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.Francouzština sama udržuje na živu mythus.
’’Francie” je jméno lidské bytosti, milenky, krá
lovny, osoby. France, la douce France, la France
glorieuse, Ia France meurtrie, la France douloureuse. Toto zosobnění, jež se děje ve všech ná
rodních tradicích, není jen básnicxou ozdobou,
ale všedním příměskem běžné mluvy. Tradiční
mistrovství, s nímž každý Francouz je po obědě
' schopen hrát na tuto strunu mezi moučníkem a
§ kávou, je předobře známo. La France est un peri sonne.
Herbert Luethy

DE GAULLE DIKTÁTOREM NA 6 MĚSÍCŮ?

Nástup k moci
Ve čtvrtek 29. května ve 3 hodiny odpoledne přečetl předseda poslanecké sněmovny Le Troquer ve francouzském parlamentě poselství presidenta Cotyho. Hlava státu v něm varovala, že
jé Francie na pokraji občanské války a je přesvědčena, že záchrana může přijít jedině od muže
s největší autoritou v zemi, Francouze nejvyšších morálních kvalit - generála de Gaulla. Presi
dent ubezpečuje přítomné zástupce lidu, že jič zahájil kroky, aby zjistil, za jakých podmínek
by byl generál ochoten stát v čele ’’vlády národní záchrany”. Kdyby se parlament postavil proti
takovému řešení vážné situace, on, president republiky, by odstoupil.
To byla rozhodující chvíle krize, rostoucí ve Francii po léta a dozrálé alžírským vojenským pu
čem dva týdny předtím. Téměř ve všech jednáních po Cotyho poselství, která předcházela pře
dání žezla generálu de Gaulleovi, se francouzští ochránci demokracie - mužové politického stře
du - už jen snažili, aby jejich obrat čelem vzad byl nej nenápadnější, provedený aspoň s minimální dávkou gallské elegance a podepřený co nejbohatší kolekcí ohledů a zájmů vlasti. De Gaullovi příznivci se při tom poctivě snažili tyto obraty ulehčit á před oči nerozhodných stavěli jen
dvě možnosti, jak, z krize: generála de Gaullea nebo parašutisty. Mnoho na vybranou už tehdy sku
tečně nebylo, pomineme-li řešení horší diktaturou, která by bezpochyby následovala po vytvo
ření ’’lidové fronty”.
činy, o nichž legislátoři že si dnešní Francie dik
Sledovat podrobně pro nerozhodnost, plačtivá
jevy a činy členů Pflim- varování a televisní za předem věděli, že jsou taturu zaslouží, že je tam
linovy vlády a ostatních přísahání národa a hned namířeny proti nim a dokonce naprosto nutná.
politiků, jejich rozpory, nato rozhodování a jed proti režimu, které mají -Před legální volbou
nání docela opačná, slav representovat, to vše by
V. prvních dnech kri
nostní prohlášení, jimž bylo poučným tématem ze počítali de Gaullovi
řečníci sami nevěřili, tak pro studenty politické vě příznivci spíše s převra
tická legalisování, či do dy a je vítaným argu tem po alžírském vzoru,
konce projevy díků za mentem těch, kteří tvrdí, (Pokračování aa str. 2)
Sjezd Komunistické strany Slovenska v nové úloze'

K S S proti KSI
Západní pozorovatelé, zvábení na stopu velkých událostí, které mno
hoslibně věštily procesy se slovenskými gardisty, byli sjezdem Komunis
tické strany Slovenska velmi zklamáni. Po sjezdu nezačala bezprostředně
dalekosáhlá čistka, Komunistická strana Československa nezasáhla ve větší
míře než obvykle do programu sjezdu, slovenští komunisté nerevoltovali.
Stalo se něco zcela jiného. Sjezd Komunistické strany Slovenska se stal
výpadovou základnou, odkud českoslovenští komunisté zahájili obchvatný
ideologický útok na Komunistickou stranu Jugoslávie. Resoluce sjezdu
Komunistické strany Slovenska ’’důrazně odmítla revisionistický program,
Generál de Gaulle
přijatý na VII. sjezdu Svazu komunistů Jugoslávie, který se rozchází v
principu se základními principy marxismu - leninismu”.
” Já, de Gaulle”
Vše nasvědčuje tomu,- mnoho nezměnilo. Do
že Ústřední výbor KSČ nového výboru KSS ne
plánoval bratislavskou byl zvolen už dříve zne
Komunistický týdeník v anglické řeči Prague scénu pro jiné předsta uctěný kandidát byra
News Letter z 24. května tr. přináší interview s vení. Jugoslávské udá Štefan Šebesta. S ním se
indonéským vyslancem v Praze R. A. Asmaóenem. losti změnily sjezd KSS bez fanfár rozloučilo s
Indonéský vyslanec řekl:
z jeviště vnitropolitické členstvím v ÚV KSS
’’Indonésie, země tří tisíc ostrovů mezi Asií a
Austrálií... zasadila těžkou ránu imperialismu, ho na jeviště, kde se za dalších 11 soudruhů, z
když dosáhla politické a hospodářské svobody. V čala další reprisa Česko nichž nejmocnějším, bý
tomto boji hrálo Československo důležitou úlohu, slovensko - jugoslávské val tajemník Ústředního
která nebude zapomenuta ... Československo bylo tragikomedie.
výboru KSS A. Michaprvním státem v Evropě, který uznal v roce 1946
lička. Jinak bylo hlubo
Cesta do Moskvy
nezávislost Indonésie ... Československá podpora v
ké ticho po pěšině, žád
boji za osvobození Západního Irjanu (Holandské
Zástupci Ústředního né hromy a blesky pro
Nové Guiney - p. r.) ze jha holandské nadvlády je
chápána jako známka přátelství mezi dvěma země výboru KSČ vystupovali ti buržoasnímu naciona
mi, které jsou spojeny v boji proti kolonialismu, na sjezdu velmi sebevěvojenským paktům a touhou po zákazu pokusů s domně. Jakmile bylo po lismu, luďáctví a váleč
ným zločincům.
jadernými zbraněmi”.
Vyslanec Asmaóen pak připomněl, že mezi ČSR sjezdu, Sebevědomí je
Mimořádný význam
a Indonésií jsou silná pouta hospodářská. ČSR do opustilo. Pod vedením
dává Indonésii své výrobky výměnou za suroviny. Antonína Novotného se
Lhal na sjezdu Václav
Velký význam má i výměna kulturních pracovníků rozjeli do Moskvy pro Kopecký, když tvrdil,
a zájezdy.
Indonéský vyslanec zvláště vyzdvihl nedávné pro nejnovější instrukce, kte že sjezd KSS má ”tak.
hlášení presidenta Sukarna, který řekl, že v Indo ré musí být zpracovány mimořádný význam pro
nésii bude prosazovat ’’demokratickou politiku, kte pro domácí potřebu tak, to, že předchází XI. řád
rá nebude dovolovat ochranu zvláštních zájmů men aby byly hotovy včas nému sjezdu KSČ”. Výz
šiny na útraty veřejného blaha”. Podle Sukarna je pro sjezd KSČ v Praze.
nam a smysl sjezdu KSS
pak současná fáze indonéských dějin ’’soumrakem
V Bratislavě se po o- byl zřejmě úmyslně
kapitalismu, zatím co budoucnost je v socialistic
kém systému”.
sobní stránce vedení KSS (Pokračování na str. 3)

Hlas z Indonésie

?

DRUHA FRONTA
Zastánci diktátorských režimů vždycky dokazují,
že se demokracie vyžila a že je v dnešní době pře
žitkem, který si mohou dovolit jen nejplutokratičtější země, jejichž dělnictvu se daří (alespoň v do
bě prosperity) poměrně dobře. Víme, že to není
pravda. Ale víme rovněž, že jako kterákoli jiná
vládní forma musí i demokracie hledat a nalézat
nové způsoby, aby - se co nejvíc přiblížila svému
pravému významu: vládě zástupců lidu, svobodně
zvolených a zastupujících jednoho každého občana
účinně a nestranně. V posledních několika týdnech
spád událostí silně podtrhl nutnost tohoto hledám
správného poměru demokracie politické a hospo
dářské.
Katastrofální zájezd místopresidenta Nixona do Již
ní Ameriky přinesl nejméně jeden užitečný pozna
tek. Po druhé světové válce zvykli jsme si ozna
čovat za ’’zaostalé” země hlavně asijské státy. De
montre ce v Peru a ve Venezuele aspoň připomněly,
že devět desetin jihoamerického kontinentu spadá
do téže kategorie. Co se v jihoamerických státech
nazývá demokracií, je víceméně zastřenou diktatu
rou par excellence. Je pravda, že útoky na místo
presidenta Nixona byly vyvolány bolševickou pá
tou kolonou. Je však- také pravda, že luza v ulicích
vyslechla komunistické štvaní se souhlasem. Nikdy
nezapomínejme, že. luza v ulicích není obžalobou
lidu té které země. Je přitěžující okolností v obža
lobě vlády, která nevládne lidu, lidem a pro lid.
Mnohý jihoamerický stát se pyšně prohlašuje za
demokracii. Špína, - nevědomost a chudoba jeho ob
čanů jej však usvědčuje ze lži a dává znamenitou
příležitost demagogům všech odstínů k hazardním
revolučním ^kratochvílím. Luza nezná žádné poli
tické strany a ideologie.
Nixon se vrátil domů jako nástupce Erróla Flynna. Jen málo hlasů se staralo o to, co bylo příčinou
jihoamerického fiaska (v řadě čestných výjimes::
hlas Richarda Nixona). Upřímně řečeno, neslyšeli
jsme už dlouho tolik pošetilých výkladů, dohadů
a tvrzení, jako tomu bylo v tomto případě. Jak re
publikáni tak demokrati začali okamžitě z cele
aféry vytloukat vhodný volební kapitál.
V Evropě vyvolalo hodně pozornosti umírání
francouzské demokracie. -Francouzská demokracie
se však nikdy zcela nevzpamatovala z rány, zasa
zené Mnichovem a Lidovou frontou (ve správném
časovém pořadí: Lidovou frontou a Mnichovem).
Demokracii ve Francii těžko prospěje, .bude-li její
ochromená páteř vyztužena totemem generála Qe
Gaullea. Ostatně většina těch, co dnes nejhlasitěji
truchlí, připravovala vědomky nebo nevědomky de
mokracii osud ještě horší. Hlavním viníkem dnešní
ho francouzského dramatu je bezstarostnost, cynis
mus a apatie francouzského voliče.
Generace Tomáše Jeffersona a generace Voltairova daly demokracii myšlenkovou náplň. - Jejich
pravnukové přinášejí jí darem volební zlomky. To
je bědně málo. Demokracie potřebuje především
vůdce, kteří mají vrozenou a zdravou neúctu k po
čítání volebních hlasů a- okresnímu zápecnictví. De
mokratičtí vůdcové však především potřebují vo
liče, ochotné jim naslouchat, ochotné přemýšlet,
ochotné souhlasit nebo nesouhlasit. Voliče, kteří se
dají vést, ale kteří se nedají svést.
Nekomunistický svět musí být vojensky připra
ven, chce-li zůstat světem nekomunistickým. Ni'
nerespektuje násilník víc než sílu. Ale to je jen
jedna část boje o demokracii. Druhá se vede na
vnitřní frontě, na poli hospodářské spolupráce a
pomoci sousedům, v boji proti netečnosti a únavě,
proti nevědomosti, sobectví bohatců a nenávisti chu
dých, proti hladu, bídě a utrpení. Tato druhá fron
ta je v devíti případech z deseti důležitější, než
všechny fronty války studené nebo horké.
Na této frontě jsou mezery větší, než je příjemno
si připustit. Demokracie neprohrává bitvy s diktatu
rami proto, že je přežitkem, věcí minulostí a před
mětem sentimentálních vzdechů. Mnoho však už
bylo ztraceno proto, že kdesi stoupla cena nafty,
nebo že se zrovna konaly doplňovací volby v Mis
souri.
jun
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Nástup k moci
(Pokračování se str. 1)
tj., s vyvoláním a stupňo
váním nepokojů a pak
zásahem armády, než s
vítězstvím v parlamentě.
:e.
Taková taktika však
zřejmě nezaručovala žá
doucí úspěch. Snad nej
působivějším důkazem
byla spořádaná a celkem
klidná demonstrace pro
republiku, organisovaná
. křesťanskými demokra
ty, radikály a socialisty,
které se zúčastnilo 250.
. 000 Pařížanů. Na parla
mentní zástupce - však
měla tak mohutná de
monstrace tehdy již, den
před Cotyho poselstvím,
. spíše opačný, vliv, než
pořadatelé zamýšleli: vi
dina rozdvojeného ná
roda byla jasnější, mož. nost občanské války se
zdála větší.
Francouzské národní
shromáždění schválilo
volbu generála de Gaullea 329 hlasy proti 224
a ještě větším počtem
rozhodlo udělit novému
ministerskému předsedo
vi plné moci k volnému
jednání v Alžírsku, k
vládě bez parlamentu na 6 měsíců, a k změně
ústavy bez zásahů parlamentu (má se pak o ní
konat referendum).
Jako již mnohokrát v
dějinách, stal se tedy i
de Gaulle diktátorerfl
formálně legálně. Hla
sování usnadnila výhra
da, že se parlament ujme
svých funkcí opět letos
v říjnu. ' Otázkou však
je, jaký to bude parla-

