.
— Docent ■ university v
Chicagu dr. M. Povolný
přednášel y Masarykově
klubu o důsledcích úno
ra 1948.
— Izraelské nakladatel
ství v Tel ( Avivu vydalo
knihu Mořdechaje Orena, nazvanou ’’Vězněm v
Praze”. Oren v ní popi
suje vývoj poúnorových
událostí v ČSR a přede
vším proces proti Slán
skému a jeho společní
kům.

— The Missionary Mont
hly, který vydává nej
větší kanadská církev
’’The United Church of
Canada” v Torontu, otiskl dva články o pro
blémech emigrantů od R.
Petříčkové.
— Ve dnech 22. až 24.
února se konal v Národ
ní budově v New Yorku
’’Celokrajanský bazar”,
organisovaný čs. krajan
skými spolky v New Yor
ku. Dle publikovaného
oznámení byl celý výnos
věnován k uhájení exis
tence ”New Yorských lis
tů” a New Yorského den
níku”.
Č/JK/S-NYL

V boji proti nepřátelům režimu
(Pokračování se str. 4)
ze soudců zvláštní kas
tu, korumpuje je různý
mi materiálními a spo
lečenskými privilegiemi
a obestírá je svatozáří
’’nezávislosti”, aby ji
mohla tím snáze využí
vat jako nástroj svého
třídního útlaku - naši
soudci z lidu stojí upro
střed společnosti, splý
vají s lidem, znají dof
podrobná jeho strasti a
ve sporech se řídí jedi
nou zásadou: zájmy své
ho lidu, povýšenými na
zákon”.
Rozkrádači, chuligáni.
agenti
Ze 273 procesů a zat
čení od doby maďarské
revoluce (říjen. 1956),
které vypočítává zpráva
■Svobodné Evropy, spa
dá 120 až 125 záznamů
do oblasti hospodářské:
černý obchod, prodej
pašovaného zboží, roz
krádání, machinace či
podvody, krácení daní.
Pachateli jsou ovšem
’’kapitalistické živl y”,
které jsou ’’nositeli kšeftařských sklonů”.
85 až 90 ze záznamů
se týká případů vylože
ně politicky motivova
ných: špionáž, příprava
revoluce, rozšiřování le
táků, psaní výhružných

dopisů, pokusy o ilegál
ní útěk a pod. I zde je
zcela zřejmá tendence
’’odhalovat” a soudit
tzv. ’’byvší lidi”, tj. přís
lušníky bývalých nekomunistických stran, vy
soce kvalifikované od
borníky neproletářského
původu a v několika pří
padech i cizí státní přís
lušníky, především obča
ny Západního Němec
ka.
Zbývajících 60-70 pří
padů nelze zařadit do
předcházejících katego
rií. Jde o ’’chuligány”,
osoby, které ’’rušily vý
kon pravomoci veřejné
ho činitele”, nebo které
se dokonce ’’dopustily
trestného násilí” na čle
nu Veřejné bezpečnosti.
Je možné, že to často
udělali z pohnutek poli
tických.
163 z celkového počtu
273 procesů a zatčení
připadá na posledních
5 měsíců, což ukazuje na
zvýšenou kampaň v pos
lední době. Největší po
čet záznamů mají tyto
kraje: Praha 59, Bratis
lava 27, Ostrava 26, Olo
mouc 16, Plzeň, Hradec
Králové a Žilina po 15.
(Prameny: RFE - čs.
justice v akci. Českoslo
venský přehled z listo
padu 1957).

— ODBORNÁ PEDIKŮRA —
Kuřích ok - otlačenin . tvrdé kůže - a jiných
potíží nohou Vás zbaví

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

VÝHODNÉ PLATEBNÍ PODMÍNKY!

