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Střední východ:
Intervence nebo ústup ?

Střediskem zájmu západního světa jsou dvě místa ve východním Středomoří, která ohrožují bez
pečnost protikomunistických. aliancí.. Na Kypru se mlátí Turci s Řeky a způsobují napětí mezi tě
mito dvěma zeměmi, které jsou příslušníky Severoatlantického paktu. V Libanonu bojuje o život
člen Bagdadského paktu.
Situace na Kypru dosáhla znovu bodu varu protiřeckými demonstracemi turecké menšiny a brit
ským návrhem na řešení poměrů. Britové, navrhují řecké a turecké vládě sedmiletou- samosprávu
na zkoušku, po které by rozhodl .pjěbiscit o případném spojení s Řeckem. V čele samosprávy by
byl britský guverpér, jemuž by radili řecký a turecký komisař. "Vládou” by byla, osmičlenná
rada složená z 6 Řeků a 2 Turků. Guvernér by měl právo vetovat rozhodnutí, týkající se zahranič
ní politiky, národní obrany a vnitřní bezpečnosti. Řeci a Turci by volili své zástupce do dvou oddělených shromáždění.
Britský návrh okamži mus pozvolna mění v a- pas. Situace je poněkud dostala na pořad jedná
tě narazil na odmítavé narchii a vyhlídky na us zmatená. Během dvou či ní Bezpečnostní rady
stanovisko obou zúčast pokojivé řešení jsou stá tří dnů čteme zprávu (z Spojených národů,. kde
Káhiry), že povstalci ministr zahraničních vě
něných stran. Turci jej le horší.
kontrolují
větší část ze cí Malík přednesl stíž
zamítli a priori a řecká
Kypr však není největ mě, a jinou zprávu, (z nost na intervenci Násívládá O něm nehodlá uším problémem západ Bejrutu), že povstání rovy Sjednocené arabské
važovat, pokud nebude
ních velmocí. Zdá se, že bylo potlačeno. Jiná, republiky, a žádal, aby
změněn podle řeckých
posily, které Britové na zpráva popisuje presiden Spojené národy poslaly
plánů. Řeci' jsou zřejmě
'ostrov v poslední době ta Chamouna se samopa jednotky (v počtu asi
ochotni poskytnout Bri
dovezli, jsou připraveny lem na střeše president- 4.000), které by obsadi
tům na Kypru vojenskou
k zásahu 200 km dále na ského paláce
ly syrsko - libanonskou
základnu, ale trvají na
východ - v Libanonu,
hranici a tak zabránily
připojení ostrova k Řec
O
zásah
SN
kde prodělávají spojen
přístup
arabským "dobku.
Libanonská otázka se (Pokračování na str. 2)
ci Západu smrtelný záDohoda těžká
Československý vyslanec rozesílá falešný dokument
Nemůžeme se ubránit

SVÉRÁZ V DIPLOMACII
Nedávno ohlásil norský ministr zahraničí Lange, že na území Českoslo
venska a dalších satelitních států ve východní Evrooě byly odkryty základ
ny prq odpalování řiditelných střel (HD 11. VIII). Československá vlá
da rozhořčeně, protestovala.

Norský ministr zahra ní, učiněné v ohni parla
ničí byl přinucen k ústu-. mentní debaty, bylo, roz
pu, jednak proto, že si šířeno podnikavým re
ukousl větší sousto, než portérem britské rozhla
předpokládali jednak sové společnosti, který
proto, že jeho prohláše- je přioděl do formy interviewu. Lange popřel,
že by měl jakýkoli roz
Apel vegetariánů
hovor s britským repor
V tak zvaných rozhlasových novinách se tu a térem.

tam objeví relace velmi kuriózní. 9. června vysí
lal např. brněnský rozhlas "otevřený dopis” brněn
ských spotřebitelů, kteří se domáhají lepšího zá
sobování zeleninou. Výňatky osvětlují distribuční
potíže a zmatek v organizaci zelenářských druž
stev. Vyjímáme:
"Dosud jsme museli konzumovat, dalo by se říci
nárazově, vždycky po určitou dobu jeden druh
zeleniny, kterou v období sklizně zaplavuje trh.
Byl to hlavně špenát, květák, kapusta^ brukve, kte
ré se na krátkou dobu objevily v nesmírném množ
ství a potom navždy z trhu zmizely ... Proč má
být vzácnou lahůdkou třeba červeně zelí nebo čer
vená řípa, které tak vhodně zpestří nás jídelníček.
Také bychom chtěli, abyste pěstovali víc česneku,
abychom jej nemuseli kupovat do zásoby, když v
městských spížích tak brzy vyschne...
Vypěstujte nám hodně póru, obohaťte výběr
zeleniny o1 chutný čerstvý kořen, růžičkovou kapus
tu... Také bychom rádi viděli na trhu více slad
ké červené papriky, salátového celeru a petrželo
vého kořene do polévky. Máme těch přání hodně,
že?...
tp

Dodal pak charakte
risticky, že přijímá ujiš
tění československé vlá
dy, popírající existenci
raketových základen na
území Československa, a
dodal, že lituje, že se je
ho výrokům i ve sněmov
ně dostalo nezasloužené
publicity.

Ústup ukvapený
Jestliže se Lange om
luvil, udělal věc ukvape
nou. Hned v zápětí se
totiž na československé
komunisty prosekla jiná
mezinárodní ostuda.

Polský spisovatel Marek Hlásko ?

Číslo 13.

Spojené národy a Západ
v pohotovosti

dojmu, že podmínky,
které předkládá britský
plán, by byly bývaly , při
jatelné před několika le
ty, Zatím se však situace
neustále horší a dohoda
se stává těžší. Velká Bri
tánie je pomaly, donuco
vána ustupovat řeckým
požadavkům a dělá si
tak nepřítele i v Turec
ku. Na Kypru samotném
se protibritský teroris-

Tragedie člověka, který žije v totalitní zemi, í
spočívá v pocitu, který ho nikdy neopouští, v I
pocitu vlastní směšnosti a grotesknosti .. vypa- !
ření snů .... vypařéní tužeb ... mravních úby 1
tí... neschopnosti vzepřít se zvířeckosti, již !
každý vidí denně a všude.
1

písem: ''Československý
vyslanec rozesílá falešný
dokument”.

Československý vysla
nec v Norsku Urban ro
zeslal redakcím norských
časopisů propagační buletin. k němuž připojil
osobní dopis.
Obsah dopisu: v buletinu je zpráva o dopi
se, který prý poslal západon ěmecký ministr
hospodářství E r h a r d t
kancléři Adenauerovi. V
dopise se zmiňoval o plá
nované konferenci na
vrcholku a zdůrazňoval,
že se němečtí průmyslní
ci staví k pořádání tako
vá konference zamítavě.

Dementi z Bonnu

Norští redaktoři sí
tvrzení československého
buletinu přezkoušeli v
Bonnu. Ministr Erhardt
prohlásil, že jde o hru
Začátkem června při bý padělek, vyrobený ko
nesl norský sociálně-de- munisty z propagačních
mokratický deník Arbei- důvodů.

derbladet úvodník s nad- (Pokračování na str. 2)

DO DALŠÍHO

kola

Československým uprchlíkům ve svobodném světě
dochází teď méně dopisů z domova. Ty, které do
jdou, jsou opatrnější ve-formulaci vět, stručnější a
co víc, docházejí s nápadným opožděním. S jisto
tou lze říci- jen tolik, ■ že československá censura
zapjala svůj stroj na vyšší obrátky, než tomu bylo
v uplynulých dvou nebo třech, letech. To- je- jen’ ma
ličké blýskání na časy.
Na -vrcholu propagační kampaně pro mírové sou
žití, kdy Sovětský svaz obesílá svými delegacemi
kdejaké mezinárodní sjezdy, kdy ukázky sovětské
techniky a kultury jsou vnueovány na.odiy užas
lému ■ prosfáčkoyi.na ¿áp.adě.;.-.Severu i-Jihu, povo
lává sovětské vedení do- Moskvy k náhlým-poradám
všechny- své velvyslance z klíčových-zemí. To . UŽ je
větší ■ zablýsknutu-- : .
Úder blesku a dunění hromu nedá -na sebe pák
nikdy dlouho čekat, Maďarské popravy daly celému
obratu v sovětské politice dramatický závěr, Nikdo
nemůže, říci, jak, kdy a kde byli popraveni' imnister-ský předseda Nagy, - generál -. Maleter a- jejich -po
radci a přátelé. Jisto je. jen..to, že- si-Moskva vybra
la právě dnešní okamžik k- ohlášení jejich popravy-.
V demokratických státech je odstoupení vlády ozna
mováno toho dne, kdy se stane. V Sovětském svazu
poražený politik neodstupuje. Buď je odvolán a je
mu svěřeno jiné důležité (nebo “důležité”) místo,
nebo zmizí na tak dlouho, až se ze stranickýh dů
vodů hodí ohlásit jeho likvidaci. V Sovětském sva
zu slouží státu nejen živí, ale i mrtvoly.
Jednotlivé fáze tak zvané studené války určuje,
bohužel, stáje Sovětský svaz. Jsou určovány pře
devším situací uvnitř sovětského bloku. Je-li napě
tí uvnitř sovětské části světa takového rázu, že
znemožňuje dalekosáhlá rozhodnutí na poli politiky
mezinárodní, žádá sovětské vedení o oddech ve for
mě mírového soužití. Ten je. mu vždy přeochotně
poskytnut stranou protivnou, která si nezdá uvědo
movat, že tím jen celý nevyhnutelný kurs studené
války zbytečně prodlužuje. Studená válka nemusí
sice nevyhnutelně -vyústit ve válku horkou, v totál
ní válečný konflikt. Stane- se tak pouze v tom pří
padě, postaví-li -svobodný svět ■ proti sovětské agre
si agresi demokratickou.
K tomu by bylo třeba: aby západní spojenectví'
bylo silné vojensky, aby jeho struktura sociální a
hospodářská byla stabilní, aby jeho vůdcové se do
hodli na jednotném piánu, jak čelit sovětské agresi.
Určuj e-ii sovětská vláda tempo a délku kol v rin
gu studené války, neurčuje je sama. Její rozhodnutí
jsou do značné míry ovlivňována .okamžitou politic
kou situací vnějšího světa. Někdy, jako je tomu v
dnešním případě, se rozhodne kremelské vedení pro
ofensivu zahraničně - politickou, jsou-li lepší vy
hlídky pro bolševisaci světa za hranicemi ..než v
části sovětisované.
Popravy v Maďarsku nebyly jen vypověděním
příměří, sjednaného negentlemanským agreementem
po Suezu a Maďarsku. Sloužily stejně za signál, je
muž nemohl neporozumět nikdo za Železnou opo
nou ani v jejích veřejích.
V Jugoslávii bude tomuto signálu rozuměno tak
to: Tito, který nese morální spoluvinu na vraždě
Nagyho a jeho soudruhů, stojí dnes znovu zapuzen
c-d “socialistického” táboráku. Poláci si musí uvě
domit, že toto je tečka, kterou světový komunismus
dělá za ideologií “zvláštních cest k socialismu”. .Zna
mená vítanou podporu pro nejchatmější vládu v
satelitních zemích, východoněmeckou, která se po
maďarském povstání ocitla téměř odříznuta od ze
mě mateřské. V Československu, kde už vláda sa
ma uspořádala svůj menší divadelní proces, přijde
zpráva o konci maďarských revolucionářů vhod
stalinistům ve straně, kteří budou moci na sjezdu
strany (konaném tento týden) poukazovat na to,
jak dobře se vede Československu v úloze sovět
ské Potěmkinovy vesnice, a jak marná je všechna
naděje na pomoc zvenčí.
Nic se neděje. Začíná jen nové kolo ohřívané
studené války.
jun
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Měsíc vlády generála de Gaullea ve Francii