ment nebo jak dalece
bude' v rozhodování svo
bodný. Francouzové bu
dou v historii asi těžko
hledat vzor diktátora,
který se své moci, jakko
li nabyté, tak brzy do
brovolně vzdá. Šest mě
síců by konečně ani ne
stačilo k provedení da
lekosáhlých reforem
■francouzského veřejného
života, jaké 'de : Gaulle
ohlašuje, aniž by je spe
cifikoval.
.
Já, de Gaulle ‘
O de Gaulleově mo
rálce, osobní zdatností a
dobré vůli- pomoci Fran
cii nepochybují ani jeho
kritici. Nebezpečí však
vidí v torri, že de Gaulle
je sám až příliš přesvěd
čen o své vyvolenpsti.
Zřejmě na něho působi
la výchova, vštěpovaná
důstojníkům Třetí rerublíky a patrná u vět
šiny • francouzských vo
jevůdců, ód Focha přes
Petaina až: k Salanovi a
Massůovi. Kladla zvlášt
ní důraz na mnohdy ne
kritické připomínání mi
nulosti a na zdůrazňová
ní úloh, které při tom
hráli
slavní mužové teh
'
dejší doby, vytvářela u
;nich takový napoleonský
komplex. (I na předvá
lečně voiénské výchově
u nás jsme mohli poznat
francouzský vliv).
De Gatilieova úloha
velitele vojsk svobodné
Francie v minulé válce
jistě
pak ještě upevnila
.
jeho
přesvědčení, že - je
.

předurčen k záchraně
Francie. Obiavy demo
kratů pramení teď zřej
mě z- nejistoty, zda při
pustí doma i při styku s
ostatním světem jiný ná
zor nebo kritiku ten, kdo
je přesvědčen o své ne
omylnosti či o své intui
ci, zda se nenechá strh
nout skupinou fanatiků,
kdyby chtěli zneužít je
ho dnes.j nerealistickou
■vidinu stále ještě velké

Milan Kantor

Gaulle již pokoušel při
své krátké návštěvě ne
klidného Alžírská. Již v
prvním balkónovém vy
stoupení tam přijal za
své řešení alžírského dilemna způsobem, ohláše
ným dříve vojenskými
držiteli moci: přislíbil
plnou rovnoprávnost
všemu alžírskému obyva
telstvu. I když je to roz
hodnutí na francouzské
poměry hodně revoluč
ní, nezdá se, že tím bude
alžírská otázka trvale vy
řešena. Takové zrovno
právnění mohlo mít žá
daný- výsledek tak před
půlstoletím (prováděno
v celé tehdejší francouz
ské severní Africe, bez
sousedů, kteří jsou dnes
již samostatní). Na čas
může zmírnit odpor Arabů, avšak zvýší aktivi
tu nespokojených kolo
nistů a přinese hospodář
ské závazky, které mo
hou dále hodně přitížit
■špatnému stavu hospo
dářství mateřské země.
I když se Francie zdá
la v posledních letech
pro reformátory zemí
.-aslíbenou. i když svou
nemohoucností mařila
¡nnohá dobrá předsevze
tí partnerů, přece si udržela stále své místo v
něčem, co je spojeno s
pojmem ''svobodný
svět ’. Nervosita a oba
vy zbytku toho svobod
ného světa o trancouzskou budoucnost jsou
proto pochopitelné. De
Gaulleoví lze jen přát,
aby měl i v budoucností
právo udržet si své dob
ré mínění o sobě.
-s-
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25. 5. Parašutisté na Hor nistických hlasů.
šíce povstali proti fran 1.6. Generál de Gaulle
couzské vládě a vyslovili byl zvolen, novým fran
se pro generála de Gaul- couzským ministerským
leapředsedou. Mezi členy
— Indonéské vládní oddí jeho vlády jsou Mollet,
ly obsadily poslední vý- Pflimlin a Pinay.
chodoindonéské ostrovy, 2. 6. V belgických volbách
které kontrolovali pov získala oposiční křesťan
President Coty
stalci. Povstalci se dosud sko- - demokratická stra
drží v severním Celebe- na 105 mandátů oproti
Jediná cesta
su.
104 mandátům vládní
28.5. Předseda komiše koalice.
a mocné Francie k dob
Spojených národů byl — Ve švédských volbách
rodružným podnikům,
zastřelen v Jeruzalémě získali sociální demokra
jednáním nebo doho
jordánskou hlídkou.
té 112 ze 231 mandátů.
— V komuniké z konfe
dám.
6. Za návštěvy v Bul
rence států Varšavského harsku napadl Chruščov
Úkoly doma
paktu se oznamuje, že presidenta Tita a obvinil
se organizace pokusí sjed .-lo, že pomáhal maďar
Bude-li de Gaulle
nat s Atlantickým pak ským povstalcům.
chtít zajistit stabilitu své
tem úmluvu o neútočení, 1.6. Generál de Gaulle
a že lidové demokracie přibyl do Alžíru.
mu režimu a politickou
demobilisují tento rok
Na pakistansko - in
stabilitu Francii, přijde
419.000 mužů.
dické hranici došlo ke
dříve ci později k úkolu,
— V italských volbách srážce, při níž bylo zabi
zbavit se vlivu extrémis
opět získali nevíce hlasů to sedm indických poli
tů na levici i na*pravici.
křesťanští demokraté.
cistů.
Nebude snadné, provést
28. 5. Francouzský minis 6. 6. Francouzský minis
terský předseda Pierre terský předseda de Gaul
takový úkol jen admi
Pflimlin resignoval, ač le pověřil generála Salanistrativní cestou - změ
koliv mu parlament od na správou Alžírská.
nou ústavy, sociálními
hlasoval důvěru pome 7.6. Jugoslávská policie,
reformami -, bez použití | PŘEDPLATNÉr rem 408:165. Pflimlin od zatkla 40 stoupenců So
mítl přijmout 148 komu- větského svazu.
koncentráků. Zásahy by
REKORD V HYGIENĚ
při tom iriusely být dob
Rekord v hygieně mají na nádraží Praha - ře časované a hodně
KSJ
střed, kde je na pultíku nádražního kiosku půl přesné, aby ■ se nedotkly
litr s vodou a v té vodě je malá lžička na vel jiných politických slo (Pokračování se str. 1) nerozumějí ... V pro ti sjezdu je v tom, že v
kém a dlouhém řetězu. Lidé stojí ve frontě. žek národa. Zákrok pro zmenšen a překroucen, slovu na sjezdu prohlá době, kdy- Titova Jugo
protože mezitím došlo z sil Václav Kopecký, že slávie svým ’’národním
Ten si koupí čaj, ten citrónovku, onen turka, ti komunistům, který by
každý zamíchá lžičkou, případně ochutná a po měl být nejaktuálnější, Moskvy pozvání k mi komunisté vždycky pod komunismem” a ’’sepa
porovali slovenské poža ratismem” ohrožuje soli
noří lžičku zpátky do toho očistného roztoku. přiblíží ■ de Gaullea pa mořádnému slyšení.
Co
si
myslili
o
nad

davky, aby Slováci by daritu celého komunis
Řetěz při tom povzbudivě chřestí, člověk nad trně v brzké budoucnos
cházejícím
sjezdu
KSS
li
považováni za samos tického bloku, komunis
ti
a
třebas
i
proti
jeho
svou citrónovkou jen čeká, kdy mu ještě při
montují kouli na nohu. Když se to někomu ne vůli ještě dále k extré pozorovatelé ze Západu, tatný národ, ale že také tické strany nechtějí ve
líbí, dostane malou dřevěnou lžičku na zmrz mistům na pravici. Bu vyjádřil nejlépe kores KSČ a KSS vždy bojo řejnou čistkou svých
linu. Ale zkuste si zamíchat čaj třícentimetro- de mít pak po likvidaci pondent britského Man vala proti reakčnímu stran přiznávat, že se
slovenskému nacionalis zcela obdobné tenden
vou lžičkou a neopláchnout si současně ruku ■komunistického nebezpe chester Guardíanu:
’’Slovenský naciona- mu’.
ce projevují v jejich
až po zápěstí. Svépomocí to vyřešil mladý muž čí dost síly k odpoutání
t
lišm
si
nedávno
našel
vlastní
domácnosti.
Situaci
na
bratislav

v gumáku, který stál ve frontě za mnou: zeptal od krajní pravice a K
nový
způsob
oposice
pro

Proto
se sjezd KSS
ském
sjezdu
nejlépe
shr

se prodavačky v kiosku, kolikrát denně se mě zmenšení jejího vlivu V
ti
politice
slovenského
snažil
vzbudit
doj -..
nul
pisatel
v
201.
čísle
2
zemi
ní hygienický roztok v půllitru, a když se to
rozvoje, jak je plánován týdeníku Československý že KSS je strana konso
dozvěděl, zamíchal si turka jízdenkou. Měl
Dočasně řešení
z Prahy. Slovenští na- přehled, který na okraj lidovaná, bez vnitř’- A
smysl pro hygienu, a kromě toho nebyla jíz
cionalisté tvrdí, že praž sjezdu .připsal:
rozporů, stojící pe -.5
v Alžírsku
denka na řetězu.. Muž za. mnou si dal raději
’’
Pravděpodobné
vys

na
půdě pravověrm -.o
ským
komunistům
ani
velkého panáka. Bez míchání.
. O . řešení neméně ne nejde o specielní sloven větlení této nezvyklé re- komunistického interna
Lidová demokracie, Praha, 17. dubna 1958.
snadného úkolu se de ské zájmy, a že jim ani servovanosti a tlumenos- cionalismu”.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

Komunisté útočí na profesora Romana Jakobsona

ření mezinárodních do
hod o míru”.
— Ve školním roce 195859 bude změněn způsob
udělování školních stipen
dií. Nové směrnice prý
’’přinesou značné výhody
dětem z dělnických rodin,
zejména tam» kde jsou
oba rodiče : zaměstnáni
manuelní prací v tzv.
hmotné výrobě.” Koneč
nou výši stipendia spoluurčí ’’morálně - politický
profil studenta”.
— V Praze skončilo jed
nání vládních delegací
československé a polské o
rozšíření vzájemné hos
podářské spolupráce. Čs.
delegaci vedl náměstek
předsedy vlády Dolanský
a polskou náměstek před
sedy vlády Járosczewicz.
Byly prý vyjasněny otáz
ky, týkající se hlavně do
dávek uhlí, plechu, země
dělských produktů, zinku
a chemických surovin z
Polska do Českosloven
ska.. Letošní výměna zbo
ží mezi oběmá zeměmi se
dodatkově zvyšuje v hod
notě 100 miliónů devísových rublů.
— V Ostravě se konala
tisková konference, pro
pagující získávání pracov
ních sil pro ; doly. Nejpřádnějším úkolem ostravsko-karvínského reví
ru bude skoncovat š vy
sokou absencí. V součas
né době chybí každý den
na směně přes 2.000 děl
níků a dalších 500 jich
vůbec do plánovaného
stavu chybí.
— Československo m á
dnes obchodní smlouvy s