Prvotřídní krejčovský závod

YORK TAILORING
York House, IV. A. posch. 294 Lt. Collins St.
Melbourne - City

Dlouholetá praxe v Praze a Bratislavě
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PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Josefa Hanykyře z Konětop u Všetat (důležitá
zpráva), Frant. Nováčka s chotí Vlastou (za války
repres. fy. Baťa na Stř. Východě), pí. Miloslavu
Novákovou-Krchovou (dopis v red.), Jiřího Drá
pela (vzkaz), Jirouška z Prahy (vzkaz), Frant. Ostého (dř. Záp. Austr.), Miroslava Ředinu ze Zlonic
K. Janovský píše o mistrovství světa^ v hokeji:
u Sl., Luďka Kupku z Kožlan (r. 1948 v N. Yorku),
1
Vladimíra Svačinu (nar. 1927 v Holešově), Ludovíta Poliačka (1932 okres Kys. Nove Město), ing.
Tregubova (Venezuela?) a J. Krahulíka.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
, Jak už jsme napsali v posledním čísle HD, stal se; turnaj v Oslo snadnou kořistí výborných Kana se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
ďanů. kteří získali po šestnácté titul mistra světa v hokeji. Porazili své soupeře celkovým pomě nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
rem branek 82:6. Československo skončilo až čtvrté za Sovětský svazem a Švédském. Začali po sdělte jejich adresu.
HD.
měrně dobře vítězstvím nad Finskem 5:1 a Polskem 7:1 a nerozhodnou hrou s SSSR 4:4, ale tato
remisa byla jejich posledním úspěchem. S poměrně slabým mužstvem USA hráli 2:2, s Kanadou
Listárno
Malý oznamovatel:
prohráli 0:6, porazili Norsko 2:0 a prohráli se Švédském 1:7! V Československu bylo velké rozča
rování: národní mužstvo při - návratu ani nikdo nevítal..
J. H. Toronto: Díky za
Čtvrtě místo Zdaleka neodpovídá možnostem, síle a tradici československého národního sportu. Poplatek za 1 řádku 1/- výstř. a adresu. - Dr. J.
Uvážíme-li, že čs. hokejisté mají k disposici 28 zimních stadiónů, že je jím poskytnuta všestranná
V. London: Díky za zprá
péče (ovšem, neodbomíky), a že letos representanti USA zůstali o třídu za svým výkonem z Corti- tučnou 1/6.
vu, výstř. a kritiku. - A.
hy d’ Ampezzo, je možno letošní čtvrté místo srovnávat jen s největšími neúspěchy československé
RJWnverley: Díky za ad
ho hokeje v dějinách vůbec.
PRONAJMEME POKOJ resy. - H. M. K. PunchV čem je nutno hledat kořeny neúspěchu? Za zápasech improvisovaná kombinační hra, uchylova svob. pánovi, event. se bowl: Díky za referát,
tím co Kanaďané, Američané a representanti SSSR li se jednotlivci k sólovým akcím, s kterými však snídaní Dotazy na tel. bohužel opožděný (viz. č.
6). Dotazovaný kolega je
měli již od konce října sestaven kádr národního neprorazili. Snad by byl napříště lepší kanadský (Melb.) LW 3187.
v Mnichově. - J. S. Mt.
• ■ mužstva, kterýbyl jen doplněn několika vynika systém, který bez úspěchu prosazoval Bartoš, to HLEDÁM přítelkyni Yokine:
Díky za výstř. jícími jedinci, Čechoslováci vystřídali během sezó- tiž, aby representací bylo pověřeno vždy nejlepší české neb polské národ
- ny desítky nových kandidátů. Tento výběr mla- ligové mužstvo doplněné několika výbornými jed nosti do 30 let za účelem M. V. Adelaide: Dopis
hledanému 2.3. ; dých talentů se po celou sezónu nezastavil, a tak notlivci. i
vážného seznámení, tře zaslán
M. Glenroy: Viz. číslo
• teprve těsně před odletem na mistrovství světa,
Čechoslováci hráli v Oslo zastaralý způsob led ba i s dítětem. Zn. ’’Za B.
HD
.. po^.pětidenním soustředění v Plzni, bylo definitivně ního hokeje do šířky, a rozehrávalj zpět do vlastní jištěná budoucnost 5. str. 6.