Milan

POD OCHRANU ARMÁDY
O prvních týdnech nového režimu ve Francii lze říci, že si v nich generál
de Gaulle upevňoval posici.
Jednáním v Alžírsku a svými dosavadními prohlášeními a vystoupeními
dostal se v očích velké části obyvatelstva do příznivějšího světla, než byl
před převzetím moci. Dle průzkumu! veřejného mínění, prováděného v dru
hém červnovém týdnu, vyslovilo se prý pro novou vládu 80% dotazovaných
Francouzů.
Rovněž první raport, který držel vojenským velitelům v Alžírsku i v tnatefeké zenu, nenechával na pochybách, že generál chce být velitelem a ne
jen nástrojem armádní kliky, která lby ho dle potřeby použila nebo odložila.
Stěžejní otázkou stále zůstává, zda a jak brzy si de Gaulle přivykne jednat
s armádním vedením v konferenční síni, kam může být zavolán, místo u raportu.
Snad proto, že se de cie po chvilce ’’škvaření cii.
Gaulle ještě necítí dost ve vlastní šťávě” sílu
Zato krajně pravicové
pevně v sedle, vyhýbá se ztratí a nakonec utone v kruhy kolem “Výborů ve
zveřejňování podrobněj nezdolatelných potížích řejné bezpečnosti” ne
ších. informací o zamýš hospodářských a potížích chtějí přiznat, že svou
lených reformách, které v severní Africe, čímž vy úlohu dohrály, a dá se
budou muset někde tnout tvoří lákavou příležitost očekávat, že zvláště tlak
do živého, mají-li fran pro francouzské soudru armády na de Gaullea
couzský veřejný život hy.
bude pokračovat. Usku
skutečně ozdravit. Ani
Druhým vysvětlením tečňování j podstatnějších
“řešení” alžírské otázky by byla vyčkávací takti reforem si konečně vy
nelze považovat za víc, ka ruských: a tím i fran žádá mocnou oporu a tu
než za dočasnou koncesi couzských bolševiků. Roz může dnes i dát jen armád
lidem kolem “Výborů ve hodně je nápadné, že tam ní vedení. ■ V těchto kru
řejné bezpečnosti” -. a ní komunisté dovedli zor- zích pak se už nýní vys
snad i své představě vel ganisovat. větší demonst kytují návrhy, aby byla
kého a mocného impéria, race třebas proti hostují povolena jen jedna poli
které se zřejmě , tak brzo címu veliteli vojenských tická strana a “přitom
nezbaví.
sil států Atlantického pak zachována demokracie”.
Návrh nové ústavy má tu nebo proti John FosZkušebním kamenem de
být předložen k schvále ter Dullesovi než proti Gaulleova režimu zůstá
ní v referendu, které by de Gaulleovi, o němž si vá stále alžírská otázka.
se konalo 5. října. Spo nemohou dělat iluze - u- Zrovnoprávnění tamního
lehlivé zprávy o podsta drží-li se u moci dost obyvatelstva vyvolalo
tě ústavních reforem do dlouho - pokud se týče příznivější, odezvu v ma
sud nepronikly na veřej budoucích zásahů do je teřské zemi než v Alžíru.
nost (což je ve Francii jich posic neb do celé Vedení alžírských naciosamo o sobě okolností po existence strany ve Fran- nalistů pak vůbec odmítzoruhodnou). Tím měně
se dosud ví o obsahu roz
hovorů de Gaullea se zás
tupci stavů, .především s
odboráři a průmyslníky, (Pokračování se str. 1) veni na žádost libanon
které , by o změnách něco
rovolníkům:” a zbraním. ské vlády zasáhnout sa
napověděly.
Francouzští komunisté
Spojené národy zatím mi, nedojde-li se strany
¡nepůsobí de Gaulleovi poslaly pozorovatele a Spojených národů k
zatím pozoruhodnější po
rychlému rozhodnutí.
tíže. Může to být záměr svého generálního tajem
Jak
už jsme poznamena
níka
Hanlmarskjoelda,
ný jnanévr Moskvy, kte
rá počítá, že de Gaulle v ale Britové a Američané, li, Britové mají na Kyp
čele Francie seslabí spo kteří jsouí v Libanonu ru v pohotovosti čerstvé
lupráci Západu, “znemož
oddíly . parašutistů,
a
ní” konferenci na nej- interesováni Bagdadským část amerického námoř
paktem,
Eisenhowerovou
vyšší úrovni (na níž, zdá
se, přestal mít Kreml zá doktrínou a, hospodářsko- nictva se více méně usa
jem v okamžiku, kdy pro strategickýrhi zájmy,' da dila u libanonského po
jevili zájem partneři), a li vědět, že jsou připra- břeží. Účel těchto ma
že nový silný muž Frannévrů je zřejmě ukázat,

lo jednat o jiném řešení
než o udělení úplné samo
statnosti. Volby do míst
ní samosprávy, ohlášené
na příští měsíc, setkaly se
pak s prudkým odporem
kolonistů.
De Gaulle znal z mi
nulosti dost příkladů,
jak právě situace v Al
žírsku porážela jednu
francouzskou yládu za
druhou. Proto si zajistil
bezprostřednější vliv na
tuto ’’nerozlučnou část
Francie” ponecháním rezortu ministra pro Alžír
sko. Svým zástupcem se
z v 1 á š t ní plnou mocí
jmenoval generála
Raoula Salana, který se
mu zdál větším vojákem
a menším politikem me
zi těmi, kdož vedli Alžír
sko po 13. květnu.
Naproti tomu dosáhl de
Gaulle dohody s Tunisem,
dle níž Francie vyklidí
tamní vojenské základny
až na Bizertu, o jejímž
statutu se má později ješ
tě jednat.
Popis francouzských událostí již zmizel s prv
ních stránek novin. Fran
couzské problémy však
dosud nezmizely a vývoj
tam není ještě zdaleka
ukončen ani vyjasněn.
-sv-
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-Naše rovy
SOUDRUH, OSOBA NEVÁŽENÁ
Oslovenie ”pán, paní” třeba nám však v
našom spoločenskom slovníku ponechat’. Jeho
• miesto v ňom je ešte potřebné. Užívajme ho
však iba v prípadoch, keď si tó potřeby spoločenského správania naozaj vyžadujú. Tak na
příklad v diplomatickom styku a to najma s
predstavitelmi nesocialistických štátov, nemóžeme narušit’ konvenčně zvyklosti. Tak isto v
styku s príslušníkmi najma kapitalistických kra
jin oslovenie ”pán, paní” zostáva, najma ak
nepoznáme ich politická příslušnost’. No toto
oslovenie potřebujeme aj v styku s domácími
luďmi, ak ide o osoby v pokročilpm veku, o
osoby vážené, stojacé už mimo politického a
pracovného diania, alebo ak osoby dobré ne
poznáme. Ináč sa oslovujeme ’’súdřuh, súdružka”. Zdůrazňujeme však, že oslovenie ’’súdruh,
súdružka” je oslovením nového veku, zatial čo
oslovenie ”pán, paní” už svoj vek dožívá.
Práca, Bratislava, 21. května 1958

že to Západ s pomocí
Ghamotinovi myslí váž
ně, a tak donutit Spoje
né národy k rychlému
jednání.
Pro Spojené národy
je Libanon další zkouš
kou jejich schopnosti
zasáhnout vojensky, kde
je toho potřeba. Nedáv
né sovětské oznámení, že
byl popraven bývalý ma
ďarský ministerský před

sedá Nagy, přivádí na
mysl jiný případ, kdy
člen organisace SN žá
dal o pomoc proti cizí
intervenci. Maďarsku se
tenkrát - opožděně - dos
talo morální podpory
SN; na vojenskou po
moc nebylo ani pomyšle
ní (snad proto, že Ma
ďarsko je v oblasti so
větských zájmů a že Zá
pad měl plné ruce práce
v Suezu).
Prozatím se Spojené
národy snaží řešit situaci
v Libanonu -konference
mi a pozorovateli. Jestli
že to nepomůže, nebudou
se moci vyhnout rozhod
nutí, jestli mají zasáh
nout strážní oddíly, a
řada okolností nasvědču
je tomu, že by k takové
intervenci tentokrát do
jít mohlo.

-r-

Kantor

doktor práv Karlovy university v Prase
(LL. B. Melbourne),
Barrister & Solicitor Nejvyššího "soudu Viktorie,
oznamuje, že úřaduje u firmy
J. M. SMITH & EMMERTON, Solicitors,
480 Bourke St., MELBOURNE - CITY
Telefon MY 1621

Svéráz v diplomacii
(Pokračování se str. 1) tel cizí země zasílá fa
Erhardt upozornil na
to, že s Adenauerem o
konferenci na .vrcholku
nikdy nekorespondoval
a zdůraznil, že "tón do
pisu je tak neomalený a
sloh tak primitivní, že je
neuvěřitelné, aby někdo
tento padělek bral váž
ně”.

Norský Arbeiderbladet
celou událost komento
val takto: je to jedinečný
případ, kdy “představi-

lešné dokumenty za úče
lem zhoršit vztahy mezi
zemí, kde je akreditován,
a jiným státem.
Arbeiderbladet mohl
docela dobře zakončit
svůj hněvivý komentář
slovy československé no
ty o raketových základ
nách: "Taková prohlá
šení (jako bylo Langeho
- p. r.) jsou určena k
tomu, aby zasévala ne
důvěru mezi národy . . .”
jk/RFE

ZE DNE NA DEN
8.6. V Jugoslávii bylo
zatčeno na 200 komunis
tů podezřelých, ze sympa
tií k Sovětskému svazu.
— Generál de Gaulle se
vrátil do Paříže z 'Alžíru.
— Spojené státy vypově
děly třetího sekretáře so
větského velvyslanectví,
který se prý pokoušel kou
pit tajné vojenské doku
menty.
— Britský ministerský
předseda Macmillan přile
těl do Washingtonu k po
radám o zkoušení atomo
vých. zbraní, o stycích s
generálem de Gaullem a o
možnósti konference na
nejvyšší úrovni.
9.6. Řecko žádá, aby se
rada Severoatlantického
paktu zabývala protiřeckými demonstracemi na
Kypru.
— Vládní kandidát admi
rál Tomas byl zvolen no
vým portugalským presi
dentem.
— Bulharský ministr ná
rodní obrany generál Pancevský byl zbaven svého
úřadu. Bývalý minister
ský předseda Červenkov
byl-jmenován náměstkem
ministerského předsedy a
členem politbyra.
11. 6. Bezpečnostní ■ rada
SN se zabývala libanon
skou krizí. Libanonský
ministr zahraničních věcí
Malik si stěžoval na in

AŤ CESTUJETE KAMKOLI
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
* VE VIKTORU * DO OSTATNÍCH STÁTU AUSTRÁLIE * DO ZAMOŘÍ *
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

Squthern Airunes Travel Services Pty. Lid.
138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
Vyřízení každého příkazu věnujeme zvláštní pozornost

tervenci Sjednocené arab
ské republiky.
12.6. Generál de Gaulle
konferoval se zástupci al
žírského Výboru pro ve
řejnou bezpečnost, kteří
přijeli do Paříže ve snaze
změnit složení francouz
ské vlády.
13. 6. Chruščov popřel, že
je Malenkov mrtev. Na
živu jsou prý také Suslov
a Bulganin, který prý byl
vážně nemocen a prodě
lal operaci.
14. 6. Velká Británie po
sílá na Kypr jednotku pa
rašutistů.
15. 6. Libanonští povstalci
vnikli do residence před
sedy vlády Sami el Solha
z způsobili značně škody.
Jiná skupina ostřelovala
presidentský palác. Gene
rální tajemník SN Hammarskjoeld se rozhodl jet
osobně do Libanonu na
konferenci pozorovatelů
Spojených národů.
— Velvyslanci Sovětského
svazu ve Washingtone, v
Londýně a v Paříži byli
odvoláni k poradám do
Moskvy.
— Indoněské vládní oddí
ly se vylodily na třech
místech severního Célebesu a připravují se na
ofensivu proti povstal
cům.
16. 6. Tass oznámil, že bý
valý maďarský minister
ský předseda Imre Nagy
a ministr národní obrany
Pal Maleter byli odsouze
ni k smrti a popraveni.
Další význačné osobnosti
z doby maďarského pov
stání byly odsouzeny k
smrti či k trestům na svorodě.
17.6. Libanon požádal
Spojené národy, aby pos
laly armádu, která by ob
sadila syrské hranice.
18.6. Francie odvolá z
Tunisu všechny ozbrojené
síly kromě posádky v Bizertě.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— V' napínavém zasedání
vlády byly projednány
přípravy na s en o s e č:
’’přestože travní porosty
jsou již zralé, nebyla do
sud senoseč zahájena ve
všech krajích”. Za úče
lem zvýšení ekonomické
účinnosti řízení železnič
ní dopravy bude na dra
hách uplatňována ’’meto
da podnikového chozrazčotu”.
— Bývalý pověřenec pro
kulturu Ondřej Klokoč
se stal' hlavním redakto
rem bratislavské Pravdy.
Dosavadní redaktor Prav
dy dr.. Miloš Marko se
stává redaktorem Před
voje. Sesazený redaktor
Předvoje: bývalý ministr
spravedlnosti dr. Štefan
Rais.
— Podle zprávy Státního
úřadu plánovacího byl
prý plán průmyslové vý
roby-, a první čtvrtletí ro
ku 1958 překročen o 10.7
% proti loňskému roku.
— Za účasti ministra za
hraničního obchodu Ri
charda Dvořáka a minis
tra '.stavebnictví Berana
byl v Praze na Václav
ském náměstí slavnostně
otevřen nový hotel pro
cizince Jalta. Má 88 poko
jů se 128 lůžky, pokoje
mají vlastní příslušenství,
rozhlasové přijímače a te
lefony, apartmenty do
konce televizi.
— U Litoměřic byl dokon
čen průzkum hromadného
hrobu z druhé světové
války. Hrob byl objeven
pod navážkou bývalého
dolu Richard. Popel 3.000
lidí byl převezen na Ma
lou pevnost v Terezíně.
— Kulturní výbor Národ
ního shromáždění dopo
ručil plénu změnu zákona
o vydávání časopisů a o