Koexistence se nevyplácí

— Antonín Novotný při
jal na Hradě nového vel
vyslance Spojených států
J. M. AUisona. Nový vel
vyslanec prohlásil, že ”v
posledních letech vznikly
mezi vládami obou zemí
rozpory iak v konkrét
ních otázkách, tak i vli
vem různého přístupu k
naléhavým mezinárodním
problémům”.
— Za mimořádné zásluhy
o budování ČSR bylo Řá
dem práce vyznamenáno
Sdružení hnědouhelných
dolů a briketáren v Soko
lově a Řádem republiky
byl vyznamenán akade
mik Jaroslav Boehm, ře
ditel archeologického ús
tavu v Praze.
— Osobní automobily
značky Volga a Tatra 603
byly dány do volného
prodeje bez poukazů a če
kání. Volga stojí 55.000
Kčs a Tatra 603 98.000
Kčs.
— Od 1. května sviti na
Václavském náměstí ve
dle hotelu Jalta ’’světel
né noviny”, na kterých
ČTK oznamuje nej nověj
ší zprávy. Metrová písme
na světelných novin tvoří
7-19 žárovek.
—Byl zahájen pravidel
ný letecký provoz na no
vém brněnském letišti v
Tuřanech. Letiště má 2
rozjezdové dráhy, na
nichž mohou přistávat i
největší typy letadel.
— Krajské divadlo v Olo
mouci uvedlo drama Kar
la Čapka ’’Bílá nemoc”,
aby se ’’připojilo k hla
sům miliónů lidí celého
světa, kteří žádají uzav

PROCESY A ROZSUDKY
— V Olomouci byla souzena skupina vyšších
úředníků ministerstva průmyslu, kteří ’’pres
nesouhlas ministerstva financí provedjli záměnu
vilyč. 130 v Moravičanech za budovu č. 129”.
Majitel vily Václav Kratochvíl byl odsouzen na
12 let, JUDr. František Ševčík na 4 a půl roku,
Jindřich Čapek na 3 a půl roku a JUDr. Jan
Hrubý na 2 a půl roku.
— V Bratislavě byla zatčena M. Vandlová, kte
rá lákala z lidí peníze pod záminkou, že nemá
čím zaplatit clo za balík z Ameriky,
— Tři a půl roku vězení dostal v Krnově pensista Leopold Javůrek, který ”s pomocí ta
jemníka Svazu čs. výtvarníků a akademického
malíře Antonína Tomka vyráběl umělecké knof
líky a byl zdaňován nižší daní, platnou na umě
lecká díla”. Tomek dostal podmíněný trest.
— V Příbrami stála před soudem další skupina
rozkradačů národního majetku. Obžalovaní a
rozsudky: Josef Tater 12 let, Otto Mueller 7
let, Marie Muellerová 2 a půl roku, Oťak.ar Ví
tek 7 let, Albín Hrdlička 5 let, Milada Taterová 2 roky, Vladimír Tourek 2 roky, O. Junger
a J. Humi 1 rok, ing. B. Schindler 15 měsíců
a Fr. Havelka 15 měsíců podmínečně. Všichni
prodávali na černo textilie.
— V Plzni byli souzeni rozkradači národního
majetku a daňoví defraudanti, kteří prý poško
dili stát o víc jak milión korun. Býyalý továr
ník František Janda dostal 12 let, K..Elišák 7
let, B. Hopeš 6 let, R. Kamenický 3 toky, Fr.
Svoboda 5 let, B. Vršťala 4 roky, B. Kosík 3
roky, K. Víravský a R. Doerl 18 měsíců.
J.K.

66 zeměmi. V posledních
5 letech stoupl zahranič
ní obchod se zeměmi se
Když českoslovenští komunisté byli nuceni alespoň trochu povolit censoukromým hospodářstvím s 2.9 miliard na 6.4 surní předpisy, vztahující se na poštovní styk se západními zeměmi, ne
miliardy, z toho s vývo tušili, jak se jim i tak malý ústupek nevyplatí. O výsledcích se ted’ dočí
jovými zeměmi s 904 mi táme v Rudém právu, kde lamentuje V. Štěpánek, že ’’se dějí pokusy o
liónů na- 2.358 milionů ideologické ovlivňování československé inteligence'’ zasíláním západní li
Kčs. Prohlásil to náměs teratury do Československa.
tek ministra ■ zahraniční
ho obchodu ing. Jaroslav
Článek říká: ’’Není protisocialistických bro československé inteligen
Kohout.
— Pražské Národní di tomu dávno, co na adre žur, trockistických publi-. ce a doporučil zasíláni
vadlo uvedlo dloyho oče su jednoho českosloven kácí, časopisů a knih, ’’vhodné” literatury do
kávanou lyrickou hru ského vědce přišla z propagujících různé re- Československa”.
Františka Hrubína ’’Srp USA knížka s podivným akční směry ve filosofii
Nevíme, nač si však
nová neděle” ■ v režii Oto
titulem Počátek komunis a umění”.
mara Krejčí.
Rudé právo stěžuje.
— ÚV KSČ se rozhodl re- tické nadvlády - Politic
V. Štěpánek, jmenuje Vždyť přece podle V.
organisovat síť vysokých ká oposice v SSSR - jako odstrašující příkla
škol. Návrh úpravy bude První fáze 1917 - 1922”. dy knihu Národní ko Štěpánka onen vědecký
pracovník, jemuž byla
vypracován ’’nejen s hle
diska perspektivního poč
Stejně podivný, stěžu munismus a lidová revo Shapirova kniha zaslána,
tu různých odborníků, je je si pisatel, je prý i ob luce ve východní Evro se prý ’’cítil dotčen, že
nutno vyřešit také prob sah knihy, již ’’nevydal pě a americký levicový
mu byla poslána .. . ne
lém specializace vysoko
časopis
Partisan
Review.
nějaký
kšeftař,
ale
Har

vědecká snůška .. . pro
školských odborníků, kte
Rudé právo si vybralo pagační materiál proti
rá je v některých přípa vardská universita v
za hlavního viníka poš lídovědemokratickému
dech velmi úzká, a ekono USA”.
mičtější rozmístění uči
tovní akce se ’’starono
Komunista Štěpánek vými štváčskými pomlu zřízení u nás a proti
lišť v ČSR”.
SSSR” a knížku jedno
— V ČSR klesla za pos má být číin pohoršen,
lední dvě léta spotřeba li Autor knihy, profesor vami” profesora Roma duše odmítl.
na Jakobsona, který
hovin z 51.7 miliónů lit
A Štěpánek dodává:
rů na 49.98 miliónů litrů. Leonard Shapiro, se sna dnes učí v Harvardu.
’
’
Také
další vědečtí a
Spotřeba vína naproti to ží dokázat, že ’’Lenin i
Roman Jakobson má v
mu stoupla z 28.1 miliónů strana bolševiků se vzdá
umělečtí
pracovníci cel
na 40.9 miliónů litrů. lili od marxismu, že So Československu mnoho kem shodně reagovali
přátel
z
doby,
kdy
býval
Rovněž spotřeba piva se
větský svaz není stát no za první republiky ob na podobné zásilky ...”
zvyšuje.
—■ Britský vědecký časo vého typu, ale despo chodním přidělencem so
K čemu tedy povyk?
pis Nátuře uveřejnil zprá tická tyranie”.
větského jconsulátu a Proto, že tato' literatura
vu o jednoduché metodě,
Opravdu rádi slyšíme kdy učil na brněnské u- je nepochybně u nás do
.jak měřit radioaktivní
prach po jaderných vý z úst komunistického niversitě.
ma dychtivě čtena, dis
buších, vynalezenou čs. tlampače, že ’’zásilek to Posledně navštívil Čes kutuje se o ní a pomáhá
vědcem dr. F. Běhoun
kem z Karlovy universi ho druhu ... v posled koslovensko v lednu lidem tvořit si předsta
ní době bylo velké množ 1957. Po této návštěvě vy o světě, který jim ne
ty.
— Ministr zahraničního ství”. Byly to vesměs prý ’’vypracoval plán ní dovoleno poznat.
obchodu Richard Dvořák ’’zásilky protisovětských, postupu při ovlivňování
vm/RFE
vyjednával v Egyptě s
egyptským ministrem fi
nancí Zakim a ministrem
Profesor, jemuž bylo zakázáno učit, protož« je
obchodu a hospodářství
Kajzunim. ČSR dodá- do
.Egypta investiční celky
a stroje, doveze z Egypta
bavlnu. V druhé polovině
Další příspěvek k osvětlení dnešního ovzduší v Československu posky
roku se bude jednat o
tuje
článek v Mladé frontě, jehož autorem je Jan Hájek. V článku s ti
dlouhodobé hospodářské
tulkem Bez smířlivosti! je popisován případ studujícího Vojtěcha Křižka
smlouvě.
— Českoslovenští a sovět z Vysoké školy pedagogické. Případ studujícího Křižka postavil komu
ští piloti začnou létat na nisty před velký problém.
leteckých linkách v IndoV článku se praví:
ho učitele nemá předpo Jeho studium stálo re
. nésii.
— V Bytčici na Slovensku ”Ve čtvrtém ročníku Vy klady”.
publiku 50.000 Kčs. A
se staví nejmodemější ci soké školy pedagogické
Vojtěch Křížek studo teď vedení školy stojí
helna ve střední Evropě, studuje obor češtiny pos val s vyznamenáním, I
před otázkou - co s ním.
která vyrobí ročně 18.900
cihlových jednotek. Do luchač Vojtěch Křížek. to dotvrzuje Mladá fron Nedůslednost, smířlivost,
provozu bude uvedena v Do absolutoria mu chy ta:
falešná sentimentalita
srpnu příštího roku.
bějí už jen dva měsíce. ”Na seminářích z marx přináší své ovoce”. Aby
— V roce 1957 bylo prý Měl by první zářijový ismu - leninismu doká si všichni, kdo chovají
utvořeno 3.074 nových
Jednotných Zemědělských den nastoupit jako vy zal sice skvěle diskuto iluse o liberálnosti reži
družstev. ’’Socialistický sokoškolsky kvalifikova vat, u zkoušky odpoví mu pamatovali: se sou
sektor” zeměděleské vý ný učitel na některou dal naprosto suverénně, hlasem dnešních xychoroby zabírá 65.5 % veš výběrovou střední ško nikterak se však netajil vatelů je svědomí nazý
keré orné půdy. V Če
tím, že ve správnost a váno falešnou sentimen
chách a na Moravě je lu”. '
-tn11.090 JZD, na Slovensku
Měl by. Ale nenastou pravdivost vědeckého talitou.
2.107.
světového názoru nevěří.
pí,
protože,
jak
potvrzu

— Britský filharmonický
Že jeho víra se ubírá Dobře zavedený velko
orchestr hrál pod taktov je Mladá fronta, ’’toto
kou Sira Johna Barbirol- poslání plnit nemůže. docela jiným směrem a obchodník v Melbourne
liho v pražské Smetanově Když se před čtyřmi le není rozumem dokaza by investoval kapitál í
síni.
ty hlásil na Vysokou ško telná. A přesto mu psali
— Do Moskvy odjela čs. lu pedagogickou, šlo s soudruzi učitelé výbor do vhodného podniku
vládní delegace, vedená
né známky z marxismu. (v chodu nebo nově
Antonínem Novotným na ním ze 17. jedenáctilerky
zaváděného), v němž i
jednání států Varšavské v Praze XVI. to nejlepší Protože ovládal látku”.
ho paktu. .
A nakonec slza kroko by se stal společní- ;
doporučení. Ani slova o
— V Praze zemřela ve tom, že je hluboce nábo dýlí, ale obludná: ”Za kem. Nabídky na zn: i
věku 65 let spisovatelka žensky založen, že tedv čtyři roky nikdo Vojtě' "Investice” do HD.
Miarie Pujmanová.
J. K. pro poslání socialistické cha Křižka nepřesvědčil
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TELE VIS ORY, RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY

Svět se schází v Bruselu
»