- určeno mužstvo, kterému zbýval pouze jeden tý- třetiny. Dopouštěli se stejných chyb jako všechna v Austrálii” do HD.
• den k sehrání. Za tak krátkou dobu i ti nejtalen československá mužstva -posledních let - zapomí SERVÍRKU PRO JÍDEL * Obchod koloniální *
tovanější hráči nejsou sto dosáhnouti toho, aby se nali na to 'nejdůležitější, co vyhrává zápasy, na NU, pondělí až pátek, lahůdkářství * milkbar
stali sourodým celkem.
střelbu. V-, tomto směru se musí hodně a hodně
University House
MILLSWYN
A tak, když sé hráčům v Oslo nedařila v těžkých učit od Kanaďanů, kteří dovedou dlouhými rychlý přijme
DELICATESSEN
mi pásy přes, šířku kluziště přenést hru z vlastní; Melbourne, ; tel..'FJ 3843.
třetiny před soupeřovu branku. Zde pak neustálým 2 POKOJE A KUCHYŇ
89 Millswyn St.,
rychlým měněním míst se snaží překonat brankaře. pronajmeme rodině. Do . STH. YARRA, VIC.
Hráči Kanady i SSSR ovládají naprosto celé klu tazy na zn ”St. Kilda.
Telefon BM 4779
NA MISTROVSTVÍ ČSR,
ziště, znají rozestavění spoluhráčů i soupeře.
Vic.” do HD.
NA MISTROVSTVÍ
(z Toorak Rd., neda
které se konalo ve Zlíně,
Nejpalčivějsím
bodem
československého
hokeje
je
EVROPY
A UZENAŘE
leko St. Kilda Rd.)
.získali tituly mistrů reotázka trenéra. ČSR nemá od roku 1949, kdy se ŘEZNÍKA
přijmou
Contin.
Cash . Dodávky do domu
v table - tenisu v Buda stalo misttem světa (porazilo Kanadu 3:2), schop
* publiky; .....
Butchers, 32 Marine Tce.,
v pánské dvouhře poprvé pešti zvítězili v soutěži ného trenéra, který by dovedl z tak nadějných hrá Burnie, TAS. Zkušenosti Manželé Š u r a n o v i
družstev
mužů
•
Maďaři
čů,
jací
u
nás
stále
jsou,
udělat
mistry
světa
nebo
Vyhnanovský, který po
s mícháním na kutru a
razil ve finále Štípka 3:0 (porazili ČSR 5:2), a v alespoň nej lepší evropský celek. Místo schopných krámská praxe jsou pod ležitost pro dobrého poc
soutěži družstev žen An odborníků, kterých by se jistě v řadách bývalých
(21:18, 21:19, 21:14),
Plat na počátek tivého a energ. odborní
gličanky.
internacionálů našlo spousta, jezdí s mužstvem do mínkou.
£ 24 týdně. Výborná pří- ka.
. v dámské dvouhře rovněž
ciziny
úředníci
ministerstva
vnitra,
kteří
mají
za
., poprvé Kroupová (zvítě SVĚTOVÝ ŽEBŘÍČEK úkol sledovat hráče, a vždy si najdou v mužstvu
zila ve finále nad Gráf- .Mezinárodní tableteni- jedince, který pro ně špicluje. Na mistrovství svě
Zájemci o koupi domu neb pozemku
kovou 3:1),
sová federace sestavila ta v Oslo měli pánové Vokurka a Šubert ještě ce
obraťte se na firmu
Čtyřhru mužů vyhrála na základě výsledků do lou řadu Raisích spolupracovníků. Není se pak čemu
R.
W.
HAUGHTON
& S O N
dvojice Štípek - Vyhna- sažených v sezóně 1956 - divit, když hráči, kteří jsou sledováni -na každém
Estate Agents, Members Reál Estate &
ovský (porazili ve finále 1957 tento světový žebří kroku, nevydrží celou soutěž nervově a v rozhodu
Stock Institute
Tokára s Dressierern 3:0), ček: 1. Tanaka (Japon jících zápásech zklamou.
sko), 2. Ogimura (Japon MISTROVSTVÍ SVĚTA Švédsko a Dánsko.
86
MOUNT
ST., HEIDELBERG, VIC.
čtyřhru žen vyhrála dvo sko), 3. Berczik (Maďar
(naproti
železniční
stanici)
Telefon JL 1034
ČSR
zvítězilo
v
před-V HÁZENÉ
jice Kroupová - Gráfko- sko), 4. Andreadis (ČSR),
Domy a pozemky na prodej v předměstích
,vá (porazily Harvanovou 5. Tsunoda (Japonsko), 1. Švédsko, 2.. ČSR, 3. kolech nad Islandem, Ma
ďarskem a Rumunskem.
a Rabasovou 3:1), a ve 6. Štípek (ČSR).
Heidelberg, Eaglemont, Ivanhoe, Rosanna,
Německo, | 4. Dánsko.
V semifinále nad Nor
Macleod, Watsonia
Mistrovství
světa
v
há

Pořadí
žem
1.
Eguchiová
smíšené čtyřhře zvítězil
skem
21:10
a
Německem
. pár Štípek - Gráfková, '(Japonsko), 2. Haydono- zené o ' sedmi hráčích, 17:14. Ve finále podlehlo Poradíme a pomůžeme získat hypotékami úvěr
Český tlumočník k disposici každou sobotu
který porazil v závěreč- vá (Anglie), 3. Watanabe které se konalo ve vý obhájci titulu mistra svě
dopoledne po předběžném ujednání
. ném. útkání dvojici Vyh (Japonsko), 4. Rozeanová chodoněmeckých městech ta, Švédům, hladce 12:22.
Berlíně,
■
Magdeburgu,
(Rumunsko).
nanovský - Kroupová 3:2.
měly roz
Rostocku a Erfurtu, se Psychologicky
vliv počáteční 3
zúčastnilo 16 států. Byly hodný
USLYŠÍTE HUDBU KDEKOLI,
Švédů a také to,
rozděleny do 4 skupin po branky
budete-li mít instalován populární ”AWA” přijí
že
ani
Růža,
Eret
a
Pro

4 účastnících.
vazník neproměnili švé mač ve svém autě,
A skupina: Švédsko a sedmičky.
— ”AWA Cruiser”, šestilampovka s mikrofonem
postoupily, vyřa
vám umožní čistý poslech odlehlých stanic v
— 16. 3. byla zahájená poslední (třetí) část mist- Polsko
zeni
byli
Finové
a
Špakteroukoli dobu,
. rovství republiky v kopané těmito výsledky: Spař— ’’AWA Pressmatic”, stiskem knoflíku zapnete
- .tak Praha Sokolovo - Trnava 0:0, Pardubice - Klad nělé.
POJIŠTĚNÍ
automaticky stanice nebo ruční ladění.
no 6:1, Ostrava. - Hradec Králové 3:0, Prešov - RH B skupina: postoupilo domů, bytů, podniků,
.Bratislava 1:1,. Slovan Bratislava - Dukla. Praha 2:1, Německo (celóněmeeké Work. Compensation, — Specielní velikosti pro auta. Instalovány na
družstvo) a Norsko, vy
počkání. Včetně antény 39 gns nebo £ 4 de
Dynamo (Slavie) Praha - RH Brno. 0:0.aut, povinné ručeni,
posit a spi. 9/- týdně.
— Přípravná utkání ČSR na mistrovství světa ve řazeni- Francie a Lucem
ŽIVOTNÍ,
NEPEAN DRIVE - IN CAR RADIO CENTRE
Stockholmu: ČSR (A) - FSV Frankfurt 5:0, ČSR bursko.
úrazové a nemocenské
(A) - Plzeň 2:1, ČSR (B) - Pardubice 2:2 a ČSR C skupina: postoupilo
55 Nepean Highway, Elsternwicš, tel. LF 8541
odborně provede
ČSR a Maďarsko, vyřa
(B) - Frankfurt 2:1.
- Shell Service Station R.
C.
KUGLER
zeni
Rumuni
a
Islanďa— Ve Varšavě porazili čs. košíkáři Poláky 95:72,
Předvádíme
bezplatně
á bez závazků po celý den
rié.
(Melb.) XL 2421
a v Krakově 85:68.
do
7.
hodiny
več.,
v
neděli do 1. hodiny odp.
■— V . Bruselu porazilo v kopané Západní Německo D skupina: postoupilo
L. Arnošt & M. Novotný
Belgii 2:0.
— Ve Frankfurtu vyhráli Západní Němci nad Špa
TELEVISORY, RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY
nělskem 2:0.
HLAS DOMOVA
a elektrotechnické přístroje a potřeby
— Emil Zátopek zanechal aktivní lehkoatletické čin
za hotové neb na splátky dodá i opraví
vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
nosti.
Adresa: Hlas domova,
— R. Robinson vybodoval v Chicagu svého kraja
J. P H I L I P
Rádio - Electrical,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
na Basilia a stal se tak znovu rohovnickým mistrem
119
Gardenvale
Rd.,
GARDENVALE,
Víc.
světa ve střední váze.
' Telefon JA 3380 /jen mimo pracovní dobu/
— V /tenisovém maratónu' teď . vede Gonzáles nad (1. stanice za st. Elsternwick) Telefon XM 2542
Předplatné: na rok s 371-, na | roku s 19/Hoadem 24:22.
na 7 čísel s 10/-, jednotlivé s 1/6.
Dříve závod v Praze XII.
— Fotbalové utkání B mužstev .Československa a
Francie ..skončilo v Toulouse nerpzhjodně 1:1.,

Československé mužstvo zklamalo

Stolní tenis

- - Ve zkratce - -