Svazu čs. novinářů. Návrh
doporučuje změnit Svaz
z korporace veřejnopráv
ní na organizaci dobro
volnou. Nadále už nebude
musit každý novinář být
členem Svazu: Poslanci se
také zabývali ’’stesky na
“přetěžování žactva pře
mírou učiva”. Výbor na
šel chybu: ’’příliš časté
měnění osnov: a učebnic”.
— Mění se předpisy o za
městnávání osob, které
získaly nárok: ra starobní
pojištění. Pravděpodobná
zaměstnání pro přestárlé:
technici, mistři, skladníci.
Na jiných úsecích bude
zájem jen tehdy, i ůjde-li
o manuelně pracující.
— V pražském Divadle Ji
řího Wolkera ’hostuje pol
ský kabaret v čele se spi
sovatelkou StHanlí Grudzinskou. Konferují: Mečislav I»edski : a Marcela
Sedláčková.
— Čs. exp osičí na světo
vé výstavě ý Bruselu na
vštívil Zdeněk Fierlinger
a milióntý návštěvník,
penzista z Bruselu. Jako
dárek dostal křišťálovou
soupravu a jednodenní zá
jezd do ČSŘ.
—Vyžel první svazek Ma
lé moderní encyklopedie
“Fyzika jako dobrodružné
poznání”. Spoluautor: Al
bert Einsteini
— Středisko vlastivědné
práce v Praze pořádá ne
dělní vycházky po Praze
po ipístech, '"která jscu
úzce spjata !s
historií
KSČ”, jako Národní dům
v Karlině a dům, kde
bydlil Antonín Zápotocký
v Dalimilově: ulici. Sraz
na žižkově u Prokopa.
— V kině Sevastopol byla
slavnostní premiéra filmu
režiséra Vladimíra Če
cha ’’Černý prapor”, kte-

rý se odehrává ve viet
namských džunglích a
střediscích cizinecké, le
gie.
— N. p. Sběrné suroviny
pořádá ’’Zájezdy za sběr”,
pro ty, kteří sbírají od
padové suroviny a kožky.
Zájemci se musí proká
zat ¿bérovými známkami.
— V oblasti ústecké a
pražská dráhy vznikly
dopravní potíže '’při pře
chodu na nový jízdní
řád”. Zpráva ČTK říká,
že ”na trati uvázlo něko
lik desítek nákladních
vlaků, které železničáři
nestačili roztřídit a roz
vézt. Nakonec musel vy
pomáhat lokomotivní de
pot plzeňský a chebský”.
— Ve Františkových Láz
ních byla slávnosí.rě za
hájena sezóna náměstkem
ministra zdravotnictví dr.
Josefem Kolářem. Sjelo
se dva tisíce ¡pacientů.
— Na I. mezinárodní, fes
tival pěveckých sborů ve
Vídni odiela z Prahy 250členná výprava, členů čes
ké filharmonie, ' Českého
pěveckého sboru a sólis
tů Národního „divadla..
— K 16. výročí vyhlazeni
Lidic pořádal čs. rozhlas
mezinárodní dramatickou
soutěž. Došlo 35 prací z
11 zemí. Vítězové (Gruzínec, Dán, Maďar) budou
pozváni na 14 dní do ČSR.
— V jednotných zeměděl
ských družstvech se sni
žují příděly ijaturálií. Prý
proto, že v "mnohých pří
padech (naturálie - p. r.)
značně převyšují potřebu
rodin družstevníků”. Při
rozdělování deputátu ’’do
chází k porušování pra
covní a družstevní kázně
a vytváří se rozpor mezi
zájmem družstva a záj
mem jednotlivce - druž
stevníka”.
— V Ústředním divadle’
čs. armády ha Vinohra
PROCESY A ROZSUDKY
dech byla premiéra hry
— Před lidovým soudem v Praze býl vynesen maďarského dramatika
Ištvána Fejéra ”Se zavá
rozsudek proti dr. ing. Jaroslavu : Andělovi, zanýma očima”. Autor
který si zřídil soukromou výrobu. Byli odsouzen nrý v ní řeší problémy
na 14 let žaláře. S ním byl odsouzen: i J- Pan ’’kontrarevolučního puče
krác, bývalý vedoucí oddělení zásob a odbytu v Maďarsku ý roce 1956”.
— Čs. generální konzul v
hlavní správy odbytu ministerstva stavebnictví. Salcburku Rudolf Les byl
Pro porušení postavení veřejného činitele dostal odvolán. Žacím úřaduje
3 roky. Jejich třetí společník Jiří Kocián, za vicekonzul mg. Václav
městnanec n. p. Stavovýroba v Praze,: byl osvo Pospíšil.
— Koncem května uved
la olomoucká opera ’’Di
bozen.
— V Olomouci byla souzena skupina ’’fašistů” vadlo za branou” sklada
pro protistátní činnost. Bývalý major Hugo tele Bohuslava Martinů.
— Na čs. - bavorské hra
Šváb byl odsouzen na 8 let, Ignác Lenoch z nici došlo k přestřelce
Olomouce na 4 roky, Norbert Rosigíial z Olo mezi německou a čs. po
mouce na 4 roky, bývalý podplukovník Josef hraniční stráží. Čs. poFranta na 4 roky, František Pánek z Lipníku hraničníci sé pokusili uzávodčího německé
nad Bečvou na 3 roky, Josef Unzeitig z Olo nést
ho družstva, který před
mouce na 3 roky a bývalý podplukovník Josef časem svědčil proti své
Škop na 3 roky. Případ dalšího obžalovaného mu kolegovi, obviněnému
Miloslava Taubera z Olomouce bude projedná, ze špionáže ve prospěch
ČSR. Pokus se nezdažil.
ván samostatně.
. J. K.
— Krajský soud v Bratislavě soudil skupiny
rozkradačů národního majetku. Hlavním obža
lovaným byl bývalý předseda a vedoucí sta
Nejchutnější jídla v
Melb turné
vebně - údržbářského družstva v Bratislavě Pa; vol Kráfký. Byl odsouzen na 11 let vězení. Zpro REACHOVA
RESTAURACE
nevěřil celkem 194.000 Kčs na fingovaných výp
103 Commercial Rd.,
latních listinách.
Sth. Yarra
J- K.
Obědy i večeře denně
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Další útěk z Československa - nájemným letadlem

Za sroMou za800korun
Československé aerolinie zavedly nedávno letecké taxíky s cenami opravdu
lidovými. Jsou to malá dvoumotorová letadla československé výroby, jež
pojmou kromě pilota tři až čtyři cestující. Poplatek za uletěný kilometr
je 1.90 Kčs. Začátkem června mohly čs. aerolinie pyšně prohlašovat, že
dopravily za hranice ČSR tři cestující za pakatel - 800 Kčs.
Letadlo startovalo v
Olomouci. Byli v něm:
pilot Jan Janda a tři ces
tující. Jeden z nich měl
v občanském průkazu na
psáno, že je řidičem. Ni
kde nestálo, že je také
leteckým mechanikem.
Jeho společníky. byli
manželé Josef a Vlasta
Horníkovi, kteří' se se
svým přítelem Jarosla
vem Vydrou rozhodli po
dívat se na. nedělní vý
let do Českých Budějo
vic.,
..
Všichni tři měli potíže
s komunisty. Rozhodli
se proto, že zmizí z Čes
koslovenska jednoduše a
nenápadně. Podařilo se
jim to, ale ne tak, jak
plánovali.

Povětrnostní porucha
Josef Horník propa
šoval do letadla pistoli,
kterou chtěli přinutit pi
lota k přeletu hranic na
cestě do Budějovic. Za
kročily však povětrnost
ní poruchy, které přinu
tily pilota Jandu letět
nečekaně vysoko, tak vy
soko, že se uprchlíkům
zdál únos letadla příliš
riskantní.

Byli proto nuceni při
stát na budějovickém
letišti a tvářit se, jako
by prožívali bezstarost
ný víkend. V pondělí
pak nervózně nastoupili
do Jandova Super-Aera.
Bylo už to skoč oko ne
bo zub.

Smlouvání v letadle
Už několik minut po
startu nasadil Vydra
Jandovi na krk pistoli.
Pilot se především po
koušel o nouzové přis
tání. Bylo štěstí, že Vyd
ra měl trochu zkušenost
s létáním. Přemohl Jan
du a stlačil řídicí. páky
tak, aby letadlo nabralo
výšku.
Horník kontroloval
pomocí kapesního kom
pasu. Věděli, že musí
letět na jihovýchod, mají-li přistát někde u Víd
ně. Proto taky přišli
brzy na to, že Janda stá
čí nenápadně letadlo na
sever. Pistolí mu rychle
domluvili.
Těsně před přeletem
hranic se jim to Janda
ještě jednou ■ snažil roz
mluvit. Když mu řekli,
že se bud’ zřítí nebo

dostanou do Rakpuska,
rezignoval. Pak už byl
let hladký až do oka
mžiku, kdy letadlo při
stálo na vídeňském le
tišti Aspern.

Křižovatky svobody
Vydra a manželé Hor
níkovi požádali prompt
ně o asyl. Pilot Janda
požádal o návrat do Čes
koslovenska. ’’Jsem zni
čen”, vzdychal na odcho
du, ”já tam mám ženu
a děti”.
Uprchlíci zničeni ne
byli, ale opojení se brzo
vykouřilo. Rakouské mi
nisterstvo spravedlnosti
nemělo sice námitek, že
uprchlíci ohrožovali
pistolí pilota na česko
slovenské straně hranic,
ale tasení pistole nad územím rakouské republi
ky považovalo za ”vyděračství, spojené s ne
bezpečným vyhrožovánim .
Rakouská vláda se prý
dotáže vlády pražské,
nespáchaii-li snad uprch
líci nějaký trestný čin
před útěkem. Prozatím
však uprchlíky pro jisto
tu zavřeli.
vm

Polemika s prof. Otakarem Vočadlem

Klání literární a jiné
Britský časopis The Slavonic and East European Review uveřejnil ne
dávno z pera prof. dr. Otakara Vočadla kritiku komunistické publikace
Jaroslava Pokorného ’’Shakespeare in Czechoslovakia”. Za tuto kritiku
byl napaden autorem v časopise Divadlo způsobem velmi kultivovaným:
’’Vočadlo musil .počí
tat s tím, že jeho ne
přátelské projevy dojdou
do ČSR a že se sotva ne
může nevědet, že někte
ré z jeho snadno proka
zatelných lží zakládají,
podstatu trestního činu”.
Hlavní ’’prokazatelná
lež”: Vočadlo potvrdil,
co musí vědět každý, kdo
jen trochu k věci čichl,
že Chudobova ’’Kniha o
Shakespearovi” nemá so
bě rovna v žádné slovan
ské řeči co do vědecké
ceny. Prof. František
Chudoba jistě netušil,
že bude jednou označen
za ’’skutkovou podstatu”
v literární polemice.
Vočadlo se prý dál
dopustil jiných trestních
činů: ’’provozuje za hra
nicemi ■ soustavnou čin

nost korespondenční. . .
z posic masarykovské
první republiky ... ”, na
psal dokonce ’’ošidnou
poznámku”, že pokračo
vatelem díla prof. Chu
doby je Bohdan Chudo
ba. Co víc, jeho syn je
prý politický uprchlík.
Z odpovědi prof. Vo
čadla, rovněž uveřejně
né v časopise Divadlo:
”... Pokorný namítá,
že nešlo o vědu, nýbrž
o propagandu, čímž pa
trně míní, že je tu tře
ba přimhouřit oko, nebo
obě. Snad jde-li o turis
tiku . . .
Je věc známá a samo
zřejmá . . . ’ že mnoho
vzácných dokumentů by
lo ztraceno nebo založe
no za války a při znárod
ňování - a též při ne

opatrném soěru papíru
(sešit Máchových bás
ní'). Shledal jsem, že
ani faráři nevědí, co se
stalo s matrikami. . .
Že můj syn je politic
kým uprchlíkem je pus
tý výmysl, který mi pa
trně měl .zasadit knockout. . Můj syn odjel po
dokončení studií... le
gální cestou (jako brit
ský občan od narození)
na pas č. C259752, vyda
ný v Praze 12. listopadu
1945 britským velvysla
nectvím, a pokračoval vestudiích ... v Londýně a
později v Itálii u Samé
ho Casalse; jeho umělecká a pedagogická; činnost
na universitě v Adelaidě
a jeho propagace české
hudby našemu státu je
dině prospívá”.
RFE
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Bolí Vás hlava?
M ZUOB í VÁS O Č I ?
• Noste brýle od OPTA!
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PETR KOLÍNSKÝ