Nestane-li se běliem příštích několika měsíců něco opravdu závažného - a situace ve Francii naznačnje, že se něco stane - zapíše se bruselská výstava do dějin jako největší událost tohoto roku.
45 národů, které še účastní, se na výstavu připravovalo několik let, a investovalo do ní hezkých
pár miliónů dolarů^ liber, rublů aj. Čeká .se, že za půl roku-trvání navštíví výstavu 35 miliónů li
dí. Několik miliónů už tam bylo, a všichni se-měli nač dívat.
Střed výstavy, která zaplňuje 200 hektarů belgické půdy, tvoří Atomium - 150miliardkrát zvět
šená molekule. Je to odvážná konstrukce, skládající se z devíti koulí, které jsou spojeny široký
mi rourami, V rourách běží pohyblivé schody. V Atomiu je restaurace s astronomickými cena
mi a s jedinečným pohledem na celé výstaviště.
Výstava není jen průmyslová. Má za účel předvést
Velmi pěkně je organizován holandský pavilón.
nej různější aspekty života v této atomové čivilisači, a motivem je mírová spolupráce. Vedle, růz Ústředním motivem je voda a její vliv na cha
ných pokročilých i méně pokročilých národů vys rakter lidí, na holandskou zem a na holandské
tavují také agentury Spojených národů. Malá,■5 hospodářství. Pavilónem šumí zvuk vln, které na
ale účinná výstava Vatikánu poukazuje na . hrůzy rážejí ná stěny velkého skleněného tanku a vy
volávají představu přílivu.
války, jaderných bomb a bídy.
* f.
*
*
■ Některé národy celkem úspěšně předvádějí typické ukázky z opravdového života, jiné ukazují,

* * *

jak by život doma; rády viděly. Mezi poslední
patří Sovětský svat;,, jehož exponát je přeplněn
těžkým průmyslem, mezi první pak patří výsta
vy'Velké Británie a Francie. Britové vlastně ma
jí výstavy dvě, jedna se snaží prodat britské vý
robky, druhá, oficielní, se omezuje na britský! způ
sob života a na britskou historii. Francouzský
pavilón, který nebyl včas dokončen, je ’’přeplně
ný a bohatý, živý a chaotický - jako Francie sa
ma”, jak se vyjádřil jeden z amerických noviná
řů. Ve francouzském pavilónu je možná více
předmětů než v kterémkoliv jiném pavilónu, ale
konečný dojem je lůxus a elegance.
*
*
*
V době, jako je naše, ani není dobře možno,
aby se olympijské hry nebo světová výstava ne
staly nástrojem studené války. Od saméhci po
čátku bruselské výstavy se většina návštěvníků
zabývá srovnáváním dvou největších, pavilónů sovětského a amerického. Sovětský je daleko vět
ší než americký a soustřeďuje se' na těžký prů
mysl. Největší pozornosti se těší modely sovětských
družic a model sovětské polární stanice. Největší
senzací v americkém pavilónu je barevná televise, manekýnky a roboti, kteří odpovídají na otáz
ky v 10 jazycích.
*
*
#
Většina evropských pozorovatelů se shoduje v
tom, že nejlépe jsou upraveny pavilóny některých
menších národů, mezi nimi pavilón českosloven
ský, který patří mezi deset největších Stánků výs
tavy. Podobně jako v sovětském Stánku je zde
vidět velký důraz ha těžký průmysl. Mezi čtyři
divý výstavy (ostatní jsou sovětský sputník, ame
rická barevná televise a britské umělé srdce a umělé plíce) patří podle jedné teorie 71.5 m dlou
há Kaplanova turbina, která se otáčí na obrovské
konstrukci před československým pavilónem.
Uvnitř je model hýdroelektrárny a jiné povinné
výstavní kusy znárodněného - průmyslu. Zbytek
výstavy je však upraven velmi vkusně a doyedrfě
a těší se značnému zájmu tisku i návštěvníků.
Velmi oblíbená je hudební síň v českosloven
ském pavilónu, kde. je gramofonová hudba do
provázena . obrazy promítanými na plátna, která
jsou uspořádána, aby připomínala jeviště. Úspěch
má také pražská restaurace s prvotřídním jídel
ním lístkem, vzornou obsluhou a lidovými cena
mi.
*
• *
*
Maďarský pavilon, ač menší než československý,
byl také velmi dobře organizován, ale snaha pů
sobit blahobytně musela působit podivně na kaž
dého, kdo si ještě pamatuje na budapešťské pov
stání a co po není následovalo. Ze sovětského
bloku se nezúčastnily Bulharsko, Rumunsko, Al
bánie .- a Polsko! Důvod: nedostatek prostředků.
Mezi ostatními národy, které se nezúčastnily, je
také Austrálie.

a elektrotechnické přístroje a potřeby
za hotové neb na splátky dodá i opraví

J. P H I L I P
Rádio - Electrical,
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, Vic.
(1. stanice za st. Elsternwick) Telefon XM 2542
Dříve závod v Praze XII.

*
*
Pavilóny se dělí nejen na velké, střední a malé,
ale i na konstrukce nejrůznějších tvarů. Sovět
ský pavilón je konvenční obdélník, americký je
kruhový. Třída sama o sobě je pavilón francouz
ský, který připomíná ’’motýla připíchnutého na
zem”, jak to popsal jeden český návštěvník. Celá
konstrukce jakoby visela ve vzduchu, země se do
týká jen velmi malá plocha uprostřed, na které
spočívá celá váha.
Jindra
*

ČESKOSLOVENSKO VYSTAVOVALO V NEW YORKU

V newyorském Coliseu se konal v květnu druhý světový veletrh, kterého se zúčastnilo 61 států
Novinkou proti prvnímu veletrhu byla invase lidových demokracií: Československo, Polsko a Ru
munsko zabraly značnou část výstavní plochy.
Československo bylo co do zabraného prostoru pravděpodobně vystavovatelem č. 1. Stánky dvanácti
československých exportních organisací byly rozházeny po všech čtyřech patrech výstaviště. Ve výs
tavním katalogu zabírají inzeráty československého znárodněného průmyslu deset a půl stran, což
je 15 % prostoru vyhrazeného inzerci.

Československý zpravo
daj o této extravaganci
poznamenává: ”Z finanč
ního hlediska je toto
všechno investice dosti
pochybená, neboť téměř
u každého výrobku, kte
rý Československo vysta
vuje, je malá cedulička,
připomínající zájemci,
který by jej chtěl koupit,
že dovoz těchto výrobků
je vázán na úřední povo
lení a měnovými předpi
sy. Obrat, který Praha
zásluhou veletrhu udělá,
nebude valný: a kdyby-

chom jej posuzovali s
hlediska nákladů spoje
ných s uskutečněním čes
koslovenských exponátů,
je to zajisté obrat ztrá
tový. Ale jako při mnoha
jiných zahraničních tran
sakcích, režimu patrně
nejde tak o výdělky, jako
o politiku. Chce udělat
dojem, dobrý dojem: do
jem pilné, pracovité a
zdatné země, která dove
de vyrobit vše, nač si
spotřebitel vzpomene, =
to dobře a levně. To je
asi filosofie českosloven-

ské účasti na newyorském
veletrhu”.
Československý zpravo
daj uvádí několik příkla
dů,- jak režim tento do
jem vyvolává. Ústředna
československého exponá
tu ve druhém poschodí je
obklopena vitrínami plný
mi párků, pražských šu
nek, slivovic a zavařenin:
iluse dobrého bydla, míru
a pokoje. U jednoho talí
ře z českého porcelánu
je nápis: ’’Tento servis
byl zhotoven 1915 pro je
ho Svatost papeže Bene-

V džungli národních podniků

Spin avá prače s čistotou
Ministerstvo státní kontroly nyní prověřuje zvýšenou měrou menší ná
rodní podniky a soukromé výrobny. Došlo k překvapujícímu závěru.
Soukromí výrobci (nebo i ti, kteří si jaksi na černo opatřili mlčenlivý
souhlas velkých podniků a nějaké to razítko) jsou, podporováni ředitel
stvími národních podniků a rozděloven surovin.

A tak vysílal pražský
rozhlas soudničku s náz
vem ’’Špinavá práce s
čistotou”, která odkryla
celou tragikomedii plá
nování a národního pod
nikatelství v celé bídě.
Před soudem stáli La
dislav Zeithammer z Pra
hy II., František Pacák
z Prahy, Miloslav Zeithammer a Karel Drobe
ček z Rádla u Rychnova
nad Kněžnou a Rudolf
Martínek z Měchenic.
Žaloba je vinila, že
založili na černo soukro
mou velkovýrobu Čiston v Praze II., Slamovská 16, firmu Pronik v
Brně a ’’jiné živnosti v
Rádle u Rychnova, v
Brně, Měchenicích a jin
de”.
Jejich výroba byla
rozmanitá. Vyráběli čis
tící prášky Risapon, Pro-

nik, Deson, lysolové te
kuté mýdlo, hygienické
citróny na WC Fíygienol, absorbery prachu
Formizet, hygienický ná
těr Dorit.
Pracovali jen ve vel
kém a pro socialistický
sektor, jak zdůrazňuje
žaloba. Do celého podni
ku je také zapleten ve
doucí odboru místního
hospodářství při ONV
v Praze II. Karel Svobo
da, který jim vydal živ
nostenský list na údržbu
záchodů, vedoucí pláno
vač Spolku pro chemic
kou a hutní výrobu v
Ústí nad Labem Václav
Procházka, který firmě
Čiston přednostně dodá
val materiál, a Karel Bína, náměstek ředitele
■hlavní správy restaurací,
který dokonce vydal pro
pagační brožurku pro

výrobky Čistonu, kterou
"vtiskla Práce' n. d.
Seznam klientů je dlou
hý. Vedou jej Severo
české tukové závody v
Ústí nad Labem, Urxovy závody v Ostravě, Bituma Praha a další vel
ké národní podniky. Čis
tý zisk Čistonu: přes 5
miliónů Kčs.
Pražský rozhlas smut
ně "komentuje: ’’Činnost
takových firem jako Čis
tonu umožňuje také ne
dokonalá práce našich
komunálních služeb. Za
tím co na příklad výro
ba tekutého mýdla u
soukromých firem stou
pala, podniky socialistic
kého sektoru, zejména
místního hospodářství,
kterým především tato
chemická výroba náleží,
ji omezovaly. Prý pro
malý zájem odběratelů”.

dikta XV'' - uojem koexistenční filosofie, smíř
livosti se všemu-"západ
nímu a buržoasnímu.

Na výstavě ovšem ne
schází ani stánek Čedo
ku, pokrytý letáky o čes
koslovenských lázních a
letoviscích. Na pultech
Čedoku a Tuzexu byl taxé mzarat x~střiŽ8Dy z
newyorských novin a u-

ských obchodníků, zastu
pujících Tuzex.

Citovaný článek shrnuje cesitiOSíOvensJcou účast

takto: "Výstavou bude
překvapen ten. kdo na ni
jde v domněnce, že dnesní Československo nic ne
dovede, protože se jeho
vlády zmocnili komunisté.
Střízlivý pozorovatel shle
dá, že ve výrobě spot
řebního zboží pro vývoz
se u srovnání s předvá
lečnou výrobou téměř všu
de zachovává slušná úro
veň - snad s výjimkou
textilií - a že v individualisované umělecké výro
bě skla, keramiky, porce
lánu a ozdobných před
mětů vyrostly v Česko
slovensku nové talenty.
Jinak je československá
výstava pruHisms, (jcmr—
li na někoho zvláštní do
jem vitríny s čs. párky a
šunkami, nechť se podívá
přes uličku do holandské
výstavy - a je po dojmu.
Je-li někdo udiven texti
lem. hned naproti Centrotextilu a Centrotexu jsou
Francouzi a po straně Ja
ponci, obě země s fantas
tickým výběrem svých
textilních výrobků. -Jinak
si při takových srovná
ních pozorovatel uvědo
mí ovšem hlavní dilem
ma československého za
hraničního obchodu: že
jeho objem v posledních
letech stále roste a že
Československo z toho má
stále méně. To proto, že
v konkurenci se svobod
ným světem Praha musí
podbízet”.

9. 6. 1958

HLAS DOMOVA

-5-

Trampoty literárních důvěrníků aneb

VERNI, NEVERNI A DŮVĚRNI
Slyšeli jste někdy p důstojenství literárních důvěrníků v Českoslovenku?
Jsou tam, a jejich úděl není lehký. Jejich důstojenství je pochybné. A
zdá se, že jejich snaha je snaha marné lásky, jak se kdysi vyjádřil Shakes
peare. Literární důvěrníci» pasovaní Komunistickou stranou Českosloven
ska, mají za úkol, jak říká Jiřina Brejchová v pražské Práci, ’’šíření po
litické a odborné literatury”. Autorka tohoto citátu však smutně konsta
tuje, lže ”o socialistickou a odbornou literaturu nemají čtenáři zájem”.
A pak nám Jiřina Brejchová sděluje nový poznatek. V Československu
dokonce. existuje tak zvaná ’’úzkoprofilová literatura”. Je to nové jméno
pro dobrou knihu, pro dobrou beletrii.
’’Praxe’’, tvrdí Jiřina Brejchová, ’’totiž ukázala, že není možné prodávat
v závodech jen politickou literaturu, aniž by při tom nebyly uspokojeny
požadavky pracujících po dobré beletrii”.
'■ Jiřina Brejchová dále
potvrzuje, že o nekomunistické knihy je v Čes
koslovensku takový zá
jem, že ’’tyto knihy dos
távají Buď náhodní
chodci (tj. normální zá
jemci p. r.) - a nechybě
jí mezi nimi ani takoví,
kteří knihu koupí na
kšeft -, nebo protekční
děti”. Situace zřejmě
protektorátní.

Můj ty smutku!
Dokonce se našlo v
Československu (přesně
ji řečeno na Slovensku)
takové kuře melancholic
ké, které v poušti sovět
ského heroismu uvítalo
stydkou idylku Francouzky Saganové ’’Jiný
úsměv”, tímto prohláše
ním (v časopisu Kultúrný život, 19. 4. 58):
’’Nesúhlasím úplné s
polským kritikom Saganovej v
... (polském
časopisu) . . . , ktorý tvr. dil, že pohlad Saganovej
nesiaha ďalej ako na ge
nitálie”.
Jenže slovenské kiiře
melancholické, Ján Róz-

ner, dokázalo vpašovat
do odmrštění knížky pu
bertální kurtyzány dopo
ručení několika více mé
ně zajímavých knížek:
”... od André Gidea
a Aldousa Huxleyho po
Mandarinov Simony de
Beauvoir a absolútně nihilistického Becketta”.
Nakonec se zdá, že me
lancholické kuře není
vůbec kuře.

Dvojí kritika
Je dnes dvojí kritika.
Kritisují ti, kteří jsou
placeni za to, aby kriti
ky psali, ale nad nimi
kritisují ti, kteří pobírají
platy z jiných pokladen
než redakčních.
KSČ vyzývala ke kri
tice. Někteří Bláhově uposlechli. Ted’ sklízejí
tyto hrozny hněvu:
”Co je však pro všech
ny tyto projevy příznač
né, je nechuť či okázale
najevo dávaný pohrda
vý poměr k základním
poznatkům marxistické
estetiky”.
Kritik v Rudém, právu

KYTICE VZPOMÍNEK
Marie Pospíšilová

Byly mi čtyři roky. Copak mě asi napadlo, _u-eci
z domu a běžeti půl hodiny cesty k babičce. jSla
jsem proto, že jsem milovala tu svoji prostou vrasči
tou babičku nade vše na světě. Moje babičko! Kde
asi teď pokojně spíš? Tvoje oči, tak jasné, jako letni
studánka. Tvůj vrásčitý obličej jako čerstvě zora
né pole, pod jehož brájzdami léty zasetá semena ra
dostí, žalů a utrpení dozrála v jediný plod srdce
plně lásky k bližnímu: a ve vždy pohotový úsměv
na rtech, který tak jako sluneční paprsek dovedl
zahnat jakýkoliv můj dětský zármutek.
Nosívala jsi dlouhé sukně, za které jsem se ne
jednou schovala, když rozzlobená maminka s metlou
či vařečkou v ruce chtěla potrestat nějaký ten inůj
dětský zločin. Jak jsi asi musela maminku rozčílit,
když jsi se mne zastávala! A přece mé dětství bez
tebe by ztratilo ten barevný kaleidoskop vzpomí
nek, který, když se teď do něho kdykoliv zadívám,
.mi utváří pohotově pestré tvary plné souladu, sy
metrie a jasu.
A tak i tenkrát, jako babička v Karkulce, jsi mě
s' radostí uvítala, dala hrnek mléka a buchtu s tva
rohem, a. když pak šlia sousedka kolem na nákup
do vesnice, vzkázala jsi po. ní našim domů, že jsem
v pořádku u tebe. Chudák maminka po celou: tu
dobu zatím trnula strachy, že mě ukradli cikáni.
. Snad už tenkrát jsejm toužila po lásce, o níž se
není třeba s nikým dělit. Doma byl Jirka, teprve

(Miloš Vacík) pak vy
týká všem nepravověrným kritikům, že ’’jejich
názory a teorie ... ...
jsou pouhým oživením
... starých formalistických teorií ...”

Šalda na koberečku
Hromosvodem těchto
močopudných přeháněk
se stala stará známá oběť: F. X. Šalda, muž,
který měl vždy víc ne
přátel než přátel, ale kte
rý měl neomylný cit pro
psané slovo.
Slyšíme dnes z úst ka
zatelů v Rudém právu,
že ’’útěk od vědecké es
tetiky se děje nejednou
pod záminkou zdůrazňo
vání šaldovské koncep
ce kritika tvořícího a
tvar dotvářejícího, rovnomocného umělci........
kritika hledačského a
vyznavačského ...”
Jistě by se starý F. X.
zaradoval, kdyby mohl
číst v Rudém právu to
to dobrovolné přiznání:
’’Stalo se v poslední
době vůbec módou dovo
lávat se v kritice F. X.

Saldy, jeho tvůrčího zra
ku, jeho bytostného zau
jetí pro dílo, či dokonce
volat v této souvislosti
po určité dávce jedno
strannosti, vyplývající
zcela přiměřeně z toho,
že kritik má sám -svou
představu o umění”.

Kritický měsíčník na

pranýři
Kdo je vinen? Rozhod
ně ne výrobce ’’úzkopro
filové literatury”, která
by těžko obstála v jaké
koli volné soutěži, roz
hodně ne komunistické
ministerstvo, které schva
luje vydání jakékoli pub
likace, nýbrž jakýsi fan
tom, který působí na
československé kritiky
(nebo i na ty, kteří si
namlouvají, že kritiky
jsou). Varujeme před
čtením další pasáže, kte
rá rozumnému člověku
mnoho neřekne, ale kte
rá je typická pro dneš
ní ’’literární” kritiku v
komunistických novi
nách.
Kritikové v Českoslo
vensku úchylkaří tím,
že ’"dokreslují ono zák
ladní zaměření literárně
kritických koncepcí těch,
kteří se dovolávají tvůr
čího objevného zraku
kritikova, a zároveň ig
norují objektivně platné
zákonitosti . marxistické
estetiky a konec konců i
život samý. Tak vytváře
jí svérázné subj ektivistické normy”.
Lze-li vůbec tomuto

dvouletý, vyžadující maminčinu pozornost. A tobě
jsem byla vším! Ty jsi nikdy neřekla: ’’Nepleť se
mi, děvče, pod nohama. Běž ven a hraj si”! Ty jsi mě
vzala za ruku a šly jsme do lesa na houby. Ty jsi
to byla, která jsi ve mně postavila pevný zaklad
lásky k přírodě. Pamatuji se, jak jsme přeběhly
přes louku, přeskočily přes potok, pak ještě kou
sek po stráni a už jsme byly v lese. Rázem nás ova
nul osvěžující chládek a velebné ticho a šustící ze
leň listí. ’’Hleď, babi, tady jsou lišky”. A už jsem
je sbírala a dávala do košíčku. ”Nojo, tak je seber,
ale nech kořeny v zemi, ať zase znovu narostou! Ty
jsou moc dobré usmažené s vajíčky. To budeme mít
dnes dobrou večeři!” Ve mně se v tom okamžiku
probudila houbařská horečka - tamhle u pařezu...
to vypadá jako hřib ... ’’babi, já našla hřiba!” ’’Ne
křič, děvče, nepokaz ticho lesa, ale poděkuj potichu
Pánu Bohu za ty dary přírody”. A já už zase tamhle
vidím hejno lišek, a tuhle vedle vykukují z jehli
ček dva - červeňáci. ’’Babičko, to je legrace, viď, já
s tebou tak ráda chodím do lesa. Pánbíček je hodný,
že nám dává houby a jahody a ostružiny, viď, ba
bi?” ”Nojo, to víš že, děvenko”.
Semtam jsme zahlédly kmitnutí rychlé ještěrky,
jak jsem ji svým přiběhnutím překazila siestu na
sluníčkem vyhřátém písku. Potom jsem usedla na
počasím zčernalý pařez, abych si odpočinula. Moje
malá dušička byla přeplněná dojmy až k prasknu
tí. Nedaleko se honily tři veverky, šplhaly nahoru
po kmeni smrku a pak přeskakovaly s větve na vě
tev, pak zase rychle dolů po kmeni, až se nám ztra
tily z dohledu. Nedaleko zakukala kukačka a z ú

Co zvířátka dovedo u
Jan Čárek
Pavouk
Pavouk souká pavučinu,
ten zná dobře tkalcovinu,
přede, přede tenkou nit,
tenčí sotva může být.

Nechytí se každá moucha,
jenom ta, co neposlouchá,
aby opatrná byla,
do sítě se nechytila.

Mravenec
Mravenec je samý spěch,
po kamení, kořenech.
Co to nesou nosiči?
Malou snítku jehličí.
Proč ji nesou - nedivme se,
stavějí si palác v lese,
tisíc pater, chodbiček
z jehličí a větviček.

Včela
Včely, co vy dovedete?
- Sbírat med, když kvítí kvete,
do úlu jej nosíme,
z vosku plástve stavíme.
Každá buňka jako tůňka,
v každé buňce sladký med,
maličké až narodí se,
aby co jíst mělo hned.
A co člověk?
A co člověk nedovede?
Tenčí nit než pavouk přede,
umí svítit, umí rýt,
umí stavět, tesařit.

Obletěl už celou zem,
pluje v člunu pod mořem.
Ach, co včela, mravenec?
Člověk umí každou věc.

kritickému výronu nějak
rozumět, zlobí se Rudé
právo proto, že kritikové
trvají na právu kritisovat, a pomíjejí při tom

veškeré resoluce ústřed
ního výboru KSČ, který
je složen z kritiků nej
povolanějších.
(Pokračování na str. 6)

dolí k nám zalátaly zvuky pily. To dědeček řezal
dřevo do zásoby na zimu ’’Děvče, musíme si pospí
šit, budu muset začít vařit večeři. Hub máme uz
dost”. ’’Babi, mohu u Tebe zůstat do rána? Já se
tak ráda dívám, když dojíš kozu. Až vyrostu, na
učíš mě, jak se to dělá, já tě pak zastanu”. ”No, to
víš, že naučím”. ”Ty jsi hodná, babičko, já ti pak
se vším pomohu, to budeš koukat.” ”No, to bude
hezké”. A pak už jsem spokojeně poskakovala před
babičkou po uzounké pěšince, která nás vedla z
lesa ven.
Stíny se protahovaly, blížilo se k večeru. Děde
ček stál na dvoře a oháněl se sekyrkou nad paře
zem o sto šest, dělal polínka. Když nás spatřil, kři
čel, ať si pospíšíme, že už mu hlady kručí v žalud
ku. ”A co ty, škvrně, co ty tady děláš? Jak jsi se
sem dostala?” vyptával se zvědavě. Oči mu šibalsky
mžouraly, a když mu babička začala vypravovat,
jak jsem si tam sama k nim našla cestu, div mu
z důlků nevypadly. ”Ty jsi ale uličnice. Co kdyby
tě bývali sebrali cikáni?” ’’Však já bych jim zase
utekla”. Dědeček se potutelně usmíval a zapálil si
fajfku. ”No tak, když už jsi tady, přilož ruce k dí
lu. Sbírej polínka a dávej je na jednu hromadu”.
Sluníčko už zapadalo za lesy, celá příroda se chys
tala k spánku. Dědeček pozoroval houfce komárů,
jak poletovali nahoru a dolů, nahoru a dolů, a pro
rokoval, že bude zítra hezky: tu a tam už se začínaly
mihotat rozžehnuté lampičky světlušek. Hlavy kvě
tinek- se zavíraly a ukládaly k spánku: přicházel
večer, aby zahalil vše svou přikrývkou tmy. I zpěv
kosa umlkl - všude ticho - ticho - ticho. V dáli
zvonilo klekání...
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Mistrovství světa v kopané

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

8.6. začalo v několika švédských městech 6. mistrovství syěta v kopané, kterého se zúčastní 16
států. V příštím čísle přineseme podrobné referáty našeho sportovního redaktora přímo ze Švédská.
Pro informace čtenářů uvádíme dnes předešlá mistrovství:

1. mistrovství světa v Brazílii y r. 1930

I. skupina: Francie - Mexiko 4:1, Francie.. - Argen
tina 0:1, Francie - Chile 0:1, Chile -, Mexiko 3:0,
Argentina - Mexiko 6:3, a Argentina
Chile 3:1.
II. skupina: Jugoslávie. - Brazílie 2:1,.. Jugoslávie Bolívie 4:0, a Brazílie - Bolívie 4:0.
III. skupina: Rumunsko: - Peru 3:1, Uruguay - Pe
ru 1:0, Uruguay - Rumunsko 4:0,
IV. skupina: USA - Belgie 3:0, USA - Paraguay ‘ Belgie 1:0.
semifinále: Argentina -' USA 6:1, a Uruguay - Ju
goslávie 6:1.
.
finále: Uruguay - Argentina 4:2 (mistrem světa
Uruguay).
2. mistrovství světa v Itálii v r. 1934
1. kolo: Itálie - USA 7:1, Španělsko - Brazílie 3:1,
Rakousko - Francie 3:2, Maďarsko - Egypt 4:2,
ČSR - Rumunsko 2:1, Švýcarsko - Holandsko 3:2,
Německo - Belgie 5:2, švédsko - Argentina 3:2. ’
2, kolo: Itálie - Španělsko 1:1 a 1:0, Rakousko - Ma
ďarsko 2:1, ČSR - Švýcarsko 3:2, Německo - Švéd
sko 2:1.
semifinále: Itálie - Rakousko 1:0, a ČSR - Němec
ko 3:1.
I
finále (v Římě): Itálie - ČSR 2:1 (1:1) po prodlou
žení Itálie mistrem evěta.

OPTO

3:1, Anglie - USA 0:1, Španělsko - Chile z:u, Špa
nělsko - Anglie 1:0 a, Chile - USA 5:2.
3. skupina: Itálie - Švédsko 2:3, Švédsko - Para
guay 2:2t Itálie - Paraguay 2:0.
4. skupina:! Uruguay - Bolivie 8:0.
finálová skupina: Brazílie - Švédsko 7:1, Uruguay
.- Španělsko 2:2, Brazílie - Španělsko 6:1, Uruguay
-.Švédsko 3:2, švédsko - Španělsko 3:1 a Uruguay
- Brazílie 2:1.

'Capitol House, 109 Swanston St.
'MELBOURNE (proti Melbourne Town Hall)
i

Telefon: Central (Y) 1819

i

Mluvíme česky i slovensky

¡žachraňte děti svých příbuzných před obrnou!
,
(polio)
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce

konečné pořadí 4. mistrovství světa v kopané: 1.

Uruguay 5 bodů, 2. Brazílie 4 b., 3. Švédsko 2 b.,
-'Dodáváme léky všech druhů - i bez. lékařského
4. Španělsko 1 b.
předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
5. mistrovství světa ve Švýcarsku v r. 1954
t
Zastupujeme firmu PLUMROSE,
nejlepší 'dánské potravinové balíky
1. skupina: Brazílie - Jugoslávie 1:1, Francie - Me '
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
xiko 3:2, Brazílie - Mexiko 5:0, Jugoslávie - Fran
Vyžádejte si podrobný ceník
cie 1:0.
2. skupina; Německo - Maďarsko 3:8, Německo Turecko 4:1 a 7:2, Maďarsko - Korea 9:0, Turecko
- Korea 7:0.
3. skupina:! ČSR - Uruguay 0:2, ČSR - Rakousko 0:5,
Rakousko - Skotsko 1:0, Uruguay - Skotsko 7:0.
4. skupina: Anglie - Belgie 4:4, Anglie - Švýcarsko (Pokračování se str.> 5)
cionálních literárních
2:0, Itálie !- Belgie 4:1, Švýcarsko - Thálie 4:1.
Nakonec' to odnesl teorií”.
čtvrtfinále: Rakousko - Švýcarsko 7:5, Anglie - Uru Kritický měsíčník. Rudé Kritický měsíčník prot.
guay 2:4, Maďarsko - Brazílie 4:2 a Německo - Ju
právo prozradilo, že ’’ta V áclava Černého byl
goslávie 2:0.
semifinále: Maďarsko - Uruguay 4:2 a Německo - kovou subjektivistickou zastaven komunisty hned
Rakousko 6:1.
a široce normativní kon po puči v roce 1948.
finále: Maďarsko - Německo 2:3: Západní Němec- cepcí působil před časem Zdá se, že jeho duše
3. mistrovství světa ve Francii v r. 1938
ko mistrem světa.
1. kolo: Švýcarsko - Německo 1:1 a 4:2, Francie vytrvale Kritický měsíč kráčí dál před zástupem
Belgie 3:1, Brazílie - Polsko 6:5, ČSR. - Holandsko
ník, bohatě napájený z maloduchých. a dušných.
3:0, Itálie - Norsko 2:1, Maďarsko - Holandská In
pramenů
reakčních iraVysoce
kvalitní
švédské
B. G., Paříž
die 6:0, a Kuba - Rumunsko 3:3la 2:1. ,
2. kolo: Maďarsko - Švýcarsko 2:0, Brazílie - ČSR POTRAVINY, TEXTILIE, VLNU, KUŘIVO ATD.
1:1 a 2:1, Itálie - Francie 3:1, a Švédsko - Kuba 8:0.
Australské a kontinentální
semifinále: Maďarsko - Švédsko 5:1 a Itálie - Bra
zašleme za Vás spolehlivě
zílie 2:1.
ŘEZNICTVÍ
A VELKOUZENÁŘSTVÍ
kamkoliv do Evropy
finále: Itálie - Maďarsko 4:2 (3:1); Itálie po druhé
mistrem světa.

J

Věrní, never ní .

SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE

PILSNER

33. William Str., Melbourne
Telefon MB 3094

92 Glenhuntly Rd., ELSTERNWICK, VTC.
Tel. LF 4365, po prod, době UM 2958
Dodávky do domů za příplatek 2/6.
EMIL FUČÍK (dříve Lyons Smallgoods)

4. mistrovství světa v Brazílii v r. 1950
1. skupina: Brazílie - Mexiko 4:0, Jugoslávie - Švý

carsko 3:0, Brazílie - Švýcarsko 2:2, Jugoslávie ■ Mexiko 4:1, Brazílie - Jugoslávie 2:Ó a Švýcarsko
- Mexiko 2:1.
2. skupina: Anglie - Chile 2:0, Španělsko - USA

Vyžádejte si náš ceník

---------- .-------------------------------------------------------- —1:

HERBERT
■'

HERZOG LL.

B.

obhájce ve věcech civilních i trestních

zahájil praksi ve
Phoenix

Chambeïs,

374 Little Collins St., Melbourne-City
(úř. hodiny 9 - 17 hod.) a v
308 Inkerman St., East St. Kilda
tel. LB 1036 (v pondělí a ve čtvrtek od:19.30 do 21 h.)
Mluví anglicky a německy

PO JIŠTÍNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensatkm,
aut, povinné ručení,
ŽIVOTNÍ
úrazové a nemocenské
odborně provede

KRÁTCE Z EXILU

— Čs.
pěvkyně Marie založenou tzv. ’’Evrop
Wágnerová-Honková zpí skou cenu Karla IV”.
vala jednu z hlavních ro — Mezinárodní selská uR. C. KUGLER
lí Cimarosova "Tajemné nie pořádala 8. - 10. květ
(Melb. ) XL 2421
ho manžélstvf’ 5’ St. Gal- na v Símě ’’Zemědělskou
len ve Švýcarsku. Na konferenci”, na níž pro
příští sezónu dostala an mluvili dr. F. Hodža a dr.
gažmá v opeře v Lucer V. Svoboda.
— Čs. sociální demokra
nu.
Navštivte
— Čs. národní rada ame cie v Londýně oslavila
rická pořádala 6. června 80. výročí založení stra
pouť do obce Lidic u Chi ny na shromáždění v
Caxton HalL Promluvili:
caga.
— K slavnostnímu otevře anglický poslanec D. Hea
258 CHURCH STREET (blízko Bridge Rd.)
ní sokolovny v Torontě ley, Polák Ciolkosz, V.
došlo též blahopřání ka Holub aj.'
Výborná kontinentální i australská jídla
nadského ministerského — V - minulém. čísle jsme
vaří bývalý hlavní kuchař olympijské vesnice v Melboume,
uveřejnili zprávu o útě
předsedy Diefenbakera.
— Bývalý čs. vyslanec v ku čs. kameramana Kobkterý připravoval stravování pro atlety 40 národností.
Kanadě, nynější předse lasy z rumunské turistic
da Čs. národního- sdruže ké lodi ’’Transylvania”,
ní v Kanadě, František který požádal o asyl v
Otevřeno po celý týden od 11.30 do 20.30 hodin
Němec, oslavil šedesátku. Řecku. Z téže lodi požá
— Čs. uprchlík a bývalý dali o asyl v Benátkách
cizinecký legionář J. Vor- další 3 čs. turisté - man
AŤ CESTUJETE KAMKOLI
lík napsal knihu o svých želé a vysokoškolský stu
zážitcích v Indočíně, kte dent.
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTO BUSEM
— Rudolf Firkušný pořá* VE VIKTORII * DO OSTATNÍCH STATU AUSTRALIE *■ DO ZAMOŘÍ * rá má vyjít v češtině i - dá umělecké turné po Ev
němčině v Západním Ně
haše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt mecku.
ropě. Mě.l koncerty v
Itálii, Švýcarsku, . Fran
—
Po
odpykání
trestu
14
AIRUNES TRAVEL SERVICES
měs. vězení pro špionáž cii, Holandsku, účastní
se vrátil z Německa do se hudebního festivalu v
PTY . LTD.
ČSR čs. agent V. Březi . Bergenu v Norsku, odkud
na, který býval v táboře odjede do Anglie.
>
138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
Valka.
— Čs. strážní jednotka v
>
Telefon MF 8823. - MF 8821 - MF 8825
— Na sjezdu odsunutých Nahbollenbachu v Ně
?
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách.
Němců, který se konal o mecku vyznamenala ředi
Svatodušních svátcích, tele OFC/US Office. for
>
Vyřízení každého příkazu věnujeme zvláštní pozornost
.dostal Lev Prchala jimi Field Coordination,
tel. MU 1830

RESTAURACI V RICHMONDU

SOUTHERN

Frankfurt (M.) Richar
da R. Browna a vedoucí
ho oddělení pro pomoc
uprchlíkům Roberta Lenta pamětními medailemi
v uznání mimořádných
zásluh o pomoc uprchlí
kům před komunismem.
Medaile předali kpt. Ka
rel Černý a kpt. Leopold
Lukašík. Evropský ředitel
Amerického fondu nro čs.
uprchlíky dr. I. Táborský
poděkoval jmenovaným
za čs. uprchlíky.
— Při letu z Brna do Olomouce dne 2. června na
mířili dva cestující pisto
le na pilota dopravního
letadla a donutili ho ke
změně kurzu. Letadlo pak
přistálo na letišti v Aspern v Rakousku, kde
cestující požádali o asyl.
Jejich jména dosud neby
la oznámena.
— Podle australské úřed
ní statistiky se přistěho
valo v loňském roce do
Austrálie 107 Čechoslo
váků: 71 mužů a 36 žen.
a vystěhovalo se 85 mužů
a 48 žen.
— Po turné v j. v. Asii
stal se F. Bublá progra
movým ředitelem v nejpřednějším melbournském hotelu ’’Chevron”.
Uvedl nrogram, v němž
účinkují též 3- Čechoslo
váci: J. šindelář (výpra
va), Dagmar Bublová
(balet) a 1 člen orchest
ru.
Č/JK/OFC
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Dopisy redakci:
ZTRÁTA ZTRACENÉHO SYNA (Poktač.)
— Pan ’’Neaklimatisovaný Čechoslovák” ze S. Fran
tiška (HD 11/VIII. p. r.) píše o Austrálii asi tak,
jako by psal o Praze žižkovák, který se dostal nej
dál k Hrabovce a nebo přes vrch do Českomoravské,
kde se stýkal nejvýše s formanem. Trochu mi při
pomíná krajana, který si moc stěžoval, jak mu tu
chybí naše opera. Později jsem ho upozornil něko
likrát na dobrá představení místních nebo hostují
cích souborů, ale nešel. Vysvětlení mi dal jindy v
povznesené náladě: doma byl jen párkrát na ope
retě. Žil v Praze hodně let, ale do Národního se
nikdy nedostal... Bylo jen věcí pana ’’Neaklima■ tisovaného”, stýkal-li se zde s Australany, jaké po
pisuje a bydlel-li po 4 letech pobytu v ’’plesnivém
bungalovu”. Když jsem přijel do Austrálie, neznal
jsem anglicky, ničemu praktickému jsem nebyl vy
učen a jediným majetkem byla žena a dvě děti.
Přesto jsme bydleli od počátku dobře, a Australané,
s nimiž se přátelíme, jsou velmi slušní a o světě
vědí asi víc, než náš ’’ztracený syn”.
M. K., RyOe

KOPANÁ V SYDNEY

Priv. FU

PHONE-. FÀ 5366

Vnitřní Dekorace
Zařizování Obchodů
O'BRIENS LANÉ,
EAST SYDNEY

Praha - Bankstown 4:2 (3:0)

Před 1500 diváky zvítězila Praha nad loňským
vítězem federační soutěže v zápase, který měla vy
hrát nejméně o 6 branek. Praha byla celý zápas
lepším mužstvem. Zápas byl pokažen surovou hrou,
která vyvrcholila vyloučením Maddena a Scheinpfluga v prvním poločase a zraněním Touly v 55.
minutě. Praha hrála prakticky celý druhý poločas
o 9 lidech a nevydržela závěr, ve kterém soupeř
vštřelil dvě. branky v posledních 10 minutách hry.
Branky: Scheinpflug, Baumgartner a Jaroš 2,
.Ota Toulá. Po dokončení Kennard Cupu se Toulá,
který byl v loňské sezóně nejstarším a nejspolehli
vějším hráčem Prahy, rozhodl se zanechat aktivní
činnosti. Když si však Billy zlomil ruku, požádalo
ho vedení, aby pokračoval. V prvních mistrovských
zápasech byl Toulá oporou obrany a často nejlep
ším hráčem na hřišti. Po surovém zákroku pravého
záložníka Bankstownu, leží Ota se dvěma zlome
nými žebry. Přejeme brzké uzdravení.

Malování
K. V. HYRSAL

SWISS TRAINED

WATCHMAKERS

Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str
Wynyard Stn-, Sydney
Sydney
Tel. BX 7543

Tel. BL 3970

Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney

Zprostředkujeme za Vás zasláni'hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.

Praha - Auburn 2:5 (1:3)

Za dů věru jakost!

Proti loňskému mistru, který. letos vede tabulku,
podala Praha dosud nej slabší výkon. Len Quested
(repsentoval Anglii -B), rozhodčí a obrana Prahy se
podíleli na porážce. Mimo Lorda, Scheinpfluga a
Jaroše nikdo nepodal ani průměrný výkon.
-ar

KRAJANSKÝ KOŽEŠNÍK H. HUENLICH
— Je velkým štěstím pro rozumného člověka v Au
strálii, zbavit se lidí druhu ’’Neaklitnatisovariého
Čechoslováka” ze S. Francisca. Pravda, všude něco
chybí. Dívati se však jen na zlé stránky a vypouštět
Praha - Apia 0:2 (0:1)
Sj
136 Pitit St. (4. poschodí), Sydney - City
všechno, co je dobré, dokazuje chorobný stav cha
Ve velmi rušném zápase ztratila Praha 2 cenné
Telefon
BL
3196^
_____
|
rakteru a myšlení. Mohu s klidem říci, že jsem zde
ÏXl—li—
body, i když by nerozhodný výsledek lépe odpoví
poznal mnoho lidí, kteří mají srdce na pravém mís
dal hře v poli. Praha byla kombinačně lepší, ale
tě a jejichž duševní obzor, zájmy a ochota jsou tře
všechna snaha útoku končila na výborně hrající
§
Kontinentální
prošívané
deky,
peřiny,
polštáře,
ba ideálem, který ten dotyčný pán odjel hledat
obraně hostí. V 25. minutě se uvolnil Gast, avšak
jinam a který pravděpodobně ve své zaujatosti ni Ö povlaky, ti;éž sypky a damašek (160 cm je 63”)
minul z vyložené posice. Ke konci 1. poločasu zatla
K dostání pouze u firmy
kdy nenalezne.
čila Apia domácí do obrany, při čemž se jí poda
Z. Jantoš,- Elwood
řilo vstřelit branku a dvakrát nestřelit tyč. Na za
čátku 2. půle měla silnou převahu Praha, kterou
SLABOST, ZA NIŽ SE NENÍ TŘEBA STYDĚT .. 5
g 38 Washington St., BEXLEY, Sydney, NSW
však nevyužila k střelbě. V 18. minutě zpečetila
— Posílám vám poukázku na £ 5, protože bych Ö (Stanice Rockdale)
Telefon LW 1220
Apia porážku domácích další brankou. Páteří muž
vám chtěl poděkovat a nevím, jak jinak to udělat.
stva Prahy byl Schopf, dobře zahrál Baumgartner.
Před 2 lety mi bylo velice smutno a chtěl jsem se
Touto porážkou klesla Praha v mistrovské tabulce
vrátit domů k rodičům a kamarádům. Již jsem měl
na 7. místq. (11 bodů, poměr branek 26:17).
všechno vyřízeno a tehdy jsem četl HD a všiml
Telef. zpráva F. D.
jsem si, že o věcech píšete, ale že nikoho nepřemlouváte, aby tu zůstal, a naopak že docela otevřeně
KOPANÁ V MELBOURNE
kritisujete i věci zde a v Americe a jinde.. Začal
V neděli 15. 6. se koná na olympijském stadiónu
jsem na to myslet a v té době jsem dostal balili no
bleskový turnaj za účasti 8 ligových klubů (včetně
vin z Prahy. Taky jsem je dobře pročítal a při
Slavie). Výnos jde ve prospěch fondu na léčení ra
rovnával a hned jsem cestu odvolal. A teď jsem
koviny.
dostal dopis od táty, nevím, jak ho dostal’ za hra
STOP PRESS: Slavia Melbourne prohrála 8.6. s
nice, když tam sám nebyl. Píše mi, jaký měl strach,
Hakoah 0:4 (0:2). Nadšení nestačilo na techniku.
že se chci opravdu vrátit, a napsal mi o všem, jak
to u nás teď je, a proč mi před 2 roky nemohl psát.
Ani už dobře nevím, co se mnou tehdy bylo, ale
Kontin. a australská
HLEDÁTE PŘÍTELE?
nebýt, vás, tak už jsem byl doma. Můj odjezd už
jídla
Představíme Vás ko
byl tenkrát blízko. Těch £ 5 je jen; maličkost a
respondentům v Au
BOHEMIA
prosím vás, vezměte si je - třebas za ty, kteří ne
strálii i v zámoří, kteří
platí, nebo posílejte list někomu do Německa nebo
RESTAURANT
hledají nové přátele
jinak. Tím vám nepomohu, to nic neznamená, ale
majitel L. Toth
moderní cestou, písem
chci tím poděkovat. Na té poukázce je: jméno Vác
11 Kings Cross Rd.
ně. Máme v záznamu
lav Novák, ale to není mé jméno. Je to neslušné,
ÍINGS CROSS, NSW.
lidi různých národnos
psát bez podpisu, ale snad mi rozumíte, že se za
FA 1387
tí, vyznání, zaměstná
svou dřívější slabost stydím. Moje jméno byste se
ní, starší i mladé. Piš
dozvěděli, kdybych zemřel. Psal jsem dnes u soliciDesinfekce balíčků
te nezávazně na:
tora poslední vůli a odkázal jsem polovinu majetku
MILTON’S Dpt. L 40,
PACIFIC
Hlasu domova a druhou aby Hlas domova předal
Box 2871, G.P.O. Syd
mým příbuzným. Advokát říkal, že byste dostali v
FUMIGATING CO.
ney a-udejte stáří, po
takovém případě zprávu.
113, Sussex St.,
hlaví, národnost. Poš- ?
Přiložen Money Order na £ 5.
V.. N.
SYDNEY
Leme Vám ZDARMA I
Odp. HD: Děkujeme. Za £ 5 budeme posílat 3 vý
■ BX - 2491
brožurku.
I
tisky rok do Německa. Věříme, že' náš list mnoha
Vystavujeme po
lety přežijete.
(Reg. Trade Mark)
tvrzení, event, i ba
líček sami odešleme.
Předsedá ministr přis
SOKOL SYDNEY — Vypsali jsriie soutěž na
těhovalectví státu Victonávrh sokolského prapo
— 31. května pořádala ru, které se mohou zúčast
rie H. R. Petty, M. L. A.,
jednota taneční zábavu, nit í nečlenové. Nejlepší
K POCTĚ OBĚTÍ KOMU proslovy přednesou sená
spojenou s kabaretním návrh bude odměněn cen
No dragging or pulling — floats after you on its
toři G. C. Hannan a F. P.
NISTICKÉHO TERORU McManus, J. S. Rossiter,
own air stream.
programem. Bylo to ně nou vázou s ručně malo
co nového a návštěva by vaným domorodým moti
Double stretch hose for floor to ceiling cleaning.
pořádá Výbor národů ze M. L. A. a předseda po
la nad očekávání. Hosté vem a věnováním.
* Throw-jaway dust bag, hands never touch dirt.
zemí za Železnou oponou řádajícího výboru dr. A.
byli s programem i s cel
v sobotu 14. června v 7 Gallus.
Full range of cleaning tools, including spray gua
—
Cvičí
se
každé
pondělí
kovým uspořádáním vel
hod. večer v Nicholas Po vzpomínce bude
_________
SEE
IT
WALK-ON-AIR
AT.,.
_______
_
v tělocvičně : Girl’s High
mi spokojeni.
Halí, 148 Lonsdale St., KONCERT, který uspo
— Na cvičení 26.5. byl School ve Fort St., City.
! NA SPLÁTKY BEZÚROČNÉ !
Melbourne - VEŘEJNÉ řádají organisace baltic
přítomen rekordní počet —Všechny informace poSHROMÁŽDĚNÍ.
kých . národů.
I. S.
bratří a sester. - 71. Bě- dá starosta br. Křepela,
hem jednoho týdne doš- 43 Mons St., Lidcombe,
majitelé: A. Fiala & A. Filip
lo 15 nových přihlášek, tel. YX 7874.
H. K.

DE LUXE FURS

j

ROSE

the cleaner
that walks

S*HOOVER
—

*

ELECTRO-CENTRE

PRO ELEGANCI A KVALITU

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

95 Oxford St., BONDI JUNCTION, SYDNEY
Telefon FM 2369, po prodejní době ťw 2923

Nabízíme Vám za nej výhodnějších podmínek
všechny značky televisorů, radia, radiogramy, auto
rádia, pračky, ledničky, mixery, elektrické větrníky,
importované perkolátory, osvětlovací tělesa, auto
matické toastery, parní žehličky a j.

Všechny licencované práce instalatérské

Zavádění a opravy vodovodů, horké vody, ply
novodů, střech, žlabů, okapových rour, kanalisace
!
J A N V L A C H, instalatér
!
1 69 West St., GLENROY, W. 9, Vic.
Na požádání Vás navštívím a sdělím rozpočet

1
HLAS DOMOVA ___________ _____________ ________________________9.6.1958

8JIH lumiiinlimn

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

feídí Karel Janovský, Mnichov

DUKLA PRAHA MISTREM ČSR
Odloženými pěti zápasy 33. kola (Spartak Praha Sokolovo - Pardubice 3:1, Hradec,Královy - Dukla
Praha 2:2, Kladno - Slovan Bratislava 3:2, Prešov - Rudá hvězda Brno 3:0 a Rudá hvězda Bratis
lava - Ostrava 2:1) skončil 36. ročník první čs. fotbalové ligy, který byl nejdelší v historii cs. kop
ané vůbec. Mužstva musela sehrát po 33 zápasech, aby nová sezóna mohla začít opět na podzim a
končit na jaře, jako tomu je v Ostatních evropských státech. Z 12 mužstev vykazovala nejvyrovna
nější výkon Dukla Praha, která získala titul mistra republiky lepším brankovým poměrem před Sp
artakem Praha Sokolovo.
Pořadí: 1. Dukla Praha 40 bodů, scbre 60:38, trénér ské) Žilina a Jednota Košice B.

Karel Kolský (bývalý kapitán AC Sparty a nynější
trénér národního mužstva). Mužstvo Dukla Praha,
které vyhrálo soutěž zaslouženě, hrálo v posledních
zápasech v této sestavě: Pavlis, - Šafránek, Novák,
Pluskal, Čadek (Růžička), Masopust, - Kordula,
Urban, Borovička, Ječný, Brumovský. Měla po ce-.
lou sezónu nej vyrovnanější výkony. Problémem trSnéra Kolského pro příští sezónu Zůstává i nadále
útočná řada. 2. Spartak Praha Sokolovo 40 bodů,
score 63:43, trénér Srbek, v jarní části Preis. 3. Ru
dá hvězda Bratislava, 38 bodů, trénér Borthy. 4,
Slovan Bratislava 37 bodů, trénér Šťastný, v zá
věru sezóny dr. Baláži. 5. Dynamo Praha (Slavie),
36 bodů, trénér Rýgr. 6. Prešov, 3'4 bodů, trénér
Steine. 7. Rudá hvězda Brno, 33 bodů, trénér Eremiáš. 8. Pardubice, 33 bodů, trénér; Čambal a Zás
těra. 9. Trnava, 31 bodů, trénér Malatinský. 10. Ost. rava 28 bodů, trénér Bičiště.
Sestupují z 1. lig-y: 11. Hradec Králově 25. bodů,
tréněři Ludl a Sedláček. 12. Kladno 21 bodů, tre
néři šimůnek, Košťálek a Ludl (v závěru sezóny).
■ Oo příští sezóny bude mít první fotbalová liga
14 klubů.
Do 1. ligy .postupují: z druhé ligy ze skupiny A
(české) Spartak Stalingrad (bývalý Bohemians) a
Ústí nad Labem, ze skupiny B (moravsko - sloven-

Vladimíra Bayera z Kláštera n. J., par. 1927,
zpráva, J. Jíchu, kuchaře, dř. Penguin - Adelaide,
Josefa Tomka z Tábora (Kanada?), Dušana Bohanese (dopis v red.), Odolena Šmejce z Litomyšle,
a Karla Doležala ze Zvěřinku, nar. 1929.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.
Malý

oznamovatel:

ZPRÁVY OSOBNÍ

Poplatek za 1 řádku 1/tučnou 1/6.

Dne 8. června 1958 tomu
bylo pět let, co v Sydney
zesnul náš drahý manžel
PRONAJMU POKOJ
a otec
(ložnici s peřinami) so p. KAREL SLAPNIČKA
lid.. pánovi (évent. star
Kdo jste ho znali,
šímu pánovi neb zaměstn,
vzpomeňte s námi.
dámě). Garáž k disp.
Helena SlapniSková
Tel. LU 4372. Volejte jen se synem Vladimírem
vážní zájemci. .

Nejlepším střelcem 1. ligy byl v uplynulé sezó
ně Wiecek (pravá spojka), z Ostravy, který vstřelil
25 branek (Ostrava dala celkem 58 branek!). Další
pořadí nejlepších střelců: 2. Pešek (Dynamo Praha)
19 branek, 3. Šonka (Pardubice) 17 branek, 4. a 5.
Zikán (Pardubice) a Kraus (Spartak Praha Soko 2 VELKÉ POKOJE samost. osobám pronajme
lovo) po 15 brankách.
me. Celé zaopatření, ví.
praní a žehlení á £ 5.
D A V I S CUP
31 Errol Str., Footscray,
2. kola evropského pásma: v Kodani: Dánsko .- ČSR Vic/
(3 min. od nádraží
3:2; jednotlivá'utkání: Ulrich - Benda 6:1, 6:4, a 6:0. Middle
Footscray).
Javorský - Nielsen 2:6, 10:8, 9:7, 10:12 a 1:6 (!);
Javorský měl blízko k vítězství, které by asi zna
menalo i postup ČSR • do dalšího kola (vedl ve 4. HLEDÁ SE STARŠÍ PA
setu 5:3, 5:4 a 30:15 a pak ještě 9:8, nevydržel však NÍ na velmi lehké domá
cí práce. Bezdětní. Byt.
fysicky).
Velké překvapení přinesla čtyřhra, ve které čs. strava a dobrý plat, in
dvojice Javorský - Nečas porazila Dány Nielsen - formace’. 31 Errol St.,
Footscray, Víc.
Ulrich hladce' ve třech setech 6:4, 6:3 a 6:4.
Nielsen 4 Benda 5:7, 6:4, 6:4 a 6:2 a Javorský - Ul
rich 8:10; 6:3, 6:1, 4:6 a 7:5.
38-LETÝ KRAJAN ve
Další utkání: ve Florencii Itálie - Indie 3:1, v Lau- Wellingtonu, N. Z., rád
sanne Pcjsko - Švýcarsko 4:1, v Kolíně nad Rýnem by se seznámil se sleč
Belgie - Německo 2:3, v Helsinkách Mexiko - Fin nou nebhozv. paní (příp.sko 5:0, ý Eastbourne Velká Británie - Brazílie 5:0. s dítětem) přiměř, věku,
Ve čtvrtfinále evropského pásma se střetnou: Pol žijící kdekoli, které by
sko - Mexiko, Itálie - Dánsko, Anglie - Západní umožnil přistěhování na
Německo; a švédsko - Francie.
Nový Zéland. Nab. na za.
’’Důvěra” do HD.
23. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI

Redakci došlo:

CO NÁS ZAJÍMÁ. Infor
mativní bulletin Národní
rady žen svobodného
Československa číslo 1.
Píše o 35. výročí založení
Čs. národní rady žen a
o nynější činnosti NRŽSČ. Adresa: 331 East 70th
Street. N. York 21, N. Y..
USA.
JOSEF V. TOMÁNEK:
”V tichu samot”. 3. kni
ha veršů, vydaná vlast
ním nákladem aiitora.
Stran 62. cena 1.5Q S. Ad
resa: 177 Astor Drive,
New Hyde Park, L. I.. N.
York, N. Y., USA.
DIGEST. Report of Pro
ceedings of The Austra
lian Citizenship Conven-,
tion 1958. Published by
the Commonwealth Dept,
POKOJE PRO SVOB. of. Immigration. Canber
V ČESKOSLOVENSKU
— Čs. sprinťérka Strejčkové vytvořila v běhu na
MUŽE-v Richmondu pro ra-. 36. pages.
200 m časem 24,7 vt. nový čs. rekord.
Ačkoliv teprve nedávno skončila hokejová najmeme Volejte JB — V Praze zaběhl Čechoslovák Mandlík 200 m v sezóna,
pracovníci tak zvané Ústřední sekce čs. led 3841.
Nejchutnější jídla v
letošním nejlepším evropském čase zá 21 vt.
hokeje připravují plán na příští jubilejní mist
— V, Krašnodaru vytvořil Vásilij Kuzněcov (SSSR) ního
Melbourne
rovství
světa,
které
se
bude
konat
ve
dnech
5.
nový světový rekord v desetiboji, když byl odměněn 15. března v Československu. Očekává se zde re ČISTOTNÁ INTEL. ŽE R E A C H O V A
za své vyrovnané výkony 8.014 body, (až dosud kordní účast mužstev. Již na mistrovští světa v NA, střed, .let s 13 letou
RESTAURACE
držel světový rekord Američan Rafer Johnson 7.983- Oslo přislíbila start mužstva velké pětky: Kanada, dcerkou, hledá pokoj za
103
Commercial Rd.,
bodů).
■■
lehčí domácí práce. Odp.
SSSR,
USA
a
Švédsko,
dále
pak
zástupci
Finska,
Sth, Yarra
prosím
angl.
Mrs.
T.
Lag—- Čs. vzpěrač Václav Pšenička dosáhl v lehkotěžké Norska. Polska, „Východního a Západního Němec
Obědy
i večeře denně
váze v soupažném tahu nového čs. rekordu výko ka, Švýcarska a Maďarska. O účasti uvažuje také her, P. O., Hawthorn,
nem 133,10 kg. (dosud 130.- kg). V olympijském Anglie (opět po letech) a poprvé vůbec Čína. Vzhle Víc.
Park: Dopis jsme předali,
trojboji vzepřel 400.- kg.
dem k jpalé vzdálenosti lze očekávat, že přijedou
r M. š. Carlton: Díky za
— V Moskvě _ skončilo mezistátní fotbalové utkáni i hokejisté Itálie, Jugoslávie, Rakouska a Rumun
Li 5 ta rn a
adr. - F. G. Darlinghurst:
SSSR - Anglie 1:1; Rusové vyrovnali teprve něko ska.
Žád. adresa: ''■Bohemia,
lik minut před koncem zápasu Ivanovem, který si
S.
R.
Toronto:
Díky
za
Mužstva
budou
pravděpodobně
rozdělena
do
3
přihrál míč rukou.
Koeln - Ehrenfeld, Hanse— V Rio de Janeiro porazil brazilský team Bulhar Skupin a |první dvě by postoupila do finále, kde by výstř. - F. K. Mordialloc: mannstr. 54-58, Germany.
se utkal (každý s každým. Aby byla dána možnost Uvěř, příště. V sobotu je - F. J. Hobart: Díky.za
sko 4:0 a 3:1.
HD.
— Fotbalisté^ Dynama Praha sehráli v Západním Ně vidět utkání mistrovství světa zájemcům ze všech na delší dop. neb přisp, adr.
mecku 3 přátelská utkáni: v Augsburgu zvítězili krajů Č^R, budou se hrát kvalifikační utkání v již pozdě. - V. H. Centr.
Brně,
Ostravě
a
Bratislavě,
a
finálová
skupina
v
nad příslušníkem 1. ligy BC Augsbúrg 7:2 v Mni
Zájemcj o koupi domu neb pozemku
chově podlehli TSV 1860 Muenchen 3:5 a ve FranK- Praze, kde se staví na Smíchově ”Na Nikolaj ce”
druhý zirhní stadión. Je však nepochopitelné, proč
obraťte se na firmu
furtu n/M, porazili domácí FSV 3:1.
Anglické mužstvo Grimsby Town,, které remiso- se staví ¡malý stadión, který pojme pouze 5.000
R.
W.
H
A
U G H T O N &: S O N
valo s_ národním mužstvem ČSR 1:1, prohrálo v diváků (z toho budou asi dvě třetiny míst k sezení
a
jedna
iřetina
k
stání)
a
.ne
hned
velký
stadión,
Estate Agents, Members Reál Estate &
Prešově s místním Tatranem 0:2.
St-ock Institute
~~ ČSR ,zvítězilo v druhém utkání had klubem 1 který by odpovídal velkému zájmu pražského obe
86 MOUNT ST., HEIDELBERG, VIC.
angucke divise Bumley v Praze 2:1, když den před censtva o lední hokej.
tím vyhrálo v Brně 3:0.
(naproti železniční stanici)
Telefon JL 1034
— Ve francouzském městě Casselu se konal ter&i- Rohovnické mistrovství lotěžké Rigo z Marián
Domy a pozemky na prodej v předměstích
V motocyklový závod o Velkou cenu , Francie. Ve
ských Lázní a v těžké vá
Heidelberg, Eaglemont, Ivanhoe, Rosanna,
ČSR v Ