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REVOLUCE A ZÁKROKY NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ

Zatím co Kreml vraždí maďarské vůdce, oče
kává Australian Broadcasting Corporation od
návštěvníků koncertů v Sydney, že budou po
vstávat při hraní sovětské hymny, chtějí-li sly
šet ruského virtuosa : Oistracha ... Jistě by bylo
íesprávné a absurdní ztotožňovat pana Oistra:ha nebo Mojzějevův taneční soubor, nebo, do
konce ruský lid se zločiny sovětské vlády. Ale
ie právě tak nesprávné ztotožňovat sovětskou
ládu s virtuositou sovětských umělců, jak se o
k> komunistická propaganda neustále snaží.
Free Spirit, Sydney, červenec 1958

0 KONCEPCÍCH
Krize na Středním východě dosáhla vrcholu revolucí v Iráku a anglo
americkou intervencí v; Libanonu a v Jordánu. Sovětský svaz nařídil
manévry u tureckých hranic, a situace se11 dostala na pořad jednání Bez
pečnostní rady Spoj (mých národu, Severoatlantického paktu a konfe
rencí mezi-• západními spojenci i mezi Násírem a Chruščovem. Tvrdí se
dokonce, že napětí je vážnější než za doby berlínské krize a britskofrancouzské akce v Suezu.

princ Abdul Illa.h a
předseda vlády Nuři AI
Saidr kteří byli zodpo
vědní za. prozápadní za
měření království a- kte
ří pracovali na Bagdadském paktu a na vytvo
ření Arabské unie Jordá
nu a Iráku. Nepotvrze
né zprávy oznamovaly,
že revoluce' ještě není
tak docela skončena, že
loajální jednotky pocho
dují na Bagdad, a že se
jordánský král Hussein
chystá zasáhnout. Pov
stalci- mezitím vytvořili
vládu, která už byla uz
nána komunistickými stá
ty a presidentem Násírem, a která oznámila,
že .hodlá dodržovat zá
vazky vůči západním
naftovým společnostem.

co činit. Prvním cílem
revolucionářřů byl krá
lovský palác a bagdadská vysílačka. K jednot
kám ozbrojených povstal
ců se brzy přidala luza,
která mj. vyrabovala
britské velvyslanectví a
’ Převrat v Iráku, kte obchody s evropskými
rý ohromil celý západní nápisý.
svět-, byl zřejmě dobře
Povstalci v sedle
organizován. Tisíce oz
Zprávy
jsou prozatím
brojenců sé objevily v
neúplné
a
jednostranné,
bagdadských ulicích v
ranních hodinách, a ne poněvadž většinou při
--■Jestliže jsou arabské měly mnoho práce se cházejí z bagdadského
revoluce ústředně orga skupinami loajálních vo- rozhlasu. Byli prý zabiti
nizovány, jak. je pravdě . jáků, se . kterými měly král F e i s a 1, korunní (Pokračování na sír. 2)
podobné, je možno .do
vozovat, že irácký puč
Chruščov na sjezdu Strany
-byl nařízen teprve tehdy,
jednoty ve Vých.i Německu
když si. Násír byl jist,
že nenarazí na odpor.
-Americké jednotky bylý
připraveny vb východ
Na sjezd československých komunistů v minulém měsíci poslal Chruščov
ním Středomoří a Angli jen nevýznamné zástupce, zatím co 5. sjezd soudruhů východoněmeckých,
čané,. na Kypru,- ale po který se konal od 11. července v Berlíně, v plné slávě navštívil. Rozhodoval
několika silných slovech se docela realisticky. Československým komunistům nemusí domlouvat: No
se zdálo,, že obě země votný je vždy ke všemu ochotný a zatím sedí v CSR pevně v sedle. Pro
hledají omluvy, jak .Se poklepání po zádech si rád sám zajede. Komunistická strana Československa
vyhnout svým závazkům. dělá často víc, než od ní Moskva žádá.
Je možné, že okamžitá
Ve východním Němec psaný Ulbricht potřebo mecké republiky pro so
intervence v Libanonu
by byla zabránila irácké ku je už situace nejistěj val posílit vyhlídky na větský blok bral jistě'
revoluci. Jestliže se ny- ší. V Kremlu dobře za- udržení své posice, a ce zřetel. Nade vše pak je
lá strana, odloučenější pro Chruščova důležité,
od obyčejného člověka aby byl ve Východním
snad víc než sesterské Německu klid, když Zá
IDEOVÝ
strany v ostatních lido pad tak často zlobí po
Jeden podnik ¡pořádal z patronátních. důvodů kul vých demokraciích, pot ukazováním na ženevské
turní brigádu pro jednu vesnici... Brigádu chtěli řebovala injekci k získá jednání v roce 1955, na
organisovat mladí lidé... Protože se však nikdy ní sebevědomí a k pod slib o jednání k sjedno
neví, jak by to dopadlo, kdyby mladí dělali to, oč nícení aktivity. Východ cení Německa.
t
usilovali, protože se nikdy neví, zda to bude dost ní Němec má víc mož
Chruščov
mluví.
ideové; poradili jim stáří. A tak vznikla estráda,
na níž vystoupil jeden mladý, který zpíval národní ností přirovnávat život
Chruščovovy projevy
píseň, protože vesnice a národní píseň patří dohro ní úroveň kapitalistické v Berlíně byly ještě
mady a ideově proti tomu nelze nic mít.
ho režimu - přes všech
- Pák vystoupila dívka, která zpívala národní pí nu snahu vlády se tam chvástavější, než je u
něho zvykemy? rozdával
seň. Pák vystoupili dva a pro změnu zpívali národ
ní písně. Pak vystoupil další mladý a další mladá ví dost o skutečných po úsměvy i dary (ód -příš
a zatančili národní tanec. Pak ovšem vystoupila měrech v Západním Ně tího roku odpustil vý
skupina a, abychom nezapomněli na národní píseň, mecku - s úrovní ve chodním Němcům přís
tak ji zazpívali. A tatáž skupina zatančila národně vlastním ’’státu dělníků,
pěvek na udržování so
a pak znovu zazpívala. Ovšem národní pí^eň .... ;.
Lidé, kteří to poslouchali, byli už z toho zoufalí rolníků a pracující inte větské armády v zemí),
jako ti, kteří to předváděli.' Nebavilo to ani toho, ligence”. Také , na důle hrozil Západu, Titovi i
který tó órganisoval. Jenže on jim tu ideovou náplň žitost Demokratické ně- (Pokračování na str. 2)
dal proto, že chtěl vyvíjet činnost, dále na tuhle
zabijáčků na patronátním JZD Slíbil zajet ředitel
závodu a tak všichni pracovali ideově ...
Co'by se stalo, kdyby tu .mladí uspořádali pro
Published by
gram podle svého? Možná, že . by jejich program
Fr- Váňa, 8 Moorhouse St., Richmond E. 1, Vic.
někde ujel, ale že by byl nastal následkem toho
jejich programu na vesnici kapitalismus? . Nebo
Printers: Bussau & Co.,
že-by lidé přestali vyrábět telata, jak to řekl správ
6
Elizabeth St.. Nth. Richmond. Vic. ■ ■
ně l jeden družstevník?
Pražský rozhlas, 22.5. 58

. . . Americký delegát ve
¡¿pojených národech
L.oďge prohlásil, že pov
stání' v Libanonu a v Iráku jsou částí ústředníhó plánu, jehož.koneč
ným cílem je zmoc.niti se
všech -arabských zemí.
Lodge -nejmenoval, ale
je jasné, že za autora to
hoto plánu považují Spo
jené státy egyptského
presidenta Násíra. .
' ' Za : kulisami Násír_

ní. Spojené státy a Velká
Británie odhodlaly pos
lat vojenskou pomoc Li
banonu a Jordánu, je to
-zákrok: stejně- nebezpeč
ný,-'ale pozdní: část ško
dy. už se nedala, odčinit.

NĚMECKO
sjednoceni a federovane

SVAJNFEST

Červencové číslo americké revue Foreign Affairs
obsahuje zajímavou studii'dr. F. Táborského, nazva
nou "'Triumf a pohroma Edvarda Beneše”. Podobně
■jako ve svém předchozím článku o Janu Masary
kovi (který vzbudil. neoprávněné výčitky skalních. ■
patriotů), snažil se tu Táborský přiblížit čtenáři
osobnost posledního demokratického presidenta tvá
ří v tvář dvěma největším krizím jeho života.
O Edvardu Benešovi a jeho díle byly už vymlá
ceny- stohy prázdné slámy, většinou proto, že se s
Benešem vyrovnávali buď zarytí přátelé nebo za
rytí nepřátelé. Rozumáře Beneše stihl po smrti ne
zasloužený osud. Vyslovení jeho jména vzbouzelo
vášně místo rozvažování’. Po Peroutkově úvaze-.-(Byl
Edvard Beneš vinen?)- je Táborského článek dru
hou výjimkou z pravidla.
—
Táborský viděl především v Benešovi ’’velmistra
kompromisu” a umělce ve vyjednávání. Tato vý
tečná vloha byla však vyvážena morální slabostí:
Beneš si příliš zvykl posuzovat morální - hodnoty od
děleně od hodnot politických a byl ochoten sednout
si ke stolu s kýmkoli, vyžadovala-li to politická
nutnost.
Podle autorova svědectví neměl Beneš v době
mnichovské krize a v prvních fázích války sebe
menších Husí o -záměrech Sovětského svazu. Tá
borský cituje vzkazy, zasílané v té době do protek
torátu. Základem. Benešovy- koncepce poválečného
světa byly však dva předpoklady: 1. že se západní
svět ve svém vývoji ubírá do leva, 2. že se sovět
ský .systém postupem doby zdemokratisuje natolik,
že -’mírové soužití” bude nej přirozenější výslednicí
této oboustranné změny. A tu přicházíme k hlav
ní thesi Táborského studie. Citujeme její závěr:
’’Benešův pád zničil naděje na sblížení a spolu
práci Východu se Západem. A přece jeho základní
předpoklad nebyl zcela vyvrácen. Západní svět šel
doleva, jak předvídal, zatím co. v komunistickém
světě si síly svobody vynutily na sovětských vlád
cích několik význačných úchylek od tvrdé stalinské
linie. Až historie dopíše poslední kapitolu, o česko
slovenském presidentovi, dokáže možná, -že Bene
šova koncepce nebyla tak mylná ve své podstatě,
nýbrž ve svém načasování”.
Táborský není sám, kdo dochází k takovému zá
věru. V 1. čísle.tohoto ročníku revue Svědectví na
cházíme téměř totožný závěr:. ’’Ripkova koncepce
byla založena na nutnosti ’ vzájemné dohody mezi
Sovětským svazem a západními mocnostmi. Ripka
stejně jako Beneš byl předmětem kritiky, poněvadž
pry příliš důvěřoval Sovětskému svazu. Teprve bu
doucí vývoj v Sovětském svazu a východní' Evropě
ukáže, do jaké míry Benešova i Ripkova koncepce
čs. zahraniční politiky opravdu zklamala”.
Po zkušenostech, které isme, bohužel, získali na
vlastní kůži, můžeme potvrdit, že Benešova i Rip
kova koncepce byla dokonce výtečná. Měla jen jed
nu menší .tělesnou vadu: Sovětský svaz A měla
velkc-u přednost: nebylo jiné koncepce.
Táborský naznačuje,, že Benešův sen o mostu me
zi -Východem a Západem byl předčasný. Zdá se za
pomínat, že klíčem k této orientaci byla a je otáz
ka Německa. Tu se mýlí i pisatel- ve Svědectví,
tvrdí-h, že o osudu Benešovy koncepce rozhodne
■’vývoj v Sovětském svazu a ve východní Evropě1’.
Na budoucí československou orientaci a na soud o
politice Benešově bude mít rozhodující vliv vý
voj v Německu, v obojím Německu. Benešovi bylo
volit mezi d’áblem a belzebubem
. Ostatně jsme si navykli, rovněž po zlých zkuše
nostech, nedůvěřovat koncepcím. Koncepce jsou hez
ké na papíře. Táborský ve své studii sám nadhazu
je dva případy, kdy Benešova koncepce mohla být
zachráněna tvůrcem samýrn: po volbách v roce 1946
mohl odmítnout potvrdit' v úřadě ministra vnitra
komunistu, podruhé při jednáních o Marshallově
plánu, kdy mohl pouhým odmítnutím Gottwaldova
požadavku vzít zpátky přijatou pomoc vyvolat vlád
ní krizi, při které by komunističtí ministři musili
podat demisi.
^Nejsme si vůbec jisti, jestli tyto dva' citované
případy -byly proveditelné. Ale to nevadí, abychom
nemohli ukázat na příčinu zhroucení Benešovy, kon- ■
cepce. Nejlepší plán není totiž k ničemu, není-li
nikoho, kdo by,se .odvážil, jej .do důsledku provést.
jun
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VELKÁ ROZHODNUTI
(Pokračování se štír. 1)
Rána do srdce
;' Irácký převrat byl o
to bolestnější, že jde o
i zenv bohatou na naftu,
na které má Západ bez
prostřední hospodářský
zájem! Politický puč zna
mená vážnou ránu Bag. dadskému paktu, který
-se zdě zrodil a který měl
y. iráckých politicích
schopné zastánce. Násír
. se netají tím, že nepoklá
dá. převrat v Iráku za
poslední. Po své poradě
s Chřuščovem promluvil
k lidu á oznámil, že jsou
,na-řadě Libanon a Jor
dán. Sovětský svaz hrozí,
že' nehodlá nečinně při
hlížet, jak kapitalisté za
sahují v zemích u sovět
ských hranic. -Aby dali
svým slovům větší důraz,
■uspořádali komunisté de
monstrace ’’rozhořčené
ho lidu” před vyslanec
tvími Spojených států a
-Velké Británie v Mosk
vě, což je zbrusu nový
^Způsob projevů sovětské_ho ’’veřejného mínění”.
Je těžko předpovídat,
jestli -Násírovi Arabové
á komunisté opravdu
přejdou od slov k činům
a budou tak riskovat
'světový konflikt. Vylo

děním jednotek ' v Liba
nonu a v Jordánu pře
vzal Západ, i když pozdě
a v malém měřítku, ini
ciativu, a postavil komu
nisty před podobný prob
lém, před jakým stál do
sud vždy sám: rozhod
nout se, co dělat.
I když si neděláme Hu
se o tom, proč se Západ
tentokrát odhodlal k zá
sahu, a i když mnoha li
dem není jasné, i čeho
Velká Británie a Spoje
né státy chtějí docílit,
nemusíme se pozastavo
vat nad oprávněností to
hoto rozhodnutí. V obou,
případech šlo o země,
které se hlásily za spo
jence a žádaly o pomoc,
na kterou měly právo.
Nejvýznamnějším, i když
tichým kritikem akce
Spojených . států je ge
nerální tajemník SN Dag
Hammarskjoeld, který
se na situaci v Libanonu

Rozhořčení vlažné

Lidé, kteří si . vykládali
americké vylodění jako
útok zlých imperialistů
na utlačovaný lid, jemuž
jde jen o svobodu, byli
asi zklamáni, když se do
četli o přijetí,'jakého se
Američanům dostalo. Fo
tografie vylodění ukazu
jí po zuby ozbrojené americké vojáky (kteří
očekávali palbu z kulo
metů) mezi koupajícími

SARANČATA VŠECH ZEMÍ —
— SPOJTE SE '
povinnost.

-Australský tisk zahájil propagační kampaň,
která má přimět občany, aby zařadili do svého
jídelníčku kobylky. Články obsahovaly tuto výz
vu: ’’Jezte kobylky, dodáte tím tělu výtečnou
výživu a navíc splníte vlasteneckou povinnost!”
Zařazením kobylek do jídelníčku se má snížit
škoda, kterou kobylky způsobují australskému
hospodářství.
Literární noviny, Praha.

podmínek, které navrhu
jí západní imperialisté.
Návštěva Chruščovova opět oživila úvahy o
jednom z hlavních po
válečných ■ problémů Ev
ropy, jehož rozluštění
by se zdaleka netýkalo
jen obou částí rozděle
ného Německa.
Problém sjednocení

Západ navrhuje, aby
si Němci rozhodli o dal
ším uspořádání jednot
ného státu svobodnými
volbami.
Komunisté odpovídají
asi takto: volby by ne
přinesly spravedlivé ře
šení. Západní Německo
nechce vystoupit z NA
TO, nechce se vzdát ka
pitalistického zřízení, za
kazuje činnost komunis-

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

Vás srdečně zve na

ODPOLEDNÍ ČAJ
který pořád
v neděli dne 3. srpna 1958 od 4. hod, odp.
v St. Michael Hall, Brougham St., Nth. Melbourne

K tanci hraje orchestr, kapelníka TOMANA
RESERVOVANÍ STOLŮ: UL 6 0 82 (Tréml)
|

•
,

SPOJENÍ: elektrikou ž Elizabeth Str., číslo 49, 50, 51, 52, 54, 58 a 59,
r

se domorodci, přihlíže
jícími se zájmem. Zprá
vy mluví o lidech, kteří
pomáhají tlačit americ
ké jeepy, a o obchodníku
koloniálním zbožím, kte
rý vyběhl s nožem před
krám a prohlašoval, že
Američany rozkrájí. I
povstalci jako takoví se
chovají jako gentlemani.
Zajali dva americké vo
jáky, kteří zabloudili,
odebrali jim zbraně' á
pak je předali vládnímu
vojsku. Revoluce v Liba
nonu je zřejmě idylické
ho rázu; o rozhořčeném
a jednotném lidu těžko
mluvit.
Budoucnost pro Západ
nevypadá růžově. Na
Středním východě se da
jí očekávat další nepří
jemnosti, které budou
Velkou Británii a Spoje
né státy stát hodně kapi
tálových investic a pres
tiže.
-r-

zastávka 19
!

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (proti Melboume Town Halí)
'
Telefon: Centrál GY ) ,1819

Mluvíme česky i slovenský
Zachraňte děti svých příbuzných před obrnou!
( polio)
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského
předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
Zastupujeme firmu P L U M R OSE,
nejlepší- dánské potravinové balíkyDodáváme jakostní . zboží rychle a spolehlivě.
Vyžádejte si podrobný ceník

ZE DNE NA DEN

6.7. V Bejrutu opět do
šlo k přestřelkám mezi
povstalci a vládním voj
skem. Libanonští politi
kové prý hledají nástup
ce pro presidenta Chamouna, který by byl při
jatelný i' povstalcům.
— V Paříži skončila
schůzka 'generála de
Gaullea s Dullesem. De
Gaulle při ní prohlásil,
že Francie hodlá pokračo
tické straně. Proč by se vat ve výzkumu s ato
movou bombou přes ame
měla početně slabší De rický nesouhlas.
mokratická německá re 7.7. Lopez Mateos byl
publika podřizovat vol zvolen mexickým presi
bám, které by ji mohly dentem. . — Na ostrově Brioni se
svést s nastoupené ces konala konference pre
ty k socialismu, vytrh sidentů Tita a Násíra a
nout xz bloku států Var řeckého ministra zahra
šavské dohody, které by ničních věcí Averoffa.
—.Chruščov je na návště
mohly přivést zpět bý vě Východního Německa.
valé vvkořisťovatelské 9. 7. Libanonský president
oznámil, že zůstane v útřídv?
řadě jen do září, kdy je
Federace?
ho termín vyprší.
— V Americe byla vystře
Místo voleb a jednot lena do stratosféry rake
ného Německa proto na ta s myší.
vrhují, aby zástupci —Podle neúředních zpráv
obou států zahájili pří bylo v Budapešti po taj
procesu popraveno
má jednání, z nichž by ném
dalších šest významných
mohlo vyjít utvoření osob, mezi nimi vdova po
konfederace obou zemí. bývalém ministru zahra
Státy by si při tom ničních věcí Rajkovi.
mohly zachovat svou — Extrémista ■ Jacques
Soustelle, který organisosamostatnost a tedy i val alžírskou revoluci,
svůj režim. K zajištění byl jmenován ministrem
samostatnosti a volnosti informací v 'de Gaullově
obou členů konfederace •vládě.
se zavede při projedná 10.7. President Eisenho
wer se dohodl s kanad-vání společných otázek ským ministerským před
právo veta. Jinými slovy; sedou Diefenbakerem na
potřebujeme, abyste : u- vytvoření výboru, který
znali naší samostatnost, bude dohlížet na vojen
skou obranu obou zemí.
a přitom abyste nám Ve
výboru' budou tři ka
dali šanci i v Západním nadští a tři. američtí mi
Německu. V západním nistři. - demokratickém zřízení 14. 7. Skupina -důstojníků
bude mít naše podvrat se zmocnila vlády v Irá
Podle-zprávy bagdadná činnost naději na ku.
ského rozhlasu, .který je
úspěch, zatím co náš re kontrolován povstalci,
žim se doma dovede za byli při puči zabiti před
seda vlády Nuri- Al Said
jistit.
a korunní princ Abdul
Jak už ten stručný po Illah.-Kr.ál Feisal byl -zat
pis názorů obou stran čen.
ukazuje, není zatím sjed ■.— President Eisenhower
žádal o mimořádnou
nocení Německa mírovou schůzi- Bezpečnostní rady
cestou v dohledu.
-sv- SN. -■

NĚMECKO SJEDNOCENÉ A FEDEROVANÉ
(Pokračování se stř. 1)
zbytkům vnitřních škůd
ců a mluvil o neskona
lém přátelství Ruska k
’’demokratickým Němčům”. Sjednocení Ně
mecka? Ovšem. Jen ne za

Naše rovy
Vlastenecká

dívá ze zorného úhlu po
zorovatele, který vyšetřo
val jen libanonskou stíž
nost o dodávkách zbraní
a mužů ze Sjednocené
arabské republiky. Hammarskjoeld se domnívá,
že skupina pozorovatelů,
které Spojené národy na
libanonské hranice pos
laly, je postačující. Liba
nonská revoluce zřejmě
na Hammarskjoelda val
ný dojem neudělala.

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

— Násír zkrátil o den
svůj jugoslávský zájezd
a vrací se domů.
— Na Kypru bylo za tý
den zabito 29 lidí.
15. 7. Jednotky americké
ho námořnictva se začaly
vyloď ovát v Libanonu
na žádost presidenta Chamouna.
— Podle nové zprávy z
Bagdadu byl irácký král
Feisal- při revoluci zabit.
— Britský ministr zahra
ničních věcí Selwyn
Lloyd odletěl k poradám
do Spojených států.
— Sovětský svaz, rudá.
Čína a Sjednocená arab
ská republika uznaly no
vý režim v Iráku.
16. 7. Při debatě v Bez
pečnostní radě Spojených
národů prohlásil generál
ní tajemník SN Hammar
skjoeld, že se domnívá,
že skupina pozorovatelů,
která byla poslána do
Libanonu, je naprosto
postačující, aby zabráni
la infiltraci zbraní a mu
žů ze Sýrie.
17.7. Na žádost krále
Husseina vyslala Velká
Británie Jordánu na po
moc parašutisty.
— 16.000 amerických vo
jáků ze Západního Ně
mecka přistálo v turec
kém městě Adana.
— U tureckých hranic
začaly manévry sovětské
armády.
18. 7. V Moskvě se kona
la tajná konference pre
sidenta Násíra a Chruščova.
18.7. Organisace afric
kých a asijských národů,
která má hlavní stan v
Káhiře, protestovala pro
ti americkému vylodění
v Libanonu a prohlásila,
že bude možná nutno po
užít v boji proti Ameri
čanům dobrovolníků z
jiných zemí.
19.7. Velká Británie va
rovala libyjského krále
Idrisse, že se na něho
chystá atentát.
— Před americkým vel
vyslanectvím v Moskvě
demonstrovalo 100.000 ko
munistů.
— Sovětský svaz vetoval
v Bezpečnostní radě SN
americký návrh, aby by
la skupina pozorovatelů
v Libanonu rozšířena na
policejní sílu. .
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
—- Ministerský: předseda ■ . ganisovány pomocné bri
Viliam 'Široký zaslal zá- ' gády, jinde íhuselo po
padoněmeckému. kanclé máhat vojsko.:
řovi dr. Aděnauérovi do — Ján Drda odhalil pápis, ve kterém navrhuje mětní desku Ivanu Olbzahájení diplomatických rachtovi na zdi bývalé
styků mezi Českosloven věznice v Ostravě.
skem a Západním-Němec — Novým čs. : vyslancem
vé Švědsku se stal po od
kem. ...
— Na, mírové' manifestaci volaném J. Vlčkovi dr.
v Němci vypálené-vsi Le Jaroslav Havelka.
žácích promluvil jako — Ministerský předseda
slavnostní řečník bývalý Viliam Široký dopsal ta
ministr národní obrany ké rakouskému, kancléři
gen. Ludvík Svoboda.
Raabovi. Žádál 0 osobní
— Prof. dr. František Bě schůzku v Praze nebo ve
hounek je vedoucím čs. Vídni. Ve svém dopise
delegace na kongres nuk zdůrazňoval Široký dů-.
. ležitost uskutečňování
leárních 'badatelů.
— Okresy Kežmarok a bezatomového : . pásma v
Levoča byly postiženy Evropě, strašil vyzbroje
• záplavami. Ve Svitu (bý ním západóněmecké ar
valých JBaťovanech) by mády a vybízel k ’’širo
ly zaplaveny objekty zá kému prohloubení a roz
víjení vzájemných vzta
vodu Chemosvit.
' — V posledních'deseti le hů”. Navrhoval též doho
tech bylo v ČSR postave dy celní, dopravní a dlou
no sedm nových vysokých hodobou obchodní smlou
pecí. ■ Celková kapacita vu.
čs. hutního průmyslu se — Letos o prázdninách
tím zvýšila o 50 procent, bude pracovat na brigá
výrobní kapacita oceli o dách 65.000 Studentů v
.20 procent.
rámci ’’dobrovolné” akce
r— U srovnání s minulým ’’Každý student měsíc
rokem stoupla v ČSR prázdnin republice k XI.
’’rozvodovost” o 31 pro sjezdu KSČ”. :
cent během prvního čtvrt — K 90. výročí narozenin
letí. Lidová demokracie básníka Otokara Březiny
. napsala: ”V tomto období vyšel soubor jeho veršů,
bylo v ČSR rozvedeno jež byly dlouhou dobu na
3.467 manželství proti komunistickém indexu.
2.644 vě stejném období — 71-letý člen činohry
loňského roku. Největší Národního divadla Jiří
počet rozvodů připadá Steimar oslavil 50. výro
opět na hlavní město čí divadelní činností.
" Prahu”.
— V Praze přebíralo 40
— Zátopy postihly i hlav egyptských důstojníků
ní město a severočeské výzbroj pro armádu Arab
okresy. Ve. Zlíně byly or- ské republiky. Byli uby-

PROCESY A ROZSUDKY
—-V Brně byla souzena skupina žen, které šmelily s dárkovými balíčky ze zahraničí. Byly jim
prý zasílány Arnoštem Loewensteinem z New
Yorku. Za balíčky nakupovaly brilanty a zla
to. Obžalované: Markéta Braunová, Františ
ka Neryšlová (dostala prý balíčky v ceně
141.000 Kčs), Vilemína Rousová. Jejich po
mocníkem byl Karel Hudec.

— V Brně byla soužena skupina členů lidové
ho družstva Hlubna pro černý obchod s che
mickými přípravky. Předseda družstva Karel
Šamánek dostal 14 let, účetní Augustin’ Roz
sypal 6 let, Karel Vendelský, skladník, 8 let
a vedoucí provozoven Jaromír Veselý 3 roky.;
— V Plzni byla souzena skupina ’’černých vý
robců” elektrotechnických potřeb. František
Janda byl odsouzen na 12 let, Karel; Elišák na
7 let,,Bohumil Hopeš na 6 let, Bohumil Vršťala 4 roky, Bedřich Kosík 3 roky, Karel Ví-,
rávský a Rudolf Doerl po 18 měsících. Oddě
leně budou souzeni další tři členové skupinyMašanský, Fabry a Hůla.
— MUDr. Miloš Štursa, primář interního od
dělení jihlayské nemocnice byl odsouzen ná
10 let pro ’’napomáhání k velezradě”. Byl prý
4 roky ve styku s podvratnou skupinóu.
J- K./Č

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY

obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala,. Bunneroňg Hostel, Staff.
MATRAVELLE, NSW-
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K hospodářským problémům československých komunistů

Nejnoyéjši právo: sistace

toyáni ;v malých, skupin
kách v pražských hotelích
Od doby komunistického převratu Usilovali komunističtí národohospo-'
a chodili v civilu.
dáři o zvládnutí, složitého úkolu: ják zlepšit a rozšířit, průmyslovou výro
— 30-členná delegace vý bu, aniž by právo strany, rozhodovat - ve všech důležitějších případech ne
boru přo ubytování pň
evropské hospodářské bylo ohroženo ’’odborníky a manažéry”. Hádanka nebyla rozluštěna do
komisi Spojených náro dnes. Týdeník Československý zpravodaj z 13. června přináší o celém prob
dů navštívila Zim.
lému přehledný článek, z něhož citujeme nejdůležitější pasáže.
— U' Těšetic na Znojem
Metody režimu,. jimiž lišáci pravomoci na pod konomických a technic
sku bylo objeveno pohře zajišťoval, (svoji - p. r.) niky a. závody může v kých problémů, zatím
biště tak zvaného unětic-'
kého lidu z doby bronzo kontrolu, . prošly velmi: budoucnu dojít k ne co hospodářský či tech
zajímavým vývojem. V. správnému pochopení nický odborník se chyb
vé.
— V pražském Obecním dobách, tuhého stalinis čerstvých, ještě nevžitých dopustit může.
lomě byla otevřena výs- mu to byla stálá hrozba' práv, může dojít k chy-: Dává proto místním
:avá mladých jugosláv
policejní nebo soudní bám. organisacím strany plné
ských umělců; ■
Proto strana rozhodla právo zrušit rozhodnutí
— Ve Štěstí . nad. Labem persekuce, která měla,
>yí zahájen zkušební pro- vedoucí hospodářské pra< rozšířit právo kontroly orgánů, odpovědných za
zoz v nové celulózce, covníky udržovat v pos-' stranických organisací o vedení průmyslových
'lově otevřená továrna lušnosti.
právo sis to vat, to podniků, ale na druhé
ná zbavit ČSR závislosti
ia dovozu sulfátové ceŘeditel podniku nebo jest pozastavit případná straně zase doufá, že to
tdózy ze zahraničí.
vedoucí toho či onoho nesprávná, společensky hoto práva ’’nebude mu
— Literární noviny při- oboru musel mít stále škodlivá, rozhodnutí hos set být použito”.
íesly obsáhlou studii o
podářského vedení. Prá Podle dosavadních zku
iíle hudebního skladatele na paměti, že by ho:
Bohuslava Martinů, kte- chybné rozhodnutí nebo vo sistace je tu proto, šeností je pravděpodob
•ý žije ve svobodném nesplnění režimních pří aby nedošlo k hrubým né, že místní stranické
světě (nyní v Basileji kazů mohlo přivést do přehmatům. Celá politic orgány nebudou nikte
ze Švýcarsku).
ko - organisační činnost rak nadšeny novou od
— V Uherském Brodě se vězení...
stranických organisací, povědností, která se jim
conaly Dny, J. A. Komen
Avšak od té doby, kdy výchova a vedení hos takto ukládá.
ského. Ministr školství a
Uvážíme-li, že je tu
»věty dr. František Ka- po Stalinově smrti poli podářských pracovníků
ruda tam přednášel uči- cejní teror polevil, pro však musí vytvářet zdra obecný nezájem a že se
ieíům o plánech na re jevuje se nová tendence vé ovzduší, v němž by Švejku je mezi řadovými
formu školství. .
v opatřeních režimu:
— Šedesátku oslavila he postavit hospodářské ve právo sistace nemuselo členy i nižšími funkciobýt použito.
■ náři ’’rodné strany”, dos
rečka Městských divadel
pražských Libuše Freslo- dení podniků přímo pod Rozšířené .právo kontro píváme k závěru, že zá
dozor strany.
zá.
|
.
ly si současně žádá, aby sahy stranických organi
— Československo navští
stranické organisace sací do hospodářských
Je
to
pozoruhodný
vila delegace Lužických
Srbů, vedená' dr. P. No- konflikt protichůdných hlouběji pronikly do e- věcí asi nebudou ani čas
svotnym z Budišína zájmů. Režim ví,' že bez konomiky podniku a té ani dalekosáhlé.
(Bautzen).
určité volnosti řídící hos^ mohly potom zasvěceně Jako bomba přišlo však
— Těžba uhlí dosáhla v podářští činitelé nikdy zkoumat a' kontrolovat, doporučení nedoporučit
květnu čísliĚe 2,194.000
tun uhlí černého, a 4,631. nebudou moci dosáhnout zda - vedoucí pracovníci toto schéma, sjezdu KSČ,
000 tun uhlí hnědého. těch výsledků, jež režim důsledně . realismu směr podané samým Jaromí
Energetické stanice do očekává. Na druhé stra nice strany a vlády”.
rem Dolanským, hospo
daly 1,071.000 kilowato- ně zase přílišná volnost
. . . (Svědčí to - p. r.) dářským odborníkem ■
vých hodin. Výroba že rozhodování by dala no ...o jakémsi schizofre strany. Odůvodnění:
leza dosáhla výše 308.700
tun a oceli 413.600 tun. vým ’’průmyslovým ka nickém postoji režimu k ’’Tato změna by ve svých
— V Gánovcích u Popra- pitánům” nebezpečně současným hospodář důsledcích mohla vést k
du - byla nalezena ■ lebka velkou moc do ruky, a ským problémům. Na administrativnímu spůsoneandrtálského člověka. té se režim bojí.
jedné straně si namlou bu práce stranických or
Do Československa se
vá, že místní politický ganisací”.
...
(V
úvodníku
Ru

sjela řada evropských
aparátčík se nemůže do
Nejnovější právo sisdého
práva
p.
r.)
.
.
.'
antropologů studovat ten
.se pravilo: ’’Strana počí pustit chyb - ve svém ne tace je tak pořád ještě
to nový nález.
— V letech 1958-59 mají tá s tím, že při decentra- odborném posuzování e- právem nepovoleným.
být zahájeny 'přípravné'
práce pro postavení dál
Vývozní potíže automobilového průmyslu
y
nice z Prahy do Brna.
Stavba dálnice Praha Brno má ■ začít v roce
1961. Při stavbě bude vy
užito- všech náspů, mos
Československý rozhlas vysílal rozhovor s náměstkem ústředního ředitele
tů a nadjezdů, postave
Motokovu,
soudřúhem Vlkem, který prozradil na vozy čs. značek několik
ných při protektorátním
nokusu o vybudování stínů výroby a vývozu. Řekl, že konkurenční boj je dnes mnohem těžší
dálnice napříč protekto než dříve, protože ’’jsme museli překonávat nedůvěru”. Tendence vývozu
rátem.
je prý přesto stoupající.
— U Kralup nad Vltavou
Byv dotázán na vady nákladních automobilů...
Podle mého názoru
má být vybudován .závod
na. výrobu syntetického nákladní Škodovky typu Naše pětitunka je nej by se konstruktéři měli
kaučuku. Jeho' výstavba 706 (jsou vyváženy ve těžší pětitunkou světa. především - zaměřit na
má začít letos a má skon větším počtu do Jižní Jen u pneumatik činí snížení váhy”.
čit v roce 1964, kdy prý Ameriky), odpověděl:' rozdíl proti zahraničním
Čs. vývoz se prý dá
bude zahájen zkušební
”při bedlivější kontrole nejlepším 70 kg a kau zvýšit, prohlásil soudruh
provoz.
Vlk. Stanovil proto ne
— Antonín Novotný-při materiálu i práce k nim čuk musíme dovážet"’.
jal .v nástupní audienci nemuselo dojít”.
Omezené možnosti do patrné podmínky: ’’aby
nového východoněmecké
Čs. vozy pak povšech vozu . materiálu nejsou chom mohli úspěšné
ho velvyslance, .v Praze
konkurovat, je zapotře
ně postrádají ’’finiš”. jediným důvodem:
Georga Stibiho. bí zlepšit... konečnou
’
’
Marně
.
se
snažíme
”
Co
je
však
hlavní
bo

— Na Slovensku byla
rozšířena osevní plocha lestí všech’ našich auto soudruhy přesvědčit o vnější úprav.u, snížit vá
tabáku.- - Zaujímá přes mobilů je vysoká váha”, nesprávnosti, jejich pos hu, zkvalitnit kontrolu,
7.000 -hektarů. Čpst skliz pokračoval soudruh Vlk. tupu. ■ Mají stanoveny, vyvarovat se chyb ve vý
ně, bude vyvezena do Vý
’’Projevuje se to jak u československé normy a robě a dbát též-o soutě
chodního Německa.
osobních
tak zejména u těch se drží zuby nehty. žení v konstrukci”.
Č/J.K./FEP

y Q
můžeme jesté zvýšit
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Československý právník sleduje soudy nad německými válečnými zločinci:

l SPRAVEDLNOST PO LETECH

I
H'92, Glenhuntly Rd., ELSTERNWICK, VIC. g
§
'■■-•• (elektrikou č. 4, zastávka 43)
g

g

g ’
g

Tel. LF 4365, po prod, době UM 2958
Dodávky do domu
EMIL FUČÍK (dříve Lyons Srnallgoods)

JE

I
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V 13/VIII. čísle jsme pod tímto titulkem referovali o . několika procesech proti nacistům, kte
ré se v Západním Německu odehrávají ještě nyní, třináct let po skončení války. Případy, o kte
g rých se zmiňujeme dnes, ukazují, že akce zdaleka ještě neskončila a že Německá spolková re
. .
g publika bere své úkolý vážně.
Takto důsledně prováděná čistka společenského, hospodářského i politického života ód všech
g
těchto poznamenaných nacistů je jednou z nejsilňějších věcí, které mohou světu vrátit důvěru
ve znovuvzkříšení německého národa v duchu demokracie a lidskosti, v duchu Goetheově, který
byl úplným protikladem toho, co vyvrcholilo v Hitlerovi a v nacismu.
Po léta připravovalo jméno ’’Pistolník Schu stavitelem, tehdejšího ve .soud během tohoto ro
ku!
státní zastupitelství v bert”. .Všem se klade Za dení tábora.

■ Pražský rozhlas se pokoušel zahánět peciválství

■y. relaci ’’Mládí republiky” a dostal se přitom až k Bavreuthu v Bavorsku
cestování, do ciziny. I vyprávění tak spolehlivého trestní přelíčení proti
réžimisíy, jakým je Radovan Krátký, a dopisy, kte býv. SS. Oberscharré přečetl, jsou zajímavé. Mluví Radovan Krátký: fuehrerovi Martinu
Sommerovi. Za války
. Určitá ¡solace
byl
správcem věznice
-Je možno .zahánět peciválství tím, že cestujeme
po. cizích zemích? A já hned , odpovídám: je i není. smutně proslulého kon
Ták třébá Jan. Novák z Hronova píše:
centračního tábora v Bu
“Chtěl bych se vás Zeptat na. to, proč není " více chenwalde.
umožněno mladým lidem, aby navštívili cizí zemi?
V této své funkci ubí
Myslím, že poznání cizích krajů, lidí a zvyků má
.veliký, vliv na vývoj mladých.. Sám jsem před 2 le jel vězně, svěřené jeho
ty vystudoval průmyslovou školu stavební v Praze péči, a mnoha stům způ
á‘nióje touha ještě'ze školy je navštívit Itálii nebo sobil těžká ublížení na
Francii, poznat středověkou architekturu, a přitom těle. Těm, kteří prošli
. .se. seznámit s novou výstavbou, moderní architek
turou. Je nesporné, co se .týče nových výzkumů a táborem, byl více znám'
poznatků v tomto oboru, že mohu čerpat ve velkl* pod jménem ’’Ubíječ z
míře ze zkušeností v SSSR a NDR. Avšak moje Buchenwaldu”. Boží
'první záliba- Je) poznat krásu staré architektury. A spravedlnost zasáhla jej
tayzůstává-zatím neuspokojena”.
Podobných . dopisů přišlo spousta a věřím, že jsou v posledních dnech vál-,
. míněny upřímně, Budu se proto- snažit, abych k nim ky, kdy utrpěl těžká zra
upřimne řekl, co si o tom myslím. Celková politická nění, a pro ně unikal pak
mezinárodní situace, i naše situace hospodářská spravedlnosti lidské. V
způsobily ■ určitou ísolaci. TO se netýká jen nás, ale
;i ostatních,-lidových demokracií. A také ovšem ně roce 1955 byl soudem
kterých. zemí: .na Západě. Zmírňování napětí, kdo po znaleckém posudku
Čte "aspoň noviny, ví, jak mnoho proto v těchto uznán za nezpůsobilého
dnech děláme, přináší s sebou už konečně Čilejší l sledovat soudní přelíče
turistiéký. ruch-a větší vzájemné styky.
■ ,-,-Zdá: se,-že je to. zbytečné říkat, ale jsem- někdy ní a propuštěn na svobo
velmi .překvapen, jak málo někteří lidé sledují vý du. Tehdy byl obžalo
voj'mezinárodní situace' a jak naivně si jí někdy ván jen asi z padesáti
představují. 'Ale to všechno musím brát v úVahu, případů ubíjení vězňů
■ když jsem toho názoru, že by mělo být umožněno
-.většímu počtu■ lidUu nás, aby se dostali do ciziny. na smrt.
Státní zastupitelství
ČEDOK také každoročně, své služby . rozšiřuje,
Tyto 'césty jsou ovšem hodně drahé. A je pozoru však věc nepustilo se
hodné, že ty plánovaně cesty ČEDOKEM pořád ješ- zřetele a když nový zna
; tě -nestačí. Je u nás velmi mnoho lidí, kteří si mohou
lecký posudek zjistil, že
dopřát i ty nejdražší cesty.
za dva roky tato překáž
Důvod k přeřazování
ka odpadla a jeho zdra
. Chci zde. ale hovořit o jiné věci. Byl jsem předlo- votní stav;se zlepšil, vza
"rii v" Polsku na kulturní výměně. Jednou dopoledne lo jej dc vazby. Počet
-nám nevyšel program a my museli celé dopoledne
' prosedět v hale hotelu, -kde jsme bydleli. Bristol byl prokázaných ubití vězňů
tehdy hotelem, kde bydlela většina zahraničních se smrtelným následkem
hostí v Polsku,, a nevěřili byste, kolik lidí z Celo se zatím zvětšil na 78
slovenská -’jenom za to dopoledne přijelo do Varša případů.
vy! A nebýli to žádní turisté. Byli to většinou všeli
Po čtyřtýdenním přelí
jaké ty služební a úřední cesty.
Tobsé ví, když-’ je-lidí ná ministerstvu víc, tak čení byl počátkem čer
jich také víc.e cestuje. Doufám, že teď’, az bude ko- vence odsouzen k nejnéčně -snížen počet lidř ve'všelijakých úřadech, kde vyššímu trestu dle zápa;Js'c-ú. stavy-ú.ředníků; nezdravě^vysoké, že taky ne
ubude tolik úředních cest a . zbude něco na ostatní. doněmeckých zákonů - k
Jistě, i s t£m s.e počítá. Co je to ale platné, cestovat doživotnímu žaláři.,
budeme vžýcký jenom tolik, na kolik našemu státu
Železný Gustav
stačí kapsa.
Cesta k blahobytu

a pistolník Schubert

Do světa-by měli jezdit takoví lidé, jak to říci snad bude nejlíp, když uvedu jednu historku:
V roce 1955 jsem byl v Maďarsku. Byla to výpra’ýa lidí nejrůznějších zaměstnání a povah. Kdyby
jim -byl někdo před odjezdem upíral možnost; rozši-řování obzoru, byli bý ho asi všichni poslali do ho
roucích pekel a dušovali se, že odjíždějí za. svátým
„Cílem. Byli jsme tedy v Budapešti z pak jsme se
’vraceli. Lidé si'cestou, vyprávěli, co viděli a co ie
zaujalo. Mnoho - lidí *
1 však jen poslouchalo a říkalo:
Dejte pokoj! A kde: jste to viděli? A že jsme se tam
taky . nedostali? Tihle lidé, neviděli nic a nemohli
nic vidět. Příčina -se ukázala hned na hranicích.
• Přišel celník a ptal se: Có máte k proclení? - Nic,
řekla- jedna paňí!- No, -nějaké svetříky si vezete, ne?
..Jako dárek- a tak. .-’No to si vezu, řekla ta. paní. .
’ (Pokračování . ha ■ str. -6)

V Bonnu se připravu
je jedno z největších,
jak. říkají ’’mamutích”,
přelíčení poválečné doby.
Obžalovário je celkem
osm dozorců z bývalého
koncentračního tábora v
Sachsenhausenu. Hlavní
mi • osobami jsou SS
Fuehrer Gustav Sorge,
který byl osazenstvem
pojmenován ’’Železný
Gust.a v”, a Wilhelm
Schubert, který dostal

vinu ubíjení osazenstva
Příšera- z Glatzu
Rozkaz číslo sedm
se smrtelnými následky
V
rOce'1954
se
vrátil
Ke konci války, když
v mnoha a mnoha pří
padech, - týrání a další jako pozdní navrátilec již armády byly v roz
do Mindenu ke své man kladu, stále se ustupova
zvěrstva. želce
jistý inženýr Erich lo a kázeň upadala, vy
Znalci prohlašují, že
Frey.
.
Přišel z ruského dal Hitler mezi jinými
to bude jedno z nejvýz
zajetí,
prošel všemi výs také rozkaz, který oprav
namnějších politických
lechy
a přijímacím tá ňoval. velitele k okamži
poválečných přelíčení.
Započne před porotou v borem ve Friedlandu a tému zakročení na místě,
Bonnu a prý potrvá řa žil zdánlivě zapomenut. aby byla zjednána kázeň.
Teprve později byl poz Tento rozkaz měl číslo
du měsíců.
nán a státní zastupitel
Všichni obžalovaní by
ství v Bíelefeldu nařídi
Zavinil mnoho nespráv
li ' již souzeni před vo
lo předběžně vyšetřová
ností, neboť každý veli
jenským sovětským sou
ní. Bylo vyslechnuto na
tel si jej vyložil pro sedem. V roce' 1956 byli
šedesát svědků na celém
be. podle své moci. Po
všichni vydáni Západní
spolkovém území, než
znal to na své kůži i pol
mu Německu jako osoby,
byl koncem roku 1957
ní maršál Schoemer,
které ’’nepatří pod sovět
dán rozkaz k zatčení.
který se také zaň scho
skou amnestii”. Ačkoliv
Frey byl při příchodu
vával a byl odsouzen..
bylo vyjednáno, že rus
Rusů do Glatzu vedou
ká vláda dodá v tako
Podobně tomu bylo i
cím zásobovacího úřadu
vých případech i soudní
a dal se zcela do služeb : v případě odborného lé
a svědecké protokoly,
okupantů. Spojil se s kaře duševních chorob,
dodány nebyly a tak mu
některými a společně ra dnes 401etého dr. Hellsí být celý skutkový stav
bovali a zabírali byty, a mutha Thieme, kterého
znovu pracně zjišťován,
zatýkali jejich držitele. koncem listopadu 1957
což je po letech velice Z těch tři, a to redak soudila porota v Kleve
obtížné. Není to ovšem tor Moser, hoteliér pro zastřelení tří němec
první . případ. Podobně
Brendl a obchodník kých vojínů.
a bez udání důvodů ne
Dr. Thieme jako věr
Kuhnert, přišli o život.
byly ‘vydány spisy i v ,Po zatčení mužů bylo ný nacista a příslušník
celé řadě jiných přípa žen a dcer zneužito. Vše zbraní SS dostal již ku
dů.
obecně byl znám jako konci války, na jaře
1945, od Himmlera
Mnoho tisíc mrtvých v ' ’’Příšera z Glatzu”.
zvláštní
rozkaz, aby si
Zatčením
byl
velice
Mauthausenu
překvapen a při svém vybral z vojenské trest
Na začátku roku 1957 výslechu se dotazoval
nice v Torgau odhodla
odsoudil zemský soud v "’Jak jen jste tohle všech né a spolehlivé jedince,
Ansbachu na jeden rok no objevili?” Přijde před (Pokračování na str. 6)
do vězení jistého Eilermanna pro podvod, pro ¡a
r
křivou výpověď a pro
bigamii. Odsouzený byl
dodán do věznice Stadelheim v Mnichově.
pořádá večer
V trestnici bylo teprve
zjištěno, že se jedná o
dlouho hledaného SS
Hauptsturmfuehrera
Karla Ghmielewskiho,
který byl za války veli
telem-koncentračního tá
bora ’ Mauthausen, Gra
sen I.
Jak soudní úřady v
Ansbachu oznámily,- ob
šírné. vyšetřování proti
Chmielewskému, proti
53 COLLINS PLAČE
jeho dvěma, zástupcům a
proti několika dozorcům,
pro Čs. sociální fond v Melbourne
má osvětlit smrt dlouhé
řady tisíců vyšetřovanců
Začátek v 8.15 hodin večer
a potrvá nejméně rok,
Reservování míst, WA 1743
Chmielewski je nejvyšším dosud žijícím .před.
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Oč usiluje současná československá literární tvorba?

Hrdinové hněviví a unaveni
V československém písemnictví by měl být už jednou otištěn upřímný
a srdcérvoucí dokument, psaný doslova krví. Je to útlý svazeček veršů a
prózy, psaný v době košické republiky. Jeho autor spáchal sebevraždu.
Neměl nikde háději na uveřejnění, ale to rozhodně nebyla pravá příčina.
Zoufal si proto,, že žil svoje verše a svá slova. Na jeho jméně nezáleží.
Jde o to, aby jeho myšlenky, vyslovené a zapsané v. nejtěsnějším sousedství
smrti, konečně našly cestu k vydavateli.
Obávám se, že se najde snílek nebo muž z jiné planety, který se bude
o tento projekt zajímat. Jsou dosud takoví. Na štěstí jim nevěnujeme po
zornost. S nadšením otiskujeme raději odstavce
prací cizích romantiků,
jež znudilo problematické vítězství na konci bezúčelné války.

'z

Nikdo se nedozví, ja
tým peklem prošel Du
šan Pala, než si vzal ži>oť. Vím jen, že ničím
aodobným neprošli ni_tdy dnešní zoufalci a od
bojníci.

obecné zhroucení hodnot
pod náporem jakéhosi
hrůzostrašného strašidla
schematismu, které buď
spadlo s nebe, tiebo by
lo zlovolným výmyslem
několika básníků, kteří z
ničeho nic začali psát o
frézách, traktorech a bu
dování socialismu”.

Obojí svědectví doka
zuje, že pod povrchem
jednotkové fasády česko
slovenské literatury lite
ratura žije po svém a ne
závisle na pokynech stra
nických tajemníků..

Zpověď
Pavel Javor
Jenom Ty, Bože, víš, jak bych se vrátil rád -

Čím jsem se provinil, že nemohu být s vámi,
”pět peněz” šedivých křepelek počítat

v ovlhlém večeru, když vzlúiá nad brázdami? V tátův pluh opřít se, jak o bezpečný štít,

o pole hluboká, vonící teplou hlínou,

v bezpečnou důvěru svůj život ponořit,
podzimy počítat, jak nad stmisky plynou. -

klad typicky únikové k tvorbě - ba ani radikál
O dlažbu kamennou se odráží můj zpěv verše jednoho z nich:
ní likvidaci toho, co chce
Ve vylidněném' světě nikdo neposlouchá,
negovat. .. Jsou mla
Navrtat mraky. Padat ;
jak trpí bezbranní, jak jejich hořká krev
dí umělci, kteří mají na
dolů; skutečnost asi takovýto,
se vzpíná k odvetě a v horkých spáncích bouchá'i r?
' '
podle mého názoru, čí
Za .rudým k vetem
Slyšeli jsme už„ jaký Vidím tě, táto můj, jak jsi stál rozkročen,
tankově schematický po
běžét k pólu.
dojem
vzbudil v Česko
hled: na milost lze podle
' Mliivím především o A urvat aspoň metr,
slovensku Hemingwayův s očima v oblacích a v hlíně zabořený,
riich
vzít
socialistické
íněvivých mužích pová- '
, aspoň hrst umění jen asi do roku Stařec a moře, slyšeli když Stín přicházel, když padal do oken,
ečrié Anglie, špisovate1948. Poté nastalo pan jsme dokonce, jak se ce prašivá rudá rez se drala na kořeny,
ích jako je např. John země, jíž nedotkl se
lá skupina spisovatelů
Dsborne (jeho hra Ko
' lidský prst. ství kultu osobnosti, a zavazovala ’’psát jako vidím tě, siláku s měkkýma očima,
všechno, co vzniklo, bylo
ník - originál The EnKritik Stern pokraču kýč, schéma, koženkový Hemingway”, přečetli (jako by plakaly nad vším, co se stane).
:ertainer - měla obrovje: ”Co přirozeně a po patriotismus,' paumění a jsme si, jaký vliv dnes
>ký úspěch v. Praze).
Co jsi jim, táto můj, co jsi jim udělal?
chopitelně' spojuje větši v nejlepším případě umě vykonávají spisy bluda
řů Hlaska nebo Fasta.
Jejich rodní bratři z nu mladých umělců (ne lecký omyl mistra”.
Šest let už drží tě jak zvíře přikované.
Iruhého břehu Atlanti bo adeptů umění), to je ., A jiný komunistický
Skoro by. byl čas, aby
du jsou neméně slavní a po XX. sjezdu KSSS teoretik Jiří Hájek dotvr chom pomýšleli na sez Jenom Ty, Bože, víš, jak bych se vrátil rád!
iáleko. víc -neurotičtější, odpor k schematismu, zuje Šternovy závěry:
námení s touto polove- Od dešťů lítostných mám srdce ustýskané,
fames Jones (Na věky šablonovitosti, ■ cukrátko
’’Připadá mi velmi řejnou literaturou. Va však domov sedlácký je v srdci pevný hrad.
yěků), Herman Wouk vému optimismu atd. - naivní, líčí-li dnes někdo lentův román ”Jdi za
(Vzpoura na lodi Cai- prostě k vlastnostem, vývoj posledního . dese zeleným světlem” by měl Hrad stojí na skále, ať cokoli se stane.
ie) , Norman Mailer- které pokřivovaly růst tiletí naší poesie asi tak, být první na seznamu
Proto již nezní pláč, když stesk se dotkne strun,
(Nazí a mrtví), jejich realistického umění.... že na počátku, někdy po překladů do angličtiny.
sokrevní bratři y Holvm. Tvá spravedlnost jde, třebaže nepospíchá,
Pouhá negace nestačí roce 1948, začalo všeywoodu, Tennesse' Wila píseň udeří, jak náhle do korun,
iamsové a Erskine CaldPrůvodce cizinců po místech známých i méně známých
když sjede jasný blesk za poledního ticha vellové už zatratili všech10 vyjma utrpení, špíny
kultury pracujících ve úsporné, 4./ ubytovací
i Smrti. Jejich populariNemůžeme to pochopitelně udělat na stránce HD, ale ten, kdo si koupí strojírenství, Ústředním hostince.
:a je striktně negativní
Do první kategorie se
i vydává prašpatné své-- letos vyšlý průvodce Prahou s týmž názvem (autor: Emanuel Poche, vy domě čs. armády na ná
iectví O světě, v němž dal Orbis, cena 38 Kčs), může se projít Prahou alespoň prstem po přilo městí Velké říjnové re řadí tyto hotely: Alcron,
ženém plánu. Prahou krok za krokem je dalším výdobytkem kulturní voluce (bývalém Vítěz Ambassador, Esplanade, íijéme.
oblevy, neboť je to po dlouhé době, co opět vychází průvodce Prahou. ném) v Dejvicích, Úst Evropa (dříve Sroubek),
Ani československá liBývaly doby, kdy průvodci turistů a plány hlavního města Prahy byly ředním domě lidové u- Flora, International (v
:eratura nebyla těchto
považovány za tajné doklady, přístupné pouze vysokým stranickým funk mělecké tvořivosti (Pra Podbabě), Palace, Slo
rjevů ušetřena. Najde se
cionářům a adeptům špionského řemesla. Díky publikaci Emanuela Poche ha II., Jungmanova 15), van na Vinohradech.
barně v nejedné zásuvmohou západní špionážní služby spát klidně., Jeho průvodce prozrazuje, Vlastivědném osvětovém Poutník Prahou si pak
:e nejednoho spisovateže ministerstvo národní obrany je pořád ještě v Dejvicích a dokonce udá středisku taky v Jung- může vybrat občerstvení
e.. Některé úryvky však vá i telefonní číslo.
mance. V názvu samá ve "’staropražských hos
:u a tam přece jen na
Na svém Starém místě nebo čtvrti, které vzni ská rada by měla připlá kultura, ale slibně to ne tincích”: (U Fleků. U
jdou cestu-k tisku.
je dokonce i Vltava, vi kaly za první republiky. cet všem, kdo jsou nuce vypadá.
Kalicha, U Pinkasů, U
Obchodní domy jsou Sv. Tomáše, U Lorety,
Tak si stěžuje např. ko- noucí se povědomým ob Jména jejich ulic zřej ni tam bydlet.
nunistický teoretik Jan loukem širokými bloky mě příliš připomínala
Kam dnes večer do di zaznamenány tyto: Bílá U zlaté hrušky, Vikárstern na ’’únavu” mladé předměstských činžáků, buržoasní minulost. Nej vadla? Nové je Divadlo labuť, Darex (Praha II., ka), nebo ve ’’výběro
generace českosloven- spletí uliček vnitřního více to odnesly Dejvice, hudby v Opletalově uli Václavské 11), Dětský vých restauracích”- (dvě
íkých/spisoVatelů a citu města. Její : staré zlaté které se dnes pyšní uli ci, Divadlo S. K. Neu dům, Letná (třída Ob francouzské, jedna ma
je jako odstrašující pří- kalné vlny omývají stá cemi exotických jmen: manna v Libni, Vesnické ránců míru - bývalá Belc- ďarská a balkánská vile mosty Čechův, Jirás Čínská, Korejská, Mon divadlo v Krči. Divadlo rediho), Dům obuvi - nárna) -.
kův, Hlávkův, Karlův, golská, Juarezova, Thál- Jiřího Wolkera není no (Baťa), Dům potravin,
Podniky s ' večerním
NÉKDO BY SE S VÁ Legií, Libeňský, Máne mannova, Náměstí Suvá- vé. Je to jeň jiná firma Perla, Tuzex (Praha II., programem: Cascade,
Paíackého 13), Vývoj
MI RAD SEZNÁMIL! sův, Palackého a Želez rovovo, Kóvpakovo, ma bývalé Velké operety.
Vltava, Alhambra, Lu
Seznámíme Vás dopi niční. Jmenovité přírůst jora Schramura (NKV
Pod heslem ’’kulturní (bývalá Teta).
cerna, Varlete (bývalý
sem |s příslušníkem ky: Most barikádníků dista, zastřelený studen a společenská střediska”
Návštěvníci s valuta
opačného pohlaví.
Drahňovský), Srdíčko,
mi
mají možnost si vy
(Trojský)
a
nově
zbudo

ty
exulanty
v
roce
toho
mnoho
nenajdete,
?ište na:
Kabaret u sv. Tomáše.
a to, co objevíte, chuti brat ze čtyř tříd hotelů:
MILTON’S Dpt. K 40, vaný .Jana Švermy, sto 1948).
Já bych dával před
Box 2871, G.P.O. Syd jící na místě bývalého
Flek Dejvicím dá jedi nepřidá: kulturní a spole 1./ hotely mezinárodní
ney a udejte všechny mostu Štefáiiíkova.
nost
návštěvě Musea
ně Břevnov. Najdeme čenské středisko je v úrovně, 2./ hotely, kte
podrobnosti. Odpovíme
Klementa
Gottwalda
ré
jsou
náležitě
vybaveny
Vnitřní
město
neutrpě

tam
ulice
'
se
jmény,
kte

Obecním
domě.
Slovan

Vaší řečí. Pošleme!
lo příliš přejmenovávají ré by si nevymyslil sám ském domě, v kulturním -pro domácí i cizinecký (bývalá Pražská městská
ZDARMA
a nezávazně brožurku horečkou. Odnesly to Zoščenko: Olega Koše- domě Julia Fučíka : v ruch, 3./ hotely, určené spořitelna) nebo Ústavu
v obyčejné zalepené
hlavně čtvrti, táhnoucí vého, Valji Borcové, Dejvicích, kulturní síni převážně domácímu ces dějin KSČ (u Hatila).
obálce.
k obstarožním, tradicím ■Serjoži Tulenina. Měst- Víta Nejedlého.,, domě tovnímu ruchu, cenově
-tp-

Prahou krok za krokem
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Finále mistrovství světa v kopané a závěrečné poznámky

s

KOPANÁ, AŽ SE DECH ZASTAVOVAL

J. F. BENEŠ

‘Karel Janovský píše ze Švédská:

OSTEOPATH
■i
oznamuje, že přestěhoval svou ordinaci z Collins Si.

Ye středu 25. června, den po velkém semifinálovém vítězství švédského národního mužstva v
Goeteborgu nad obhájci titulu Západními Němci v poměru 3:1, se vraceli domácí representanti
zpět do Stockholmu, místa závěrečného utkání mistrovství světa v kopané. Na všech stanicích, kterými vlak projížděl, byli švédští fotbalisté svými krajany bez rozdílu pohlaví, stáří a povolání nadšeně vítáni a pozdravováni. Byla to vskutku pravá Via triumfalis, kterou si Švédové svým velmi
pěkným výkonem zasloužili, neboť; dovedli vyřadit z další účasti na závěrečných bojích mimo
jiné také representanty Sovětského svazu, a v pěti zápasech mistrovství světa nastříleli svým souš peřům 10 a dostali pouze dvě branky. Měl jsem během této dlouhé cesty z Goeteborgu
i do Stockholmu možnost, pohovořit si se všemi rozradostněnými švédskými hráči o jejich vyhlídkách ve finále.- Tři nejlepší, kapitán mužstva Liedholm a obě skvělá křídla Nacka Skoglund a
: Hamrin, si přáli, aby v závěrečný den mistrovství světa, v neděli 29. června, byla hrací plocha
, stockholmského stadiónu rozmoklá, aby bylo pod mrakem a aby oni vstřelili první branku. To
: prý vše bude v jejich prospěch, a možná, že by mohli v tomto nejdůležitějším zápase v historii
: švédské kopané zvítězit a stát se mistry světa.
; Přišlo nedělní odpoledne, počasí i terén byly podle nevyhrál tak suverénně a nepotvrdil takovou svě
i přání švédů, dokonce se ujali již ve'4.: minutě utká- tovou nadvládu v kopané, jako tentokráte ve Stock
• ní krásnou brankou Liedholma vedení. Bouřlivé ova holmu Brazilci. Na stadiónu to vypadalo, jako kdyby

■
:
:
<
:

ce 50.000 ■ diváků, kteří. do .posledního; místečka za’■ plnili stadión ve stockholmském předměstí Solná,
! je jen utvrzovaly v jejich předpovědích. Všichni
bylí jistě přesvědčeni, že Jihoameričané budou toua to nečekanou brankou deprimováni. Nestalo se tak.
.■ Naopak, po této brance začali Brazilci-hrát, jak nej
lépe dovedou. A když pak pět minut poté jejich
, střední útočník Vava vyrovnal na 1:1, nebylo o ví
tězství pochyb. V dalších 80 minutách předváděli
■’ Brazilci takovou kopanou, že se až dech zastavoval.
'Snad ještě nikdy v dějinách moderního sportu ne■ demonstroval žádný fotbalový celek na světě tako
vou kopanou, žádný z předešlých pěti mistrů světa

KRÁTCE Z EXILU
— Dva účastníci turistice říži rozhodla zastavit 30.
. kého zájezdu do Řecka, září svojí sociální a in
Blanka Marešová a Ru- formační Činnost vzhle
; dolf Kratochvíl z Brna, dem k nedostatku finanč
požádali na zpáteční' ces- ních prostředků.
, tě v- Rakousku o azyl — Od 28.7. ÓP 3.8. se
Čs. agent je na vídeňské bude konat v Koenig; ulici zastavil, vyhrožoval- sťeinu v Západním Ně
j zákroky .proti příbuzným mecku pracovní porada
v ČSR, poukazoval na a kongres kněží a pra
svůj nabitý' revolver a covníků Katolické akce
donutil je k odchodu do v exilu. Porada se koná
budovy čs. vyslanectví. za čestného: předsednictví
Po čase . dosáhli oba. opata A. L. Ondráka a
uprchlíci povolení, odjet jejími svolavateli jsou
a.utém vyslanectví za dop Mgr. dr. F. Planner, P.
rovodu ágentá pro své V. Fořt, P. L..Lang a dr.
■syrsky do čtvrti Otta- A. Heidler.:
křing. Tam se rozeběhli — Bulletin ¡mezinárodního
do dómu a požádali o za P. E. N. přinesl v červ
volání policie. Té se pak novém čísle referát o čin
agent prokázal diploma nosti čs. spisovatelů - utickým pasem, takže prchlíků od I. Jelínka.
mohl nerušeně odejet.
— Asistent ; lékařské fa
' —ý Západním Německu kulty university ve Wes
byli ' odsouzení dva čs. tern Reserve dr. Štěpán
agenti pro ' špionáž ve Hudák zemřel v Enumorospěch Československa: clav v USA.
M. Žárek (alias George — Jednu z největších
Grant) na...4 roky a J. rozhlasových, stanic v
Láhovič na 2 roky žalá Argentině koupil za 830.
ře.'
000 dolarů krajan B.
' __ sókol Londýn uspořá Derka.
dal pró anglické obecen — Čs. národní rada ame
stvo zdařilé vystoupení rická ohlásila, že již se
v ústředním klubu YM brala na 6.000 dolarů pro
CA. Ženy a muži; před- čs. oddělení Amerického
- vedli' ukázky cviků a v musea přistěhovalectví,
umělecké části účinkovali které bude postaveno u
Gita Demsová;, J. Ro- sochy Svobody v New
. manová, V. Vogel, Hana Yorku.
Přavdbvá. L. Švehlová, J. — Čs. národní rada ame
Jeřábkova, K. Čapek a rická propaguje heslso:
A. Poznanski.
NEOCHUZUJTĚ AMERI
— Na pohraniční stanici KU! UČTE SE ČESKY
’ v Droesingu v Rakousku A SLOVENSKY!
požádali o azyl 2 mladí —13. července zemřel v
’ Čechoslováci ' a 23-létá Melbourne na mozkovou
? dívka. Plížili se- několik mrtvici bývalý přísluš
hodin močály a přepla-. ník čs. obrněné brigády
■ váli řeku.
v Anglii Jan Greenwood
Valná hromada Čs. (Gruénwald),
:pómocného výboru v PaČ/MN/ND/ČNDA

brazilské národní mužstvo mělo 13 hráčů, neboť dva
byli stále volni. Když útočili, měli sedm útočníků
v poli, pokusil-li se soupeř ien na chvíli ohrozit
brazilskou branku, sedm hráčů bránilo. Hlavní před
ností všechj dohromady byla úžasná sehranost a fot
balový vtip. Většinu úspěchů dosáhli z bezprostřed
ní blízkosti, kdy se vždy někdo dovedl velmi dobře
uvolnit. Mužstvo světa se opíralo o skvělé obran
né řady, ve kterých podali vynikající výkon oba
Santosové, takže brankář Gylmar neměl mnoho prá
ce-. V záloze" usměrňoval hru střední Bdím i (kapi
tán mužstva), který dovedl nejen dobře bránit, ale
i nebezpečně zaútočit. Požitkem bylo sledovat hru
'útočné brazilské řady, skvěle vedené Vavou. Jeho
technika, přehled, střelba i velká rychlost byly ob
divuhodné a rozhodly zápas již v první půlhodině.
( Pokračování na str. 8 )

Spravedlnost po letech
(Pokračování se sír. 4) soud předvolal k výsle
vycvičil je v záškodnictví
a v sabotážích a nasa
dil je za sovětskými li
niemi. Dr Thieme roz
kaz splnil. Mezi vycviče
nými byli i tři němečtí
vojíni. kteří jednoho
dne zmizeli a bylo proti
nim podáno trestní ozná
mení pro dezerci’.’ Ale po
nějaké době byli všich
ni tři dopadeni v žen
ských barácích nedaleké
ho tábora a předáni ob
žalovanému k potrestá
ní. Ten je bez soudu au
tomatickou pistolí postří
lel a jednoho, který ješ
tě žil, dostřelil ranou do
týla (Gnadenschuss).
Před soudem se bránil
tím, že jednal jen podle
daných rozkazů.
Aby byl zjištěn přesný
úmysl, který sledoval,

chu tehdejšího šéfa jus
tičního oddělení vrchní
ho velitelství a dn ešn íh a
spolkového soudce dr.
Dtto Gruenewalda, aby
smysl rozkazu vysvětlil.
Podle něho rozkaz zmoc
ňoval k okamžitému zá
kroku jen velitele, kteří
i jinak měli soudní pra
vomoc, jako na příklad
velitele diviše, nikoliv
však jednotlivce v ja
kémkoli postavení, kteří
takové pravomoci nemě
li.
Dr. Thieme jednal te
dy svémocně a ač státní
zástupce navrhoval trest
osm let, soud mu dal de
set, okamžitě byl v soud
ní síni zatčen a dán do
vazby (dosud byl na
svobodě).
Petr Kolínský

na adresu:
480, ST. KILDA RD., MELBOURNE, S, C. 2.
Telefon BM 5576

JE

I

NENÍ

(Pokračování se str. 4)

A kolík, ptá se celník. - 2, 3, 4 ... - Paní se začala
ošívat a nakonec z toho byla prohlídka a to velice
taktní a mírná a zjistilo se, že si tá paní vezla z
cesty za poznáním 8 svetříků, kromě jiných věcí.
Běhala během našeho pobytu po Budapešti a pro
dávala b^uterii, punčochy, kapesníky, aby mohla
nakoupit za to svetry, které tady pak chtěla prodat.
Chápu, že. její srdce zatoužilo po překrásném svetru
z australské vlny, kterých tenkrát tam byly plné
výklady. Ale 8 svetrů je 8 svetrů. Ta paní musela
zaplatit clo a. celník, asi čirou náhodou, odkryl u
všech , svetrů -štítek s firmou,, aby to okolostojící
viděli. Na všech 8 štítcích byl nápis “MODETA”.
Ta paní měla smůlu, koupila náš export.
Jedna versatelka vedle druhé

Věřte mi, je to ostudné, a když pak vidíte tyhle
lidi, kterých je, žel Bohu, dost, říkáte si: co- by si
byl odtud odnesl člověk, který by sem jel skutečně
jen proto, aby poznal cizí zem, aby se poučil, aby
se vzdělal, nebo . aby se prostě jenom rekreoval.
Jenomže na tyhle lidi se někdy nedostane pro ta
kovéto rozšiřovače svých obzorů, kteří jedou za-hra
nice ne pro poznání, ale pro svetr, pro televisor,
pro kožich atd/
Nejedou tam získat vědomostí. Jedou tam ovinutí
punčochami kolem těla, vycpáni kapesníky, ba jed
na paní jela po způsobu jaksi Jánošíkovském; měla
totiž v pasu našitu kapsičku vedle kapsičky a v ní
měla jednu versatelku vedle druhé. Protože se jí
špatně sedělo, brzy se příčina .roznesla po celé výpra
vě. Posuďte sami, jakou, čest nám dělají takovíhle
lidé ve světě?

Řešení problému
Ještě než uzavřeme tuhle otázku zahraničí, chtěl
bych, abychom si tu přečetli úryvek z dopisu Kvě
ty Motyčkové z Hradce Králové. Píše:
"Když nemohu cestovat, tak si aspoň dopisuji s
dívkami a chlapci z mnoha cizích zemí. Nejen,- že
se dovídám o moc zajímavých věcech, o životě u
nich, ale mimoto, každý svůj dopis, který píši buď
anglicky, německy, ruský nebo esperantem, je pro
mne jakousi písemkou. A dopis, který obdržím, ie
jakýmsi překladovým cvičením. Co říkáte, není to
zajímavé a dobrodružné? Ale víte, on je fakt, že
jakmile to poznávání člověka jednou chytne, je se
zapecnictvím amen. Nutí ho to stále kupředu. Chce
vědět to i ono. A to vše mu nedává pokoj, dokud
to neprozkoumá, věnuje tomu svůj volný čas a je
v tom až po uši.”
K. Motyčková má naprosto pravdu. Naši mladí
lidé, by si měli hodně dopisovat s mladými lidmi v
ciziriě. Ale měli by také chápat, že je to velmi od
povědná a vážná věc.
Vidíte, zdá se to paradoxní, ale je to tak. Někdo
žije v zapadlých končinách naší republiky, dokonce
je z toho nešťasten, protože se mu zdá, že je světu
ztracen a přitom by mohl mít přímý styk třeba s
celým světem, kdybv chtěl.”

QUEEN’S CÓLLGE
University of Melbourne

Nádhernou dovolenou ztrávíte
na australské Rivieře - na ’’Zlatém pobřeží”
v Queenslandu v

uvádí hru Karla Čapka

SURF RIDERS PRIVATE HOTEL
Main Beach, Southport, Qld.

R. U. R.

Telefon: Southport 988 a 1239

od 29. července do 2. srpna 1958

Vlastní velký bazén

se sladkou vodou.

V UNION THEATRE

Sprchy a. toilety u každého pokoje
Kontin. i australská kuchyně
*■
Kabaret
Sezóna po celý rok
*
Mírné ceny
Pište česky neb slovenský

==
=Ě

1

(v prostoru university)
Reservování vstupenek: FJ 4048

=
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Dopisy redakci
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Nejmodernější lyžařské úbory a nejnovější
lyžařskou výzbroj
—
koupíte u firmy

KOPANÁ V SYDNEY

Ó MODERNlSACl ČESKÉHO PRAVOPISU

— Jsem pro starý pravopis a úplně souhlasím s
článkem o modernisaci čs. pravopisu. (HD 13/VJIIstr. 4, p. r.)
O. .Z, Gulargambone

— Ať se nám nový pravopis líbí nebo ne, musíme
se přizpůsobit. Budou-li mít v československých
školách chaos s vyučováním nových pravidel, ne
i ubráníme .se mu ovšern ani my. Změny proti dří
vějšku nejsou konečně tak velké, aby bránily mat
ce, otci či učiteli na našich doplňovacích školách v
exilu; kteří se učili česky po stáru, vyučovat děti
nyní. Budou-li děti exulantů nejisté jen v pravo
pisů slov, který se změnil posledními pravidly, ne
bude. to. velká závada.. i
.M. S., Geelong
-Jsem docela pro. zásadu nového pravopisu ”piš,
jak slyšíš”, jen by se ta zásada měla, dodržovat
důsledně. Uvedu vám namátkou pár slov, nebo vě
tu, jak by měla nyní vypadat:
LEF - VÉČÍ DRUCH - SEBOU LECHCE TRCH, VYPLIF KREF A ZDECH. MEJD IN. SOVÉCKÁ (JA)
LEPKÁ.
J. V., Cooma
Podobným problémem, o němž píše p. F. K.,
Mordialloc, se asi zabývali naši přistěhovalci v Te
xasu, Nebrasce, Illinois a jinde na začátku století
a rozhodli se, že si udrží jazyk, kterému se sami na
učili, že na vývoj nebudou brát. zřetel. Tím se sta
lo, že úž nám ten jejich jazyk často je k smíchu.
Chce-li p. FÍ K. důkazy,, ať čte různé krajanské ča
sopisy.
J. S., Forest Hill, USA
— Uvádím 5 nápisů ze zoologické zahrady ’’podle
■ nového pravopisu”, jak jsem je dostala z Prahy:
XLONŮM - XÝKORKÁM - XELMÁM - XCHODŮM - XÁCHODÚM.
B. South Yarra
K 'VOLBÁM VE FINSKU

— Právě čtu, že finští komunisté získali ve volbách
ze všech stran největší počet hlasů a nějak si; to
-nedovedu srovnat v hlavě. Tolik se toho psalo o
hrdinném finském národu, o jeho bojích s Rusy, o
lom, jak odolávají scvětskému politickému tlaku
atd. Dávali se nám-za vzor, jak jsme se měli chovat
v Únoru. A teď, se všemi zkušenostmi, které "jsme
my v roce 1948 neměli, dávají tolik hlasů straně,
která representuje úhlavního nepřítele. Tak to s
tím odoláváním ruskému tlaku bude asi trochu ji-

SPORT V AUSTRÁLII
Praha - Hakoa 2:2 (1:1)

Çnowfâu
SNOWLINE SKI CENTRE
114 Castlereagh St., SYDNEY

(2 domy od Market Street)
Telefon MA 4Ï58

PRO ELEGANCI A KVALITU

J. ČÁP- krejčí
116 Darlinghurst Rd., KINGS GROBS, NSW.

PHONE,

Priv. FU 6662

FA 5366

Vnitřní Dekorace
Zařizování Obchodů

Malování

O'BRIENS LANE.
EAST SYDNEY

SWISS

K. V. -HYRSAL

TRAINED

WATCHMAKERS

Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str
Wynyard Stn-, Sydney
Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Centrál Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney

Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční eenu. Vyžádejte si ceník

Před rekordní ' návštěvou 5.979 diváků nasadila
Praha obvyklé počáteční tempo a získala dva rohy,
které však zůstaly nevyužity. V 6. minutě převzal
Jaroš dlouhou, přihrávku od Baumgartnera, prošel
obranou.a nezadržitelně vsítil. Pak se hra vyrovna
la a Hakoah se hlavně zásluhou levé strany něko
likrát dostala do nebezpečné blízkosti domácích,
ale vyrovnat se jí podařilo teprve v poslední minutě
prvé půle. Ve druhém poločase ovládala Hakoah po
dvacet minut pole í ujala se vedení brankou Su
cha. Ve 20. min. zahodil Baumgartner jedenáctku
za taul na Scheinpfluga. Výborná obrana v čele s
Hironem měla plné ruce práce, ale zhostila se svého
úkolu dobře. Pět minut před koncem zachránil Pra
ze cenný bod Baumgartner, který, ač stál zády, k
brance, prexonal brankaře hostí ranou z 15 metrů.
Druhé mužstvo prohrálo 4:7.
Příští zápasy Prahy: 26. 7,. s Canterbury Marrickville, 2. 8. s Gladesville Ryde.
F, D.
KOPANÁ V MELBOURNE

Slavia - Geelong- 1:0 (0:0)
Zápas v Geelongu se vyznačoval špatným terénem
a deštěm, který kazil hru celou druhou půli. Obě
mužstva promarnila řadu příležitostí; Geelong, který
si zasloužil dát několik branek v první půli, před
brankou zbytečně kombinoval, útočníci Slavie (hlav
ně Armstrong) přestřelovali soupeřovu branku. Ví
tězná branka přišla teprve v poslední minutě hry,
.Gottesmanova rána se odrazila od tyče, a dobíha
jící Bell míč dopravil do sítě.
Slavia - Wiihelmina 1:5 (1:3)
Na vlastním hřišti utrpěla Slavia větší porážku,
než si zasloužila. V prvních patnácti minutách dos
tala dvě branky, ačkoliv sama promarnila, několik
dobrých příležitostí. Gotschlich ve středu útoku,
který snad byl nejlepším hráčem na hřišti, střelil
přímo z volleye krásnou ránu, která se však od
razila od horního břevna. Teprve před koncem prv
ního poločasu, za stavu 0:3, Bell dal jedinou bran
ku Slavie. Ve druhém poločase měla Slavie dale
ko více ze hry. ale útok Wilhelminy dovedl vytě
žit z těch několika příležitostí, které měl.
Příští zápasy Slavie: 26. 7. s Juventusem na Showgrounds, 2. 8. doma s Box Hillem.
RAFAEL KUBELÍK

Za důvěru jakost!

ČESKÉ OCHOTNICKÉ
DIVADLO
V MELBOURNE

má přiletět do Austrálie
27. července a zdrží se sehrálo 19. 7, s úspěchem
asi do konce září. Hu nenáročnou veselohru B.
--------- .---- .----------- __j----------------------------------- —
dební oddělení ABC ne Hradského ”Lovu zdar”.
136 Pitt St. (4. poschodí), Sydney - City
mohlo do uzávěrky HD Režii měl F. Vozábal,
Končin. a australská
Veškeré elektrikářské
Telefon BL 3196
sdělit pořad všech jeho výpravu provedl F. Pojídla
práce
koncertů v Austrálii, s povský. Hráli: O. Jelínek,
BOHEMIA
L. KANTŮREK
tím. že se v turné prová V. Vosátko, L. Popovská,
RESTAURANT
116 Darlinghurst Rd.
dějí změny. V Melbour
Kontinentální
prošívané
deky,
peřiny,
polštáře,
Uttendorfská, M. šťomajitel L. T o t h
'
KINGS" CROSS
ne má Rafael KubelíK M.
povlaky,
též
sypky
a
damašek
(160
cm
je
63
”
)
J. Tůmová. L.
11 Kings Cross'Rd.
FA 2027
řídit 7 koncertů Vikto vičková,
K
dostání
pouze
u
firmy
Goerlich, S. Havlát( J.
SINGS CROSS, NSW.
Specialita:
riánského symfohickébo Třemi
a J. Bačák.
FA 1387
trubkové osvětlení
orchestru, a to 5. a 6.#
.L,
srpna pro mládež, 9., 11.,
38 Washington St., BEXLEY, Sydney, NSW
13. a 14. srpna abonentní. Kontinentální
(Stanice
Rockdale)
Telefon
LW
1220
koncerty a 16. srpna spe
1 Navštivte
restaurace
cielní koncert. 13. srpna
B A L A TO N
je na pořadu smyčcová
serenáda Bohuslava Mar
551 Malvern Rd.,
'1 258 CHURCH STREET (blízko Bridge Rd.)1 SOKOL SYDNEY pro kopanou.
tinů a 14. 8. Dvořákova
1 '
Výborná kontinentální i australská jídla
1
TO O RAK, VIC.
Symfonie D-mol.
— V soutěži návrhů na — Jednota vybízí všech
(blíže Williams Rd.)
1 vaří bývalý hlavní kuchař olympijské vesnice vi prapor sokolské ' jednoty, ny členy, i necvičící, aby
Tel. BJ 5794
’ Melbourne, který připravoval stravování pro ( rozhodnuté 7 člennou ko si opatřili kroje.
PŘEDPLATNÉ r
1
atlety 40 národností
Výborná domácí
misí, získal 1. místo br. — Připravuje ”1. sezna
kuchyně
1 1 Otevřeno po celý týden od 11.30 do 20.30 hodin
F. čtvrtečka (30 bodů), 2. movací večírek”. Vést.
místo* Jitka Kabátová (21
. K-= '
..
.. ■
.. ^7 bodů) a 3. místo Australanka H. Stewartově (12
Dodávky masa, uzenin a delikatesního zboží
AŤ CESTUJETE KAMKOLI
;
a i bodů). Celkem došlo
LETADLEM
—
LODÍ
—
VLAKEM
—
AUTOBUSEM
;
vyřídí k plné spokojenosti
14 návrhů.
* VE VIKTORII * DO OSTATNÍCH STÁTŮ AUSTRÁLIE * DO ZAMOŘÍ *
— Od 19; června je kaž naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt
dý cvičící člen pojištěn
pro případ úrazu, který
136 Cathedral St., EAST SYDNEY
by utrpěl při cvičení, a
to do částky £ 100. Po
Ve velkém i v malém
138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
jistné činí s 15/- za oso
Žádejte výrobky ’’Conti - Good”
bu ročně a bylo uhraze
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
(Zajistěte si již nyní cestu
vě svém delikatesním obchodu!
no z pokladny Jednoty
(celkem za 70 cvičenců).
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách i na olympiádu do Říma
D o d á v k k y do domu
Vyřízení každého příkazu věnujeme zvláštní pazornest
po celé Sydney.
Vdejte: FA 9129
— Br. Gilečák věnoval
Jednotě kompletní výstroj

J. K., Adelaide
. ------- !-----------------—- -------------------------------- —

KRAJANSKÝ KOŽEŠNÍK H. HUENLICH

DE LUXE FÜRS

ROSE

! RESTAURACI V RICHMONDU ■

CONTI-GOOD

Southern Airlines Travel Services Pty. Ltd.

HLAS DOMOVA

-8-

21,7. 1958

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Harry Horského (Adel.?), Viléma Tvrdka (Edenhope?), Rudlu nebo Pepču. Ptáčkovy, Mílu-z Terstu
(Pistolník), Jiřího Holuba (Adel.?), Jiřího Jiráska
z Prahy- -s manželkou,?' Jana Kamenická (Záp.
Austr.?), ing. Rudolfa Mikutu ýdř.New York)- a
V. Jelínka z Vel. Přílep.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kda

K a r e í J a nov s k ý, Mnichov

se -na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy

Kopaná, až se dech zastavoval
(Pokračování se str. 6)

Všichni brazilští útočníci byli velmi pohybliví a
hráli dobrou přízemní: kopanou. O každém jednot
livci by-se dalo dlouho pochvalně psát. Obě křídla,
Zagallo ná levé a zvláště pak Garrincha na pravé
stráně útoku, jsou výborní sprintéři a navíc nebez
pečně střílejí. Obě spojky, nejúspěšnější a snad nejjsou technicky dobře připraveni a střelecky rovněž
talentovanější Brazilčán 171etý Pele, - ale i Didi,
na výši. Proti tomuto mužstvu, které.bylo bez sla
bin',-neměli Švédové vyhlídky, na úspěch. Obě jejičh/křídla - Skoglund: a Hamrin, - která patří me
zi světovou elitu, byla dobře hlídána oběma obrán
ci, takže .se nedostala - kromě prvních pěti minut
utkání, - k 'rozvinutí svých obvykle úspěšných útoč
ných akcí. A 'ke všemu v tomto vrcholném zápase
mistrovství světa, zklamal až dosud výborný střední
záložník Švédů Gustavsson, a kapitán mužstva Liedholm musel za- něho vypamáhat velmi přetíženým
zadním? řadám, které nevydržely náporu Brazílie a
dopustily - se. pak i několika školáckých chyb; zvláš
tě levý? obránce Axbom má na svědomí dvě branky.
Mužstva hrála v sestavách: (v závorce je uveden
.
věk):

nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.

Branky střehli: Ve 4. minute oyi uieonomi rauuu

z dálky autorem 1. branky Švédů. O pět minut. později' první nebezpečný únik pravého křídelního útoč
níka Garrincha,. prudký přízemní center a Vavá vy
rovnává na. 1:1. V. 31. minutě se ujali Brazilci ve
dení 2:1, když opět unikl po křídle Garrincha a Vavá dorazil míč do sítě. V 55. minutě obešel Pele
švédské zadní řady, vtipně prohodil Gustavssona
a dal třetí branku Brazílie. V 68. minutě se dopus
tila švédská obrana hrubé chyby, Zagalla vzal míč
Bergmarkovi a .nikým neohrožován zvýšil na 4:1.
V 80. minutě sice Simonsson v postavení hodně ofsidovém snížil na 2:4, ale v poslední minutě Pele
střelil hlavou pátou branku Brazílie.
Utkání řídil velmi špatně Francouz Guigue, kte
rý poškodil Jihoameričany; dobře mu asistovali Ně
mec Dusch a španěl Gardeazabal.
Závěrečným ceremoniálem krátce po utkání skon
čilo 6. mistrovství světa v kopané, - Vítěz Brazílie
dosáhl ze všech zápasů velmi pěkný brankový po
měr 16:4. Na závěrečném aktu,-kterého se účastnil
i švédský král Gustav Adolf, předali vedoucí mezi
národního fotbalového svazu FIFA vítěznému muž-:
štvu zlatý pohár ’’Cunpe Jules Rimeta”, a jednotli
vým hráčům mistra světa zlaté medaile.

Brazílie: Gylmar (28), - D. Santos (32), N. Santos ; Střelecká tabulka 6. mistrovství světa v kopané:

(32-, - Zito (25), Bellini (28), Orlando (23), - Gar
rincha (24), Didi (30), Vavá'(23), Pelé (17), Zagalio (27).
Švédsko: Svensson (33), - Bergmark (27), Axbom
(28), - Boerjesson (29), Gustavsson (30), Parling
(28). -/Hamrin (24), Gren (37), Simonsson (22),
I^edholm (36), Skoglund (29).

1. Fontaine (Francie) 13 branek, 2. a 3. Pele (Bra
zílie) a Rahn (Německo) po 6 brankách, 4. a 5. McParland (Severní Irsko) a Vavá (Brazílie po 5 bran
kách, 6. až 8. Zikán (ČSR), Tichý (Maďarsko) a
Hamrin (Švédsko) po 4 brankách, 9. a 10. Simonsson (Švédsko) a Kopa (Francie) 3 branky.

Malý

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/tnčnon 1/6.

PENSIONÁT 540 Lonsda-

le ,St.s Melbourne - City.
£ 5/10/- týdně s celým
zaopatřením: Maďarská
strava. '
PRONAJMU pánovi neb
dámě pěkný pokoj, pos
tel s peřinám. Teplá vo
da. Dále pronajmu BUN
GALOV o pokoji a ma
lé kuchyňce. 2 lůžka vě.
lož. prádla, event. s pra
ním všeho prádla. Též
GARAŽ. 10 min. od sta
nice Huntingdale (Melb.)
Tel. LU 3472.
POKOJ zařízený pronaj
mu nánovi neb dámě.
Sth. Ýarra, Tel. BJ 4194.
MOTOCYKL, 500, Ariel,
v dobrém stavu - výhodně
prodám. Informace v HD.

Nejchutnější jídla v
M elb ourne
francouzského sportovního časopisu L’Equipe).
REACHOVA
RESTAURACE
V závorce profi - ohodnocení - v západoněmeckých
103 Commercial Rd„
markách:
Sth. Yarra
1. Pele (Brazílie) DM 1,000.000. - ,2. Garrincha (Bra
— Čechoslovák dr. Pavel Kantorek vyhrál v ho_

Tabulka nejlepších. hráčů mistrovství světa (podle

Ve zkratce

landském městě Zaadamu mezinárodní maratónský
závod před Holanďanem Blekerem a Němci G'ae-nsslerem a Ariansem.
V Brně zvítězili východoněmečtí plavci nad rep
resentanty Československa 125:98 b.
— V Antverpách zvítězili čs. odbíjenkáři nad Ma
ďarskem hladce 3:0. Jednotlivé sety byly: 15:7, 15:11
a .15:8. .
cBHolánďan Henk Visser skočil do dálky 783 cm.
^..Měšťan z ČSR se umístil jako třetí na mistrovství
světa v plachtění, které se konalo v Polsku.
—y,.Urbach (Západní Německo) hodil koulí 17,37 m.
—r Sovětský desetibojář Kutěnko dosáhl výkonu
7801 b.
“--Reál Madrid prohrál ve finále španělského pohá
ru s AC Bilbao 0:2.
— Australan Thomas běžel v Dublinu 3 míle v no
vém světovém rekordu.

W.

obraťte se na firmu
HAUGHTON

Sc

POJIŠTÉNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení,
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede

R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421
PŘEKLADY dokladů,
obch. korespondence a
TLUMOČENÍ ve všech
jazycích spolehlivě a
rychle vyřídí

Zájemci o koupi domu neb pozemku

R.

■ Večeře denně
v neděli též obědy

SON

SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVIC l

Estate Agents, Members Reál Estate &
Stock Institute
86 MOUNT ST„ HEIDELBERG, VIC.
(naproti železniční stanici)
Telefon JL 1034

.33, William Str., MELBOURNE

Domy a pozemky na prodej v předměstích

(I. Čapk o v á)
20 Norwood Rd.,

Heidelberg, Eaglemont, Ivanhoe, Rosanna,
Macleod, Watsonia

CAULFIELD, VIC.

Telefon MB 2040 a MB 3094

Dnes, víc než jindy!
I budou Vám Vaši milí vděčni za náš balíček
) ......... s vysocehodnotným švédským zbožím.
|Máme specielní balíčky podléhající nízkému cl

I

zílie) DM 900.000. - 3. Vavá (Brazílie); 4. Kopa
(Francie); 5. Fontaine (Francie), všichni po DM
800.000. - 6. Didi (Brazílie) DM 750.000. - 8. Bellini (Brazílie); 9. Gylmar (Brazílie); 10. Hamrin
(Švédsko); všichni po DM 600.000. - 11. Dolejší
(ČSR); 12. Mráz (ČSR); 13. Gregg (Sev. Irsko);
14. Rahn (Záp. Německo); 15. Piantoni (Francie);
16. Zebec (Jugoslávie), všichni po DM 500.000. 17. Molnár (ČSR); 18. Blanchflower (Sev. Irsko);
19. -Skoglund (švédsko) a 20. Juskowiak (Záp. Ně
mecko, všichni po DM 400.000. Na svém zasedání ve Stockholmu pověřil mezinfrodní fo-tbalový svaz FIFA uspořádáním příštího
7. misrovství světa chilský fotbalový svaz.

Ceník na požádání.

tel. LB 1311

Poradíme a pomůžeme získat hypotékám! úvěr
Český tlumočník k disposici každou sobotu
dopoledne po předběžném ujednání

BBEHWratHBHBHHMnaEra

MILOVÁN DŽILAS: .
’’Nová třída”. Rozbor ko
munismu jako společen
ského systému. 32. svazek
Sklizně svobodné tvorby.
192 stran, cena 15 šv. kr.
Adresa: Dr. Robert: Vlach,
Postfach 227, Lund, Swe
den.

Lištám a
V. S., Vídeň: Dopis jsme
předali..- B. P., Leopold
ville: Díky za .lístek z
Bruselu. - M. F. H.,
Washington: Díky za zpr.
a výstř. - S. H., Croydon:
Žádaná ■ jména dle ofic.
zprávy: -Ánt. Sabon, Hel.
Soukupová a Roman Ber
ka. Dostali v Turecku
azyl v květnu t, r..-Nevíme, zda tam jsou dosud.
- J. T., Cabram.: Díkyza adresy. - B. Č., New
Farm: Díky za zpr, a adr.
- F; J., Collingwood: Viz
číslo 12. str. 3.
HD
CHOROBY
KOŽNÍ A VLASU

léčí se úspěšnou meto
dou Cu-Ex-Ma na mo
derní kožní .klinice
NATIONAL
SKIN INSTITUTE
165 Coilins St,
MELBOURNE

(vedle kina Metro),

. Telefon MF 1272
Porady tdarmt
Zkoušené ošetřovatelky
Ehtemx - Dětské ekiema - Akné - Kožní
tóněty - Záněty koiníeh '
ilai - Lupy - Padání
vlasů - Alopeeie - Pssiasis - Křečově vředy
Další kožní kliniky:
ADELAIDE:
25 Gresham Street, ■
tel. LA 4270.
NEWCASTLE:
59 Hunter Stj t. B 3784 BRISBANE:
293 Queen St, FA 1445
TOOWOOMBA. M. L.
C. Chambers, 164-168 .
Margaret St., tel. 7005

I

iiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEHmiiiiiiiHHHiin:
I
Všechny licencované práce instalatérské

^Zavádění a opravy vodovodů, horké, vody,- ply-11
inovodů,.střech, žlabů, okapových rour, Ranalisacei
i.
JAN VLACH, instalatér
<>

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
6. poschodí

-•

•
e

•

69 Wrest St., G L ENRO Yt W. 9, Vic.

1(

Na požádání Vás navštívím a sdělím rozpočet l

49 Elizabeth Sť., • ’iiiniiniiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiLiiiumiiuiiu1.
(roh Flinders. Lane) $
HLAS DOMOVA
•
Melbourne . City J : vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
Telefon MB -4207 •

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Ranges,

30 mil od Melbourne, strávíte v
YOSEMITE TOURIST HOUSE
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.

- Dobré ubytování, čéská i austr. kuchyně.
;K delšímu pobytu neb jen na víkendy
Informujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD

VARIETY SERVICE
AGENCY

Re d a k c i došlo:

Optical Service

8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Telefon JA 33.80 /jen mimo pracovní dobu./
návky. také, peštou $ ~Předplatné:. na- rok s 37/-, na i roku s 19/na 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.
Přijímáme objed- •