VINNI NACISTE
neušli trestající spravedlnosti

V minulém roce se všechny západoněmecké listy obíraly případy procesů, proti nacistům, kteří
se za Hitlera dopustili zločinů proti lidskosti na svých spoluobčanech nebo na cizích národech, na
zajatcích nebo na porobených. A je téměř neuvěřitelné, jakých obludných činů se mnozí nacisté do
Capitol House, -109 Swanston St.
pustili, a v jak krátké době.
Spravedlnost je však nalézala ihned po válce, nalézá je i nyní dlouhá léta po válce a často skryté
MELBO.URNE (proti Melbourrie Town Halí)
na neznáriiých místech nebo pod cizími jmény a trestá je. Je .ke cti dnešní vlády i německého lidu,
í ■.Telefon: Centrál (-Y ) 1819
že se všichni od těchto vinníků distancovali. Nezastavili se ani před generály, jak to ukázal případ
: Mluvíme česky i slovenský
polního maršála Schoernera, ani před osobami akademickými, ani před těmi, kdo jsou dnes ve vlád
¿aehraňte děti svých příbuzných před obrnou!
ních službách. V žádném listu žádného směru nenajdete slova omluvy ani pro činy, ani pro pachate
( po lip)
le. A to je příznačné. Ostatně, nedávné volby v Záp. Německu také ukázaly, že voliči nejsou naklo
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
něni žádnému extrémnímu směru nebo extrémním osobám. Všichni ti neonacisté, neofašisté a jak
Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského jinak se všichni nazývají, vyšli, na prázdno.
předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
La.pačka Židů
bude oním článkem víry,
Upozorňujeme-li na ty Snad většině' ani ta jmé podle něhož po každé vl
Zastupujeme . firmu PLUMROSE,
Ke konci léta. 1957 záto činy a ná rozsudky,, ne na nic neříkají. Jsme ale ně následuje trest nejen
nejlepší dánské potravinové balíky
ní to ani rozdírání starých přesvědčeni, že těm, kte Boží, ale i trest lidský. padoněmecká porota' v
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
ran a bolestí, ani narážka ří prošli koncentráky, od Snad leckde se vám bude Berlíně ■ Moabitech pro
. Vyžádejte si podrobný ceník
nebo sensacechtivost.
souzení jejich trýznitelů zdát, že i ten trest je mír jednávala případ Židovky
Stelly Kueblerové - Isaakný. Ale jedno nelze ne sohnové. Dnes má 34 let
vidět. Totiž to zjištění, ke a v roce 1943 měla- dvá-‘
Názor čtenáře F. K., Mordialioç
kterému se došlo již v cet. Jak-, i dnes- svědci - uNorimberku, že ne dávají, byla . hezká ”jaklze trestat celý národ, (ne obrázek”-.--Dnes se hájila,-'
ní totální viny) ale jen- že, aby prý zachovala sejeho zaslepené jedince au be a 'své rodiče, vstoupi
. Rozhodnutí vaší redakce převzít okamžitě pravo Nasser, vysloveno přibližně: gemél abdel náser a ještě jen za jejich proká la do služeb Gestapa a''
pisné změny,, které se zavádějí nebo již byly zave- značí:- Krása, otrok Vítězného, t. j. Allaha. Je to zané činy a provinění. Je dostala dokonce legitima
ci německé tajné policie.
ďehý.v ČSR, mne příliš nepotěšilo. Jsem toho ná jeho jméno původní, dané mu při narození jeho jen individuální vina.
zoru,; že to bylo kvapné. Jak Stu číslo za číslem, tatíkem, který jistě netušil, jakou slávou a věhla
A další poučení, totiž Stala se velice brzy zná
každý ten “milión”, “Austrálie”, “inzerát” a “sen sem se malý Gamálek jednou pokryje. Čeština, na to, že rozsudky se vyná mou svým bezohledným
zace” mi působí skoro fysickou bolest. Jak bylo v rc-zdíl od ruštiny, má skálopevnou zásadu, že ucho šejí v naprostém klidu vystupováním proti svým'11, č. podotknuto, (Pravda- o Naserovi, p. r.) vi vává původní pravopis jmen cizinců. Pro nás je hospodářského i politic soukmenovcům, kteří ži
dím,’že nejsem sám. Proti novému pravopisu mluví v tomto případě považovat za původní pravopis kého života a že je vyná li ilegálně. Předala policii
désť-důvodú," -zejména pokud se jedná o náš exi- transkripci “Nasser” ' (v arabštině se nepíší samo šejí nezávislé soudy- bez na příklad i svého spo
l-OVý ; tisk. N.e.chei- říci, že by se nenašel. v češtině hlásky, věc pro nás těžko pochopitelná, a jeho jmé jakéhokoliv vlivu ulice lečníka, který - ji - pozvala .v ^českém pravopise materiál zralý pro „změnu, no se tedy píše “nsr”) a ta má být pro nás platnou, nebo nátlaku shora a bez na oběd,, když-se- prohlásil
alg přes., .sedmiletou . práci komunistických filologů pokud nechceme z pravidel mateřštiny udělat opi jakékoliv 'třídní nebo ji také za Žida, nebo v již
nese výsledek ’jasnou pečeť nedomyšlenosti a uná čárnu. .Fonetický pravopis jsme -neudělali ani T. né nenávisti’ A to je pro ném případě židovského
hleného počínání! Co' více, zdá se, že soudruzi y Garrigue Masarykovi, který byl naším presidentem, nás všechny veliký pří manžela - ze smíšeného'
manželství, když manžel
mnohém směru dosud tápou a neví jak ■ dále. Nej není tedy důvodu, činit jinak v případě presidenta klad.
ka, ktérá bylá křesťan
lépe je to. -vidět na případech, kdy se přenechává egyptského. Ať je nám tedy již sympatický či ne,
Udavači
kou, zemřela. Dala jejosobnímu gustu, jak naložit s tím či: oním slovem. dejme mu stejnou justici, kterou čeština nestranně
dokonce odvést hned ze
Čeština -se tak dostává do trapného stadia, ve kte uděluje Churchillovi i Mussolinimu, Eisenhowerovi,
Koncem listopadu 1957 hřbitova. Mnoho z těch
rém sé v 'našem století octly a částečně dosud se de Gaullovi o Goeringovi. Pokud se týče fonetické
trváváj í ' j ázyky j ako portugalština, , rumunština a úpravy maďarských, albánských a jiných vlastních stála před porotou v Mni odvedených ztratilo živo
některé podružnější jazyky východní Evropy; tam jmen, rád bych viděl toho čaroděje, který přeoíše chově skupina tří osob. ty. Někteří se však pře
sé . setkáváme' s pravopisem starým, novým a nej- do “správné” češtiny názvy jako Goedoelloe nebo Bankovní úřednice, dnes ce vrátili a před těmi mu
no-yějším a ..kdo ví .kde ten zmatek skončí. Solidní Durrees (pro kteréžto město je tu již český výraz 36-letá Uršula Sonntagová sela Kueblerovou ještě
jednoznačnost českého pravopisu je tejd ta tam. Dá Dráč). A tak proč se máme snažit o přesnou výs a dva bývalí vedoucí na dnes chránit policie.
se -počítat s tím, že se časem někdo ; zase v _ Praze lovnost a psát Karáčí a Madrás, když se iinak spo- cisté; krajský vedoucí Státní zastupitelství mu
rozhodne s tou “modernisací” pokročit ještě dále kojujeme s původním pravopisem (Bordeaux, Man Joschke a skupinový ve selo bojovat v tomto pří
anebo v jiných případech ucoůvnout nazpět.. Má chester, Viareggio)? Nebo musíme psát napříště: doucí Michel. Všichni by padě proti několika pod
me i my všichni zahraniční Češi tancovat podle Bordó, Ménčestr, atd.? Bylo vždy dobrým zvykem li tehdy v Hindenburgu v statným námitkám. Prvou
uvésti v závorce za obtížným cizím výrazem pokud Horním Slezsku a Sonn byla námitka, že pro ten
toho kozáčka?
.- .
Nový pravopis má .v sobě více “lidovosti” než je možno, věrnou českou, výslovnost pro informaci čte tagová tam byla úředni týž čin byla již odsouze
vůbec žádoucí!' Žádný div, komumstickým písmá náře a tím: byla záležitost vyřízena. Proč se přizpů cí u Deutsche Bank. Před ná sovětským vojenským
ní a před ostatními úřed soudem a že si tam také
kům Je jistě bližší pravopisný názor soudruhů z sobovat ruskému způsobu?
tibúiě než'Udí,'kteří dali češtině její literární po ■Na Jedpe straně se krajani snaží o udržení zna níky v bance svěřil se je již trest desíti let odsedě
klad.'Fonetika ■ cizích jmen a slov je; většinou jen lostí ^českého jazyka mezi svými dětmi, sbírá se na jí šéf ,bankovní ředitel la. Druhou pak, že jedna
poklonkováním. a otrockým opičením se ruštině, kte české školy, učitelé a rodiče obětují svůj čas a Miethe, že vidí budouc la z nepřekonatelného do
rá má svůj vlastní vývoj, a cesta, kterou se_ ubírá, námahu. Čeština tam vyučovaná je jistě starého ra nost černě - státní zás nucení. Soud však zamítl
je- .-snad dobrá pro ruštinu samou, ale: méně již pro žení, jak jsme ji znali doposud; Přejít k novému tupce dnes ve své řeči k obě námitky. Prohlásil se
pražskému pravopisu bez zaskřípění je nedůsled tomu uvedl ”kdo ale teh za příslušná ve věcech'
jinéj jazyky.
dy už černě neviděl?” občanů, bez ohle
Tam, kde se jedná o slova cizího původu a vlast nost,' kterou nemyslím, že si můžeme za našich okol a zuřivá nacistka Sonnta svých
du
na
sovětský rozsudek
ností
dovolit,
neboť
maří,
i
když
snad
nepřímo,
ní jména, můžeme pozorovat nejvíc; kotrmelců a
oznámila to vedou a k druhé námitce uvedl,vlivu ' ruštiny a snad i velkého .“filologa” Džugaš- snahy o uchování češtiny mezi krajany v zámoří. gová
strany a bankovní ře že i při neodolatelném
viliho - Stalina, Uvedu, jen -několik z přečetných Nejsem zapiěřen proti novotám. Čeština je živy cím
ditel byl pak pro poraže- donucení nesmějí být pře
případů. 'Proč fonetické psaní slov jako kovboj, fot jazyk, který'se dále vyvíjí. Co je dnes považováno nectví,
vyj ad kročeny určité sociálně
bal,, „a víkend, když právě tak často, snad i častěji za nesprávné či přímo špatné, přejde snad jednou řování adefaitistícké
zprávy lidovým etické hranice. Kuebleroslyšíme kauboj,, futból, vekend, atd., dle toho, jaké .do spisovné řeči. Něco svou vlastní vahou v lidové soudem odsouzen
na smrt vá dostala deset let, by
kdo - má jazykové znalosti. Nechrne jen cowbbye a řeči, iiné.žase za pomoci filologů, novinářů a spi a popraven.
fcotball v. jejich původním hávu a spokojme se, sovatelů. Ale jen něco, ne vše, některé dnešní kazy Sonntagová dostala čtyři la jí- však započtena vaz
ba v sovětské věznici - akdyž-„už chceme užívat českých slov, honákem do českého jazyka zůstanou kazy i v budoucnu. Není
bytka a kopanou; za. výrazy jako weekend snad se v moci krajanů v cizině upravovat český pravopis roky, Joschke tři a Mi tak byl trest odpykán.
(Pokračování na str. 6)
časem'Utvoří vhodný čéský výraz v hovorové ře a nebude -to ani napříště. Ale nejsme povinni okamži chel dva roky.
či; Proč ' psát 'Bolívie, penicilín a Hirošima, když tě a bez klritiky či protestu podrobit se tomu, co (
správná.- výslovnost^ je s krátkými samohláskami? rozhodne npjaký třebas i věhlasný filolog v Praze,
Zájemci o koupi domu neb pozemku
Je ...pravda, že Japonci „říkají: ósaka a Arabové který je ppdřízen instrukcím komunistů. Pro nás
obraťte se na firmu
Súdán, ale. česká výslovnost byla vždy totožná se v cizině je lépe zatím setrvat při pravopisu sta
starým pravopisem. Kdybychom chtěli brát ohled rém. Počkejme raději, až se oddělí pšenice od plev,
R.
W.
HAUGHTON&
S O N
ná. původní výslovnost orientálních slov a vlastních a až se ^dnešní výstřelky těch, kteří v ČSR rozhodu- '
Estate Agents, Members Reál Estate &
o .změnách v pravopise, dočkají nové a rozumněj- '
jmen,- místo “Fudžijámy” by tu náhle byla (při jí
Stock Institute
bližně). “čhudžijamá”,. místo ■ Hirohito “šrošto” a ší úpravy
86 MOUNT ST., HEIDELBERG, VIC.
Za svoji osobu bych se velice přimlouval za ná
místo-' Čunkinku “čůnčin”. Kdo by se pak v tom
í naproti železniční stanici’) ’ Telefon JL 1034
vyznal,'to nevím. Do této;Jsategorie patří také “Mao- vrat HD ké starému pravopisu, .aspoň dočasně. Ale
cetun”, “Čuenlaj^ a “Násír”., V případě pohlavá nejsem sám, iso-u tu ostatní krajané a- bylo by,
Domy a pozemky na prodej v předměstích
ra, země pyramid jě"; mi "záhadou, kdo a jak dospěl myslím, záhodno zjistit, jak je v tom směru' rozděHeidelberg, Eaglemont, Ivanhoe, Rosanna,
k' uvefleiié výslovnosti. • Jeden můj kolega Libano-' léno mínění našich lidí. Jelikož toto thema se nás
Macleod, Watsonia
nec,„s vysokoškolským, .vzděláním, a dokonalou zna
?oradíme a pomůžeme získat hypotékám! úvěr
lostí arabštiny-..psan'ér i. mluvené (mezi nimiž je asi všech živě dotýká, myslím, že byste mohli uspo- {
Český tlumočník k disposici každou sobotu
lakový rozdíly já.ko. mezi latinou a italštinou) mi řádat anketu, a není snad neskromným požadavkem. |
dopoledne po předběžném ujednání
dálý-tuto informací.'1 PÍiié'" jméno zní: Gamal Abdel abyste pak přihlédli k mínění čtenářů..
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Rudolf Kopecký: Československý odboj v Polsku v roce 1939.
Edice Modrá revue, Rotterdam, Postbox 98, $ 1.50.
—

Zapomeň u i á legie
’’Průběh a výsledek druhé světové války způsobil, že československá
akce v Polsku upadla v zapomenutí. Její účastníci doufali, že bude hlavní
a že cesta domů povede přes Polskb. Porážka Polska přesunula těžiště
československého zahraničního úsilí zprvu do Francie a pak . do Velké
Británie”. Rudolf Kopecký byl jedním z organisátorů československé akce
v Polsku a jeho kniha se Zabývá časovým úsekem od dubna 1939 dó druhé
poloviny září téhož roku. V té době prchalo do Polska mnoho, dobro
volníku, dychtivých změřit se ,s Wehrmachtem za rovných podmínek.
Osud byl proti nim. Mnozí z nich prošli jenom Polskem na cestě dó
francouzské cizinecké legie. Mnozí však setrvávali v Polsku z důvodů,
jež autor (dnes redaktor britského rozhlasu) postavil v čelo své stostránkové knížky. ;
- ' Kopeckého skrovný
příspěvek k nedávné his
torii je vítán dvojnásob.
Nejenom proto, že uka
zuje, za jakých podmí
nek a s jakými obtížemi
b.y1 y . kladený základy
druhého odboje, .ale- ta
ké proto,: že j e tu splá
cen dluh lidem, kteří by
li; v historii- českosloven?
ského : osvobozovacího
boje úmyslně přehlédnu
ti; ; ; '
;
■ Velitelem polského sbo
ru (legíónu - jak se mu
tehdy říkalo), sě stál
gen. Prchala. Ačkoli ta
to skutečnost byla v teh
dejším protektoráte .vše;
obecně známa, dokonce
tak dalece, že studenti

přezdili svým ’’masaryčkám” ’’prchalky” a. nosili
je provokativně ria uli
cích, zdálo se po válce
ministerstvu národní- ob
rany nutností stáhnout
ž oběhů ýlastní publika
ci o. čs. armádě za., války
s odůvodněním, že v kni
ze je příliš zdůrazňová
na válečná činnost gen;
Prchaly (Prchala a pol
ský legión zabral v pub
likaci jeden .odstavec) .
' Pravděpodobný důvod:
v Polsku byl Prchalovým
podvelitelem pplk. Svo
boda, pozdější ministr
národní obrány. Kopec
kého knížka svědčí a zá
niku legiónu: ’ .
”O posledních fázích

života čs.-legie v Polsku
byly mezi účastníky ta
žení i mezi těmi,, kdo. o
něm jenom slyšeli, ve
deny prudké polemiky.”
Kopecký je toho názoru,
’-’že všichni velitelé byli
na svém místě, nikdo nic
riezanedbal a že legie by
la jen obětí'poměrů a že
její tragedie byla jen
součástí tragedie Pol
ska”.
. Nejprávděpodobnější
však je, že se- nikdo v
košické republice nehod
lal zmiňovat o takové
maličkosti, že. čs. dobro
volníci našli místo slávy
válečné sušenou rybinu
sovětských koncentráků.
Jako emigrace naše,

dělila se i ta polská na
kasty: byla tam ’’emigra
ce hospodářská” (větši
nou Židé) a ’’emigrace
politická”. Kopecký o
tom říká:
’’Nejdříve to byl roz
díl mezi ’’hospodářskou”
a ’’politickou” emigrací,
pak mezi českou a ně
meckou a nakonec tirezi
emigrací vojenskou a
tou ostatní.- V Katovi
cích se konflikt začal,
ale místem, kde tyto roz
pory vyvrcholily, a byly
vybojovány až do pos
ledního a úplného roz
dělení, . se stal' Krakov”.
- Politické výbory byly
zřízeny dva: v Krakově
a v Katovicích. Posled
ně jmenovaný se prý
později stal ’’přímou pře
kážkou československé
osvobozovací akce, (pro
tože byl zcela v rukou
komunistů - Vilém No
vý a Gríša Spurný -) a
musel být odsunut”.
Politické výbory se rych
le staly ’’doménou stra
nické politiky”, Češi . se
začínali dělit na ”na po-

“Ej ty,- horlivý! Proč tak rychle? Spěcháš, spě
cháš a hloupost vyvedeš. I zákon lehce překročili
možno. Klidu, holoubku, klidu a rozvahy jest nej
Eduard Bass
více potřeba.; Považ jen, Ivane Tiinofějoviči, jak
Dřevěné hodiny v zajatecké kanceláři zarachoti vzácná to zásilka! Z -daleka! Víš-Ii pak ty, sokolíku,
ly devětkráte a pomocník Ivan Timofějovič Krivo- kde leží Čechy?”
ručka-zadíval se ke dveřím. Těžké kroky se tam.
‘‘Na západě, říkají, za Uherskou zemí.”
ozvaly, klika vrzla a' náčelník kanceláře 35. roty
“Pěkně daleko za Uherskou zemí! Chacha! A jak
zajateckého “lageru” v Petropavelsku, Aminskaja ty to tak klidně řekneš: za Uherskou zemí! Chacha!
oblast’, vstoupil. .
V Pyrenejských mezihorách „leží Čechy, holoubku,
“Dobrý den, Ivane Timofějoviči, dobrý den,” dě daleko u moře. Sám jsem jednou korábem do Čech
koval- na ponížený pozdrav pomocníkův, “penízky přijel. Strýček sestry mého tchána se tam vystě
prý přišly pro zajatce?”
hoval a tolik psal, abych ho navštívil. Hodný člo
“Ano, Vaše Prevoschoditělstvo,” uklonil se po věk - koncertní děvčata posílal z Čech do Moskvy
mocník, “sto rublů přišlo Aloisů Papouškovi z Čech.” a 'dobře se - mu vedlo. Poctivě živnost spravoval a
“Tak, tak. Sto rublů. Krásný obnos! Na vojáčka Bůh milostivě naň shlédl. Tak, tak, Ivane Timofějodobří lidé vzpomněli a sto rublíčků poslali. J.aký viči, není dnes už poctivých lidí! A proto holoubku,
to milý pocit, Ivane Timofějoviči! Nenajdeš mnoho budí opatrný. Nepiš tam na adresce: Alois. Jakýpak
lidí srdce tak dobrého!”
Alois? Na svaté Rusi jenom Alexeje známe. Kte
“A peníze - možno odevzdat?”
rak ■ bys mohl identitu zjistit, když bys ruského
“Peníze? Ach, můj milý, nelze jen tak odevzdati jména neznal? Ne, dušičko, sedni a oprav.”
peníze cizímu člověku. Což, identitu máš?”
■ Ivan Timofějovič Krivoručka sedl, po druhé škrtl
“Jakou identitu?”
v adresce a napsal:
. ■
;“Nu, identitu adresáta s. adreskou. Nelze jen tak
“
Alexej
Vasiljevič
Papoušek,
Zugsfuehrer .., ”
- jiti . a říci: sto rublíčků, bratře,, přišlo, vezmi a
“Tak; .tak.” usmíval se spokojeně náčelník kan
poděkuj Panně- Marii'Volyňské. Mnoho lidí má baťuška car ve své říši, ale poctivců abys lucernou celáře, dívaje se mu přes rameno. “Alexej Vasiljevič , tomu už rozumíme. To už je po našem. Sami
pohledal. Kde je adresa,' Ivane- Timofějoviči?”
- Pomocník podal náčelníku poštovní poukázku. A čerti saratovští vymyslili si .takových potvorných
náčelník kanceláře 35. zajatecké roty nasadil si-skři jmen. Jako by -s pohany člověk jednal! Oj, řekni
sám, Ivane Timofějoviči, psáti' umíš, krásně psáti
pec s černou šňůrou a. slabikoval namáhavě:
.¡ “Alois Papoušek, Zůgsfuehrer,. Petropavlovsk, A- umíš, radost se‘ díva'ti, jak písmenky skládáš: a vida,
minskaja oblast-, vojenpplěnhý .lager, 35. rota.” .- .přece ti písmenky nevystačí' Takových divných hlá“ “Tak,” řekl poté starostlivě,- “vida, ač reska krás sek máji ti západníci - z. hrdla, křesťanského by ani
nevyšly.”
ná - ale úplná není.”
“Svatá pravda, Vaše Prevoschoditělsvo!
i “Není úplná?” pozastavil se pomocník Krivoruč“Tak, tak, Ivane Timofějoviči, podivný lid a po
ka.
“Ovšem. Otecké.-jméno -chybí! Vida je, západníky! divné mravy.; A nejjasnější imperátor prostě na
Kulturu by nám ' dali, ale: jasné památky otcovy řídí: identitu ¡třeba zjistiti... Nu - . pravdu, má baÚctíti nedovedou. Ne, můj milý, zde v Rusku i otec ťuška, identita je potřebná věc. .. Což, ty, já a
my- tu všichni - nač nám třeba identity? AÍe u ci
kého jména potřebí!”
' '
: zího lidu je jiná věc. U. toho je identita nutná ....
J “Kde však vžiti....,,” zadíval se pomocník.
' “Nu, holoubku,” záhovořil opět náčelník, “staros Oj, oi, těžko někdy rozlousknoutí oříšek... Na
ti si s 'formalitou nenadělej. Vasiljevič- je krásné- každém slovíčku záleží. Změn slůvko, a celé jmění
jméno, překrásné jméno. I můj milý otec byl Va- přijde nepravému ... A správné adresky nedosta
siljevič, i já jsem. Sedni,. Ivane Timofějoviči, sedni neš.
Jakže dhes zase napsali., adresku? Přečti, ho
a napiš: Alois Vasiljevič Papoušek, Zugsfuehrer...”
loubku, jméno rodné!”.
\ Pomocník opravil poukázku.
- “Rodné jméno? Papoušek, Vaše Prevoschoditěl“A nyní Vaše Prevoschoditělstvo,” otázal se pak
předstáVemého, “nyní možno dořučiti?”'
- - - stvo!”' - ■
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Druhý břeh
Pe t r B e zruč

Života ’podzim nade mnou se schýlil,
kdy suchý k zemi naklonil se klas,
ja v ňoči slýchám - či <žé bych se mýlil? té, které zníval nad kolébkou hlas.
Průsvitné pásy vzpomínek se vinou
a klesnuvšími k mlhavému dnu
se siluety dávných' tváří šinou,
1 ;' •
co utkvěly v popelu mojich snů.
-

Nárazy vesla o hladinu tlukou.
Mha vystupuje z horizontu dun,
a Charonovou řízen temnou rukou .
z druhého břehu pluje pro nine člun.

'

V měsíčníku Sklizeň ž dubna tr. svědčí o, té
to básni Vladimír Zelený: ’’Před chvílí mi při
nesla pošta pozdrav z Kostelce na Hané a při- '
ložené jednu z posledních básní Bežručových.
Jan Zrzavý k ní načrtl kresbu čekající Gharonovy loďky”.
krokové a reakcionáře,”
k nimž byli přičítáni i
národní socialisté.
U kolébky vojenské
skupiny, z níže se vyvi
nula československá le
gie, stáli pqr. Jan Kaleta, ppor. Rudolf Slíva,
dr. Oldřich Malač, důs
tojníci Mojmír Teplý a

Jiří Král, redaktor Ko
pecký a úředník Miloš
Kruml. Ubytována bvla
v Turistickém domě v
Krakově a postupně jí
veleli. por. Kaleta, npor.
Král,-,kpt. ’ Julián ' Vese
lý a pplk. Svoboda.

(Pokračování na str. , 6)

“Oj, čerte! Papoušek! Chacha, to. zase páni re
publikáni ... Papoušek! Smíchy, bys puk ... Po
hani hanební.' A pak si chytej identitu! Přijdeš k
adresátovi, na rameno zaklepeš a řekneš: “Sto rub
líků přišlo, Alexeji Vasiljeviči Papoušku!”- A on po
krčí rameny, a řekne: “Těžko, Vaše Prevoschoditěl
stvo. Mně říkají Alexěj Vasiljevič Babuškin!” Cha
cha, holoubku, tak to chodí! Ne, Ivane Timofějovi
či, nás páni Švýcaři neoklamou! Sedni, dušičko mo
je, a oprav adresku. Ne Papoušék - Babuškin!”
Ivan Timofějovič Krivoručka, pomocník, vyvalil
na svého představeného oči.
“Vaše Prevoschoditělstvo, ráčíte snad ...”
“Nic neráčím,” vskočil mu náčelník spěšně do
řeči, “poslechni muže moudrého a scestovalého. Hod
ný jsi hoch, Ivane Timofějoviči, ale zkušeností ne
máš. Kdepak ty a identita... Jen sedni a oprav!”
A Ivan Timofějovič Krivoručka sedl a opravil.
“Vidíš, holoubku, ještě chvilku a budeme mít iden
titu pohromadě. Podle rozkazu nejjasnějšího imperáťora ... Chacha! Jakápak šarže je udána?”
. “Zugsfuehrer,- Vaše Prevoschoditělstvo!” jaksi za
strašeně odvětil Krivoručka.
’’Zugsfuehrer! Čerti zrzaví! Jak si všecko pře
kroutí, aby spravedlivého ošidili. Zugsfuehrer! VíšIi pak, Ivane .Timofějoviči, co značí Zugsfuehrerpo rusku?”.■
“Poslušně prosím, Vaše Prevoschoditělstvo,” od
povídal pomocník už docela potichu, zatím co před
stavený naň upřeně zíral, “nevím ... ”
“Hodný jsi hoch, holoubku, velmi hodný. Zugs
fuehrer je po rusku náčelník .'..- Nu, přepiš, soko
le můj, i tuhle ohavu, přepiš,. . .
A Ivan.Timofějovič Krivoručka zaťal rty a zase
změnil adresu.
■ “Nu, Ivane Timofějoviči, přečti adresku!”
A pomocník vzal přeškrtnutou noukázku a četl:
“Alexěj Vasiljevič Babuškin, náčelník, Petropav
lovsk, Aminskaja oblast’, vojenoplěnný lager,. 35.
rota.”
■“Hej!” vykřikl představeny kanceláře. “Kolikátá
rota?”
. -’
“Třicátá pátá, Vaše Prevoschoditělstvo!”
‘“Ale, holoubku můj, pak’ jsem adresátem já!! A
.odkudže jsou peníze?”
“Z Čech, Vaše Pre ...
’“Z Čech? Ój, oj - vida, sestra tchána mého strý
ce opět vzpomněla na ubohého příbuzného ... Nechť
Svatá Panna Volvňská . .. Ivane Timofějoviči, - cujsem říkal? Znamenití lidé! ... Oj, oj ... ”
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HLAS DOMOVA
Karel Janovský píše ze Švédská:

23.6. 1958

Vinní

6. mistrovství světa v kopané

nacisté

(Pokračování se str. 4) častnil na židovských perStátní zástupce ještě poz■ sekucích; ale řada svédnamenal, že jen tomuto1 ků z UŠA, z Izraele a odsovětskému věznění mů’ jinud jej poznala s naže poděkovat za svůj ži■ prostou určitostí.
vot. Dříve by byla jistě
!
Ve své obraně odvolá
dostala smrt,
val
se Tománek na tajné
Sudetský Němec
rozkazy velitelství SS od
Tománek
dílů, které velitelům uV přelíčení, které trva kládaly, aby všichni ne
lo přes týden a skončilo mocní, práce neschopní
počátkem prosince 1957 nebo vzpouzející se Židé
odsouzením čtyřicetiosmi- byli bez dalšího zastřele
letého -Pavla' Tománka, ni. Státní zastupitelství
který pochází z Peters- navrhovalo trest. doživot
hofen v . Československu ního žaláře. Po .dvanáciia byl sudetským Němcem, hodinové poradě porota
na patnáct let, dala po rozhodla, ' že obžalovaný
rota v Hagenu za pravdu jednal svémocně, když
spravedlnosti a lidství o- plnil rozkazy, které oči
proti všem těm obludným vidně směřovaly proti
rasovým plánům pološí- běžným lidským právům
leného Hitlera, které pro a když usmrcoval, aniž
k tomu nějaké soud
váděl Himmler a jeho měl
ní pravomoci.. Soud vzal
okolí.
Jako tisíce jiných při za prokázáno toliko pět
stoupil i Tománek k na případů usmrcení,'kdežto
cistickému hnutí a. do od v ostatních ' případech “'
dílů SS a stal se tam soud vycházel-ze zásady Sturmmannem. ' Jako 'ta v pochybných případech’v
kový -byl pak-- v letech prospěch obžalovaného 1941 až . 1943 vedoucím a osvobodil jej pro ne
několika internačních, ži dostatek důkazů, které se
dovských táborů v Hali dnes po šestnácti létech
těžko shánějí.
či nedaleko Tamopole.
Jako téměř všichni SS
Tománkův předchůdce
v jiných případech, tak i v táboře -Hluboczek ve
Tománek před' soudem litel Pramor byl nedávno
zejména popíral, že by se odzouzen v ■ Oldenburgu
byl jakkoliv osobně zú- na doživotí.

v neděli 8. června o 14. hodině středoevropského času zahájil ve stockholmském předměstí Solná
sovětský rozhodčí Latyšev za asistence Skota Mowata a Fina Eriksona 1. utkání šestého mistrovství
světa v kopané, ve které se střetli representanti pořádajícího státu Švédská s vítězem severoameric
ké skupiny Mexikem. Jak se dalo očekávat, zvítězili Švédové po dobré hře, zvláště ve druhém po
ločasu, 3:0. O několik hodin později - přesně o sedmé hodině večerní - zasáhlo do bojů dalších 14
representačních fotbalových celků, které si účast vybojovaly ’kvalifikačními zápasy; pouze obhájce titulu, Západní Německo, postoupilo do závěrečných bojů o titul mistra světa přímo.
Zájem o mistrovství světa je zde obrovský a více než 1.300 žurnalistů, 500 rozhlasových reporté
rů, filmařů a televisních pracovníků informují zá jemce na celém světě.
bezradný a. nenašel po celých 90 minut způsob,' jak
Československo - Severní Irsko 0:1 (0:1)
jí procházet. Když se pak nikdo nemohl odhodlat k
střelbě z dálky, kombinoval vedoucí úto
Čs. fotbalisté - kteří si účast v závěrečných zápa pořádné
Borovička s Dvořákem na pravé spojce často a
sech o titul mistra světa vybojovali kvalifikačními ku
zbytečně před trestným územím soupeře
vítěznými utkáními s Walesem a Východním Ně naprosto
tak
dlouho;
až útočníci míč ztratili. Individuálně
meckem - nastoupili k 1. utkání mistrovství světa
si ještě, vedl - ’’mezi slepými byl jednooký
ve Švédsku v malém průmyslovém přístavním měs nejlépe
králem” - ¡pravý křídelní útočník Hovorka, který
tečku Halmstadu (leží asi 138 km severně od Mal- střílel aspoň z dálky. Brankář Irů Gregg měl na
moe) proti representantům Severního Irska jako prostý klid a přehled, proto nemohla, být taková
favorité, nepodali však očekávaný výkon a prohráli střelba úspěšná a dávala' jen. příležitost k jeho efekt
zaslouženě 0:1. Mužstvo Severního Irska, které je ním zákrokům. Ale ani on nepodal takový výkon
složeno z hráčů předních britských profesionálních jako v Praze proti Západnímu Německu.
klubů, dosáhlo v posledních měsících dvou velkých Jak hráli vítězové? Representanti Severního Irska
úspěchů (vyřadilo v kvalifikaci pro mistrovství svě vyhráli naprosto zaslouženě; po. nervosním začátku
ta dvojnásobné mistry světa Italy a : zvítězilo do je uklidnila branka, kterou střelil v 21. minutě Cush
konce v Londýně nad Anglií),-které-jněly být dos na pravé spojce z podání levé spojky Mclllroye. Iro
ti pádnou výstrahou pro tak zvanou čs. trénérskou vé byli mužstvem hlavně bojovnějším,: měli rychlej
radu, aby postavila k tomuto zápasu 'nejlepší muž ší start na; míč a pohotově stříleli,. Jednotliví , zastvo, jaké má k disposici. Nenastoupil jeden z nejta dáci se doslova čs. útočníků drželi, a jakmile ně
lentovanějších čs. fotbalistů, 20-letý Zdeněk Zikán, kdo z čs. hráčů dostal míč, byl hned hodně nepří
který byl nejlepším hráčem Československa v praž jemně a často i’nešetrně některým z Irů obtěžo
ském utkání proti Západnímu .Německu. Zikán mu ván. (Irové faulovali 18-krát, ČSR pouze pětkrát).
sel sedět na tribuně jako divák a. místo něho hrál Prostě Irové nedovolili Čechoslovákům rozvinout
na levé spojce obránce Spartaku Praha ' Sokolovo kloudnou akci. Oporou mužstva byl 23-letý brankář
Hertl. Hertl hraje sice výborně v. zadních řadách, Harry Gregg (z Manchester United), který byl při
ale ne v útoku. O jeho zařazení rozhodl zřejmě člen mnichovském neštěstí v únoru t. r. jeden z mála
tak zvané technické rady. (V této rozhoduje - po hráčů mužstva, který se zachránil a nebyl takřka
dobně jako u technické komise ledního hokeje - vůbec zraněn. Gregg zneškodnil i těch několik bran
partajní legitimace na úkor odbornosti.)
kových šancí čs. hráčů. V obraně byl lepší McMi
Další neprozřetelností ’’stavitelů” národního muž chael z Newcastle United, který má dlouhé a tvrdé
stva bylo to, že na levé, křídlo dali Krause, který odkopy a jeho střely z dálky znamenají vždy vel
se po svém zranění nedostal. za tak krátkou dobu ké nebezpečí pro soupeřovu, branku. V záloze muž
Zaoomenutá legie
ještě do formy. Hrál příliš bojácně a vyhýbal se stva Severního Irska vynikali oba krajní, 30-letý
j
(Pokračování
se str. 5) legie oficielně zřízená.
soubojům o míč.
kapítán Blanchflower (Tottenham Hotspur) a hlav
.Za krásného slunečního počasí a na ideální hrací ně pak levý záložník Peacock (Celtic Glasgow) je ; Druhým místem, po Zbývalo jí už jen. pár
ploše halmstadského stadiónu, se 11.000 divákům, prvotřídním záložníkem. Z. útočné pětice byli nej bytu byl vojenský tábor dní života. Od- 6. září
rozhodčímu Rakušanu Seipeltovi (pomezní Angli nebezpečnější střelec jediné branky zápasu Cush a v Bronovicích u Krako nastal ústup napříč Pol
čan Ellis a Portugalec Campos) představila mužstva levá spojka Mclllroy, ale i levý křídelní útočník
va, kde se ze skupiny skem,- který skončil za
v těchto sestavách:
■
.
McParland: (Aston Villa) znamenal velkou posilu
Severní Irsko: Gregg - Keith, McMichael - Blanchflo- pro Severní Irsko .v tomto utkání, které bylo celko i stala čs. legie.
jetím legie postupující
wer, Cunningham, Peacock - Bingham, Cush, Dougan, vě slabší úrovně, a ČSR se v něm zbytečně připra
Politický cíl vojenské sovětskou armádou.
Mclllroy, McParland.
vilo o dva ¡důležité body. (Poměr rohů byl 13:7 ve akce byl vytýčen takto:
Kopeckého studie po
Československo: Dolejší (Slavie Praha.), - Mráz prospěch ČSR.)
. .žádný Mnichov, jed nechává mnohé doha
(Bratislava), kapitán Novák (Dukla Praha), -. Plus- ( Pokračování na str. 8 )
notný národní stát ve dům. Přesná historie okal, Čadek, Masopust (všichni Dukla (Praha), Ho
vorka (Slavie Praha), Dvořák, Borovička (oba Duk ly noviciát v San Antonio při srážce aut v Okaymě starých nebo zvětšených něch horečnatých měsí
la Praha), Hertl a Kraus (oba Spartak Praha Soko v Texasu.
v Japonsku, kde byl na hranicích, žádné závazky, ců před vypuknutím
lovo).
— Redaktor zastaveného dovolené. Jeho společník, které by nemohl schvá války nebude ještě dlou
Jak hráli čs. fotbalisté? Nejlepší řadou byla obrana, polského listu pro -mládež Kanaďan, byl zabit.
ve které vynikal brankář Dolejší, který chytal vel ”Pp Prostu”. 24-letý Ja- — Novozélandský “Eve- lit národ doma, který po ho napsána. Z náčrtu
mi dobře a na střelené brance je bez viny; i oba nusz Grosowski. uprchl ning Star” psal o poznat svém osvobození musí o Kopeckého zůstává nej
obránci Mráz a Novák podali standartní výkon, do Západního Německa. cích ornitologa welling- všem rozhodovat. Dále: silnější dojem, že přesto
ačkoli měli. stiženou úlohu slabou hrou zálohy, Jeho 6 spolupracovníků tonského musea F. Kin- žádná . stranická politi
že naši v Polsku stáli
která byla největším zklamáním. Náhradník za Hle- bylo v Polsku zatče 10.
ského, který studoval po
ka
..
.
trvale
přátelský
tehdy před tváří nepří
díka (má pro své prosazování přestupu do Hradce — 20. května požádali 2 3 roky tučňáky na ostro
Králové ze Sparty zastavenou činnost na 1 rok) čs. vojáci pohraniční vě Somes.
poměr k Polsku ...”
tele, mnozí z nich se ne
ve středu zálohy Čadek podal velmi: slabý výkon, strážní služby o asyl v — Dr. Rudolf Šturm bude
Legie měla být auto chovali zrovna příklad
o hře obou krajních Pluskala a zvláště Masopusta Západním Německu. Dal přednášet v letním se
(byl nej slabším mužem na stadiónu) ani nemluvě. ší pohraničník došel v mestru v oboru slaví šti nomním útvarem, velení ně, rozhodně nijak lepe
Československý útok byl proti tvrdé obraně Irů červnu v plné výzbroji ky na Citv College v New a předpisy měly být čes než mnozí naši lidé v
jun
Č/ND/ČŽŮ/JK koslovenské. 3. září byla emigraci třetí..
až do obce Spiegelau v Yorku.
Bavorsku a požádal o och- >požádal o ocn- < ~~~~~
ránu.
!
— 21. května uprchli 3
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
čs. vojáci do Rakouska.
— Čs. zahraniční ustav v Tyrš ..a Komenský.
Vás srdečně zve na
■ exilu zaslal zahraničním — Čs. exulántka Hana — Rafael Kubelis nahrál
ministrům západních stá Fišerová řídila koncert s Vídeňskými íilharmonitů memorandum, v němž velkého vídeňského roz ky Brahmsovu symfomi e.
varoval před snahou So hlasového orchestru v sá II D-dur pro gramofono
větů o umlčení otázky le Musikvereinu a měla vou společnost Deeca.
— Předsedou montrealské
, osudu národů střední a mimořádný; úspěch.
— J. Janků, z Buenos Ai odbočky Čs. národního
východní Evropy.
který pořádá
— 1.. června byl odhalen res dostal : zlatý odznak sdružení v Kanadě byl
pomník Jana Amose Ko za své zlepšovací návrhy zvolen dr. O. Sýkora;
v neděli dne 6, července 1958 od 4. hod, odp.
menského v ’’České kul u argentinské odbočky — Čs. sochař Jan Vlach
z Paříže byl pověřen pro
turní zahradě” v Cleve- koncernu Philips.
v St. Michael Hall, Brougham St., Nth. Melbourne
landu za účasti předsta — Rudolf Petrák zpíval vedením busty starosty
vitelů amerického veřej na koncertě v Plateau města Dublinu.
K tanci hraje, orchestr kapelníka TOMANA
ného života a čs. krajanů. Hall v Montrealu. Před — Manžel Lídy Baarové,
Pomník je dílesn sochaře! tím účinkoval s Inge Borg- J. Kopecký, natočil jako
RESERVOVANÍ STOLŮ: UL 6 0 8 2 (Třemi)
F. L. Jiroucha. V zahra hovou ve Straussově ’’Sa producent : ve Španělsku
film ’’Modrá brigáda” s
dě je nyní celkem 9 pom lome” v Nejw Yorku.
SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth Str., číslo 49, 50, 51, 52, 54, 58 a 59,
níků významných osob z — Sestry Těšitelky (Sest R. Vankou! v hlavní roli.
—
281etý
čs.
uprchlík
Jan
ry
chudých
nemocných),
zastávka 19
čs. historiě: Dvořák, Sme
tana, Havlíček, Baar, Pur- které měly mateřlnec v Ježek z Aucklandu na N.
kyně, Němcová, Palacký, Rajhradě u: Brna, otevře- Zélandu byl těžce zraněn

KRÁTCE Z EXILU

ODPOLEDNI CAJ

23. 6. 1958

Dopisy redakci:
VYUČOVANIE V AMERIKE A V AUSTRÁLII
— Po dlhom tvrdom boji, keď som už stratil nádej
mnohými neúspěšnými pokusmi, získal som učitel
ské miesto v high school. > Učím latinu a španělšti
nu. Po hrozných skušenostiach v australských ško
lách a po tom, čo som počul o americkej mládeži,
bol som připravený na to najhoršie. Tým príjemnejšie prekvapenie nastalo, keď som prvý krát v
živote mohol skutočne učit’, námiesto aby som bol
strážníkom trestancov. Je pravda, že sofa, mal malé
triedy a moji študenti zvolili si jazyk a neboli do
toho nútení ako v Austrálii. Tiež som mal energic
kého a ochotného riaditela. Skoro v každom bhl’adé
to bol opak toho, čo som zažil v Sydney, kde som
bol blízko zúfalstva. Sú tu aj nevýhody: športy,
hlavně americký football, sú dóležitejšie: ako vyučovanie, věnuj e sa im příliš mnoho času. Potom sa
hodiny prerušujú trvalo oznámeniami. Stále sa niečo deje k odvráteniu pozornosti žiactva od"učenia.
Volia sa králi, královny, princovia ,a princezny vše
lijakého druhu, berú sa snímky, bankety, tance a
mítingy honia jeden druhého. Posledný: týždeň dochádzali študenti v cowbojskom úbore, nakol’ko sa
tam dnes deje rodeo. Viete si představit’ přípravu
na konečné skúšky! Vcelku však optujem bez rozmýšlania pře americká mládež oproti australskej.
Mám s nimi oveťa lepšie skúšenosti.
H. S.i, California
BOHUMÍN, TRIPOLI A SOBOTALES
— Rád bych se vás zeptal, od kdy je Bohumín na
Moravě, jak servírujete svým čtenářům v článku
“upraveném” dle magazínu Time (HD 11/VIII. p.
r.). - V případě Tripolisu jste neměli štěstí, když jste
“informovali”, že je v Libanonu. Pokud vím, v Li
banonu jé Tripoli, kdežto Tripolis je v Lybii nebo
v Řecku. Doporučoval bych, abyste požádali pana
učitele, aby vám vrátil sobotales.
M. V., Sydney
Odpověď: Omlouváme se, že jsme nenapsali “Bo
humín v zemi moravskoslezské”. - Informace ke
zprávě “Neklidná hranice” v č. 11. došlý z APU, 2
výstř. něm. listů, od J. K., z austr. časopisů a z
čs. Prague News Letter, zmínka o mapce z Time,
jak jsme uvedli v textu. - Tripoli - Tripolis:
na vrácení sobotáles mají nárok i vydavatelé někte
rých encyklopedií a atlasů. Používají se 'jména Tri
poli (italské), Tripolis (řecké) ’a. Tarabulus (arab
ské).
HD
DOTAZ NA ČS. ORGANIZACE V AUSTRÁLII
— Četl jsem právě o velkých přípravách krajanů
po celém světě na oslavy 40. výročí ČS. samostat
nosti, jen o Austrálii nebyla zmínka. Děje nebo bude
se tu dít něco?
F. H.„ Sth. Yarra
PODĚKOVANÍ ZA AGITACI
— V poslední volební kampani nám pomáhali mno
zí vaši krajané a rádi bychom jim proto tímto vřele
poděkovali. Zvláštní díky pak patří manželům Ko
houtovým a p. Voženílkovi a jejich spolupracovní
kům. Svou činností všichni dokazovali, jak vážně
berou boj proti komunismu.
Liberální a zemědělská strana ve Victorii
PROVOLANÍ RSČ
Čs. političtí exulanti založili počátkem, roku 1949
ústřední organisaci pod jménem Rada svobodného
Československa. Jejím úkolem je podnikat vhodné
kroky k tomu, aby byla obnovena svoboda a samo
statnost Československé ■ republiky a znovu vybudo
vány řády, založené na učení Presidente: Osvobodi
tele T. G. Masaryka, a z její činnosti jsou vylou
čeny jakékoli otázky stranicko politické. - I když
připustíme mnohé nedostatky a chyby minulosti,
zaviněné velmi četnými příčinami, z nichž mnohé
leží mimo naše síly a naše omezené možnosti, pře
ce můžeme poukázát na slušné výsledky, jichž se
Radě podařilo dosíci: v mnoha směrech bylo pomo
ženo emigrantům a ochráněny jejich zájmy, byl pro
buzen a udržován veřejný i mezinárodní zájem o
osud porobeného Československa, svobodný svět byl
uvědomován o podstatě, metodách a ničivé čin
nosti světového komunismu a byly vyvolávány pod
něty, vedoucí k osvobození zemí za Železnou opo
nou . .. Stupňované úsilí Moskvy a jejích sluhů, oklamat svobodný svět, nevyhnutelně žádá, aby byly
soustředěny a napiaty všechny síly, ktieré mohou
prokázat dobré služby v zápase s komunisty. Vyža
duje si i vystupňování činnosti naší... I když chce
me plnit své povinnosti v RSČ poctivě :a nezištně,
a i když chceme ze svých slabých možností i hmot
ně přispívat na úhradu potřebných nákladů, přece
není možné, abychom své povinnosti mohli plnit
bez pomoci co nejširší veřejnosti. RSČ se dostáva
lo dříve na její činnost i značné podpory ze zdrojů
veřejných, které se jí však nyní nedostává. Je při
rozené, že na kohokoli se obrátíme se žádostí o pod-
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Priv. FU 6662

PHONE. FA 5366

Vnitřní Dekorace
Zařizování Obchodů

Malování

O'BRIENS LANE,
EAST SYDNEY

K. V. HYRSAL

SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str
Wynyard $tn., Sydney
Tel. BX 7543

Sydney
Tel. BL 3970

Centrál Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
Zprostředkujema za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.

Za důvěru jakost!
KRAJANSKÝ KOŽEŠNÍK H. HUENEICH

DE LUXE FÜRS
136 Pitt St. (4. poschodí), Sydney - City
Telefon BL 3196

SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ V SYDNEY
Praha - Concord 6:2 (4:2)
V posledním zápase prvního kola překvapili do
mácí soupeře ostrým nástupem a v necelé půlhodině
vedli 4:0 brankami Gasta (2), Jaroše a Baumgartnera. Pak se dostali k slovu hosté a snížili náskok
na 4:2. Ve druhé půli tempo značně polevilo, ač
koliv se hosté několikrát dostali do nebezpečné blíz
kosti Lordovy branky. Byla to však Praha, která
zvětšila svůj náskok dvěma brankami Baumgartnera. Poslední branka padla několik vteřin-.před
koncem, když Baumgartner obešel obranu i branká
ře. Po prvním kole vede Corrimal (17 bodů) a ná
sledují Hakoah 16, Auburn 16, Apía 14, Praha 13,
Praha - Villawood 1:0 (1:0)
V málo zajímavém zápase se podařilo technicky
i kombinačně lepšímu mužstvu Prahy porazit tvrdě
hrající mužstvo domácích. Hrbolatý a tvrdý terén
byl hlavní příčinou, že hosté nepredvedli obvyklou
hru. Branku Prahy vstřelil ve 43. min. první půl«
Baumgartner po- centru Jaroše. Nej lepším hráčem
mužstva byl Heron, dobře zahráli také Billi v ■obra
ně, Jakša v záloze a Jaroš v útoku. Villawood. dohrával o 10 lidech.
Telef. zpr. ,F. D.
Příští zápasy Prahy: 28.6. s North United, 5.7.
doma se Sydney Austral.

KOPANÁ V MELBOURNE
Slavia - JUST 0:1 (0:0)
§ Kontinentální prošívané deky, peřiny, polštáře,
Zdá se, že Slavia bude mít co dělat, aby -se udrže
2 povlaky, též sypky a damašek (160 cm je 63”)
la mezi čtyřmi vedoucími mužstvy tabulky. V prv
2
K dostání pouze u firmy
ním zápase druhého kola nastoupila béz zraněných
hráčů Vacircy, Reinbolda, Pethericka a Cooka, kte
ří jsou pravděpodobně vyřazeni na několik týdnů.
JUST měl po celý zápas převahu a -vyhrál naprosto
8 38 Washington St., BEXLEY, Sydney, NSW
zaslouženě,
i když nepodal nejlepší výkon a Jediná
Ž (Stanice Rockdale)
Telefon LW 1220 _
e branka, která
padla na počátku druhého poločasu,
nebyla zrovna ligová. Nejlepšími hráči v mužstvu
Slavie byli brankář Barotajs, který je letos ve vý
borné formě, a střední záložník Berry.
PRÓ ELEGANCI A KVALITU
V ponděM 16. června hrála Slavia v bleskovém
turnaji na olympijském stadiónu. Remisovala s Box
Hillem 0:0, ale po losování postoupila do semifiná
le, kde, porazila Hakoah 1:0 (brankou Gottesmana),
116 Darlinghurst Rd., KINGS GROSS, NŠW.
Ve, finále hrála s Juventusem 0:0, ale Juventus vy1 hrál na rohy 2:1 a obdržel pohár.
28. června hraje Slavia v Maribyrnongu proti
Polonii a 5. července doma proti George Cross. -gKontin. a australská
OSAMĚLÝ?
jídla
ČS. DIVADLO v LOS ANGELES
Najděte
si přítele
BOHEMIA
8. 6. sehrála odbočka Čs. národní rady v Los Anprostřednictvím
RESTAURANT
geles komedii F. Cimlera “Dvojník pana Dibelky”.
MILTON’S, Dpt. M 40, Polovina účinkujících je známa z čs. ochotnických
majitel li. Toth
Box 2871, G.P.O. Syd scén v Austrálii. Režii měl Jiří Peřina, který též
11 Kings Gross Rd.'
ney. - Představí Vás herecky - dominoval v roli uhlíře Dibelky a jeho
.UNGS CROSS, NSW.
dopisem dámám neb dvojníka, výpravu M. Špringer. Dále hráli: Lola SteFA 1387
pánům, sdělíte-li všech libská, I. Mezlová, J. Dostál, D. Kallmuenzerová,
na svá data. Důvěrně, J. Hradec, I. Stáhl, E. Vykydalová a V. Naňha. Me
•••••••••eoeeeee»
KONTINENTÁLNÍ < nezávazně. Odpovíme zi diváky byl též Hugo Haas.
' Z. V.
LÉKÁRNA
? česky. Pošleme Vám
THE ROYAL AGRICULTURAL SOCIETY OF
i 13, Darlinghurst Rd., ? též ZDARMA brožurku
VICTORIA
v zalepené obálee.
? Kings Cross, NSW. S
upozorňuje na výstavu domácích prací, která se bu
S
FA 3476
8
de konat v rámci hospodářské výstavy od''18. do
«Otevřeno denně /i v ne- i
27. září tr. v Melbourne. Pro přistěhovalce bude ve
i děli/ do 8 hod. večer.
DOPORUČTE
zvláštních odděleních výstava kuchařských výrobků
?Všechny evropské léky?
a výstava nejrůznějších druhů tkanin. V ostatních
> Balíčky s léky do Evro-<
HLAS DOMOVA
odděleních se mohou zúčastnit v jakémkoli oboru
<
py nejlaciněji!
$
domácích výrobků a uměleckých předmětů. Přihláš
ky nutno podat do- 19. 7. na adr.: Mr. H. T. C. Woodfull, Secretary, R. M. Showgrounds, Epsom Rd.,
PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
Ascot Vale, Víc. Ten též sdělí podrobnosti včetně
v krásném prostředí Dandenong Ranges,
velikosti cen za nejlepší vystavované předměty.
30 mil od Melbourne, strávíte v
Navštivte
YOSEMITE TOURIST HOUSE

ROSE

J. CÁP- krejčí

•••••••••«••••••••

Barbers Rd., KALORAMA,
Dobré ubytování, česká i austr.
K delšímu pobytu neb jen na
Informujte se na tel. Kalorama 98

VIC.
kuchyně.
víkendy
nebo v HD

póru našich snah, každý v prvé řadě vznese otázku,
jak podporují naše úsilí ti, kdo sami přišli z našich
zemí. Proto se obracíme touto cestou, po prvé za
svého trvání, na čs. emigranty, krajany čs. původu,
korporace, spolky, instituce a podniky s prosbou,
aby se svými dary ve prospěch RSČ připojili k těm
nemnohým, kteří dosud, i bez veřejných výzev, naše
úsilí ochotně podporovali. Prosíme, aby posílali svo
je dary na ¿dresu: Rada svobodného Českosloven
ska, 2051 Park Rd., N. W. Washington 10, D. C.,
USA.. Dary kterých se nám dostane, budeme - nevysloví-li dárce přání opačné - veřejně potvrzovat.
Předem děkujeme.
RSO

RESTAURACI V RICHMONDU
258 CHURCH STREET (blízko Bridge Rd.)
Výborná kontinentální i australská jídla
vaří bývalý hlavní kuchař olympijské vesnice v
1 Melbourne, který připravoval stravování pro ,
i
atlety 40 národností
i Otevřeno po celý týden od 11.30 do 20.30 hodin '

Všechny licencované práce instalatérské
Zavádění a opravy vodovodů, horké vody, ply
novodů, střech, žlabů, okapových rour, kanalisace
JAN V L A C H, instalatér
' 69 West St., GLENROY, W. 9, Víc.
Na požádání Vás navštívím a sdělím rozpočet

HLAS DOMOVA
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PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Miloslavu Novákovou - Krchovou (dopis v řeď.
a zpráva), ing. B. . Krátkého (dř. Auckland, N. Zé
land), Josefa Benedikta z Tábora ,dř. snad 72 Dowling St;, Redfern .- Sydney) neb jakoukoli zprávu o
něm, Josefa Černého (dopis, adresovaný do Nth.
Richmondu, v red.j, Eduarda Zelhíčka z okolí Velké
Řídí Karel Janovsk ý, Mnichov
Bíteše,- Vladimíra Pragera (dopis v red.), Vladimí
ra Vodičku, z Přeštic, Luďka Kupku (USA?) á Ro
mana Rumana.
6. MISTROVSTVÍ SVĚTA V KOPANÉ
Zjistíme-li. adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
uznal Němcům branku. Kapitán mužstva Novák pro se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
-J : ■
(Pokračování se str. 6)
testoval, ale rozhodčí EUis trval na svém.- Čs. hráči nesdělujemej Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
',1 Ostatní zápasy v jednotlivých skupinách:
' HD.
byli touto neregulérní brankou deprimováni, krát sdělte jejich adresu.
-X skupina: Halmstad:
ČSR - Severní Irsko ce na to byli Malnár, Zikán, Pluskal a brankář
0:1 (0:1); Malmoe: Západní Německo - Argenti Dolejší zraněni a tak se ve ”26. minutě 2. půle po
CHOROBY
na 3:1 (2:1).
dařilo nejlepšímu německému hráči Rahnoví ra ZPRÁVY OSOBNÍ
KOŽNÍ A VLASŮ
.II. skupina: Norrkoepping: Francie - Paraguay nou z dálky překonat zraněného brankáře Dolejší
Milan a Anně Kantorovi léčí se úspěšnou meto
7:3 (2:2)! - Vásteras: Jugoslávie - Skotsko 1:1; ho, a upravit tak stav na 2:2.
dou Cu-Ex-Ma na mo
in, skupina: Stockholm: švédsko - Mexiko 3:0
oznamují,
Z čs. mužstva zahráli nejlépe střední záložník
derní kožní klinice
(l:0): Šandviken: Maďarsko - Wales 1:1 (1:1).
Popluhar, v obraně Novák s Mrázem, a v útoku že se jim narodila dne
IV.; skupina: Góeteborg: SSSR - Anglie 2:2 (1:0); Dvořák se Zikánem (byl asi třikrát během utkání -18. června dcera Julie.
NATIONAL
Úddevalla: Brazílie - Rakousko 3:0 (1:0).
zraněn a jednou dokonce ošetřován mimo hrací Melbourne, červen 1958
SKIN
INSTITUTE
: /Ve středu ..11. června pokračovalo mistrovství svě plochu),
16
5
Collins
.St,.
ta .dalšími- zápasy ve skupinách.
■ Z německého národního mužstva zasluhují' zmín
Malý oznamovatel:
M E L B O U R Ní
ku
pouze
levý
záložník
Szymaniak
a
v
útoku
"pravý
,Z„ 1 , . ČSR . --Západní Německo 2:2 (2:0)
křídelní útočník Rahn, Fritz Walter a Seeler. Ostat Poplatek za 1 řádku I/- ■ (vedle kina'Metro),
Haíšingíjóř:’ K druhému utkání mistrovství světa ní jdou vích-po nohách soupeře než po míči.. Utkání tučnou 1/6.
Telefon MF 1271
nastoupilo čs. národní mužstvo se' čtyřmi změnami, bylo hráno rychlým tempem.
Porady zdarma
podalo . až. do. ,15. minuty druhého poločasu dobrý
VLČÁKY 3 měs., s rodo
Další utkání z 11. června
Zkoušené ošetřovatelky
výkon,- pak však bylo deprimováno neregulérní
kmenem prodáme.
první brankou-Němců, a pak také dohráválo utká
I. skupina: Hálsingborg: ČSR - Německo 2:2, Objedn. na zn. “Vlčáci’'' E&zema - Dětské ekzema - Akné - .Kožní
ní se. čtyřmi zraněnými hráči. Ve středu zálohy Halmstad:
;
Argentina - Severní Irsko 3:1 (1:1).
do HD,
vystřídal Čadka bratislavský Popluhar, který byl II. s& upíná: Voesterar: Jugoslávie - Francie 3:2 PENSIONÁT 540 Lonsda íáněty - Záněty kožníeh
nejlepším' mužem'na hřišti. Většinu utkání, až do (1:1); Norrkoepping: Paraguay - Skotsko 3:2 (2:1). le St., Melbourne - City. žLat - Lupy - Padání .
zranění pravého záložníka Pluskala, svým přehle- III.
:
skupina:'?Stockholm: Mexiko - Wales 1:1 (0:1), £ 5/10/- týdně s celým vlasů - Alopeeie - Psoctem dovedl Udržet celou německou útočnou pětici. Švédsko - Maďarsko 2:1.
zaopatřením. Maďarská- iasis - Křečové vředy
Po zranění Pluskála však nestačil zastat i jeho místo. IV- skupina: Goeteborg: Brazílie - Anglie 0:0; Bo- strava.
Další kožní kliniky:
V útoku hrál na levém křídle Zikán, na levé spoj ras: SSSR ]- Rakousko- 2:0 (1:0). (V 10. minutě 2.
ADELAIDE:
ce" Farajzl a centerforwarda Molnár. V tomto slo poločasu za stavu 1:0 neproměnil střední útočník PRONAJMEME byt (2 25 Gresham Street,
pok., kuchyň s přísl.) 34 tel. LA 4270.
ženi nemohlo ČSR prohrát svůj 1. zápas se Sever Rakušanů [Buzek penaltu.)
neb-32,. Regent St. North NEWCASTLE:
ním Irskem.
ČESKOSLOVENSKO VYŘAZENO
Richmond.
ČSR: Dolejší ; Mráz, Novák - Pluskal, Poplu
69 Hunter St.> t. B 3784
Prozatím
| nemáme podrobnosti z dalších zápasů a
har, Masopust - Hovorka, Dvořák, Molnár (Bra
BRISBANE:
proto
přinášíme
jen
výsledky.
tislava), Farajzl (Karlovy Vary) a Zikán (Pardu- :
293 Queen St, FA 1445
Listárna
Ve třetím kole v první skupině porazilo Česko
biče).
TOOWOOMBA. M. L.
Obhájci titulu mistra světa, Západní Německo: slovensko Argentinu 6:1 a Německo hrálo, nerozhod L. K., Toronto: Díky za C. Chambers, 164-168
Hernkenrath - Stollenwerk, Juskowia - Schnellin- ně se Severním Irskem 2:2. Ve druhé skupině remi- dopis. Vzkazy a -pozdravy \ Margaret St., tel. 7005
get, Eřhardt, Szýmaniak - Rahn, Fritz Walter, See- sovala Jugoslávie s Paraguay! 3:3 a Francie pora vyřídíme. -■ Dr. J. C, Rus- 1
zila Skotsko 2:1.
ler, Schafer, Klodt.
seli: Díky za zpr. a dopis
Ve třetí skupině porazilo Maďarsko Mexiko 4:0 jmenovce
J. Utkání, kterému přihlíželo 25.000 diváků (20.000
zpět. - J. P. '■
POJIŠTĚNÍ
a
Švédsko
remisovalo
s
Walesem
1:1.
Němců), (včetně švédského krále Gustava Adolfa
Seymour:' Dopis předává- i domů, bytů, podniků,
Ve
čtvrté
skupině
Anglie
remisovala
s
Rakouskem
VI.), řídil s velkými chybami Angličan Ellis, kte
me K. Třešňákovi. - Z. D.! Work. Compensation,
rý uznal neregulérní branku Němců a netrestal hru 2:2 a Brazílie porazila SSSR 2:0.
Díky za adr. - ( aut, povinné ručeni,
Mužstva, která skončila ve svých skupinách - se Stanmore:
bě zákroky. ’ německých hráčů. Oba pomezní roz
J.
N.,
Canterbury:
Díky'
ŽIVOTNÍ,
hodčí, Rakušan Seipelt a’ Angličan Leafe, pískali stejným počtem bodů na druhém a třetím místě, mu za. výstř. Podle zisk, in-j úrazové a nemocenské
sela
sehrát
(další
zápasy.
Severní
Irsko
porazilo
Čes

dobře.
formací jsme nemohli in- |
odborně provede
Čechoslováci měli vítězství na dosah ruky a ved koslovensko v nastaveném čase 2:1, Wales porazil tervenovat. - J. K., Guild- j
R. C. KUGLER
1:0 a stejným poměrem branek porazil ford: Díky za fejtón, ad- I
li po prvním poločasu 2:0. První branku střelil ve Maďarsko
(Melb.) XL 2«1
24. minutě z pokutového kopu - za nemilosrdné sra SSSR Anglii.
resy a informace. Vrátí-1
Ve
čtvrtfinále
vyřadila
Brazílie'Wales
1:0.
Fran

žení Zikána před prázdnou německou brankou me se-ke všemu později námíme hledanému Vaši
Dvořák, druhou branku dal ve 42. minutě Zikán cie Severní] Irsko 4:0, Švédsko SSSR 2:0 a Německo dopisem. - F. H. Glen For adresu. Viz. výše. - V. E.
Jugoslávii
1:0.
z .přihrávky pravého křídelního útočníka Hovorky.
rest: Díky, za výstř. - L. Matraville: Potvrz. dopis
Po této brance předváděli čs. fotbalisté po 3 minu V semifinále v úterý 24. června se utká Brazílie s P. Rabat: Po zjištění oz- s výstř. a opisy.
ty (až do poločasu) exhibiční. kopanou. V 45. mi Francií a jěmecko se Švédském.
nutě německý brankář Herkenrath jen stěží vyra
zil Dvořákovu střelu na roh. Obraz hry se nezmě
Australské a kontinentální
Vysoce kvalitní švédské
nil ani na počátku 2. poločasu. V osudné-15. minutě
ŘEZNICTVÍ A VELKOUZENÁŘSTVÍ
stál čs. brankář Dolejší asi 2 m před brankovou POTRAVINY, TEXTILIE, VLNU, KUŘIVO ATD.
čárou, kde kryl' prudkou ’’bombu” Fritze Waltera.
zašleme za Vás spolehlivě
Dobíhající Scháfer však dotlačil Dolejšího rukama
až na čáru. Dolejší s míčem však nepřešel branko
kamkoliv do Evropy
92, Glenhuntly Rd., ELSTERNWICK, VIC.
vou linii, anglický rozhodčí Ellis, který stál opodál.
Tel. LF 4365. po prod, době UM 2958
SWEDISH PRESENl-PARCELS SERVICí
Dodávky do domů za příplatek .2/6.
33. William Str., Melbourne
EMIL FUČÍK (dříve Lyons Smallgoods)
—■ Dana Zátopková vytvořila nový světový rekord
Telefon MB 3094
v hodu oštěpem výkonem 55,73 m.
— Nový československý rekord v hodu oštěpem mu
TELEVISORY, RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY
Vyžádejte si náš ceník
žů: Dusátko 75,07 m.
a elektrotechnické přístroje a potřeby
— Nový objev je 181etý Američan Dallas Long, kte
za hotové neb na splátky dodá i opraví
rý docílil výkonu 18,27 m ve vrhu koulí. Skončil
v nedávných závodech druhý za O’B:rienem, který
J* PHILIP
Radio - Electrical,
řádíme veškeré
práce optické
vyhrál nejlepším letošním výkonem 19,22 m.
přesně, rychle a za levné ceny
— Reál Madrid porazil AC Milan 3:2 i a stal se po
119 Gardenvaíe Rd., GARDENVALE, Vic.
třetí vítězem soutěže o Pohár mistrů evropských
6. poschodí
Í1. stanice za st. Elsternwick) Telefon XM 2542
zemí v kopané. Vítězná branka padla až v druhé
Dříve závod v Praze XII.
čtvrthodině nastaveného času. Zápas se hrál v Bru
49 Elizabeth St.,
selu.
(roh Flinders Lané)
— V posledním zápase na československém zájezdu
HLAS DOMOVA
hrálo anglické mužstvo Grimsby Town se Sparta
kem Ústí 2:2 (1:0).
Melbourne - City
vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
— IAAF rozhodla, že výkony dosažené tretry s vyš
Adresa: Hlas domova,
Telefon MB 4207
ší podrážkou (“kopytem”) nebudou uznány. Maxi
8 Moorhouse St.. Richmond, E. 1. Vic.
mální dovolená výška podrážky ,ie 13 mm. Nejlepší
Přijímáme objed
letošní výkony výškařů, dosažené v normálních
Telefon JA'3380 /jen mimo pracovní dobu/
tretrech: Dumas (USA) 212, Savlakadze (SSSR)
’ředplatné: na rok s 37/-, na i roku s 19
návky také psí tou
210, Hplmogren (Švédsko) a Lánský (ČSR) 207,
a 7 čísel s 10/-, jednotlivé s 1-/6.
Haisley (Jamaica) 205,3.
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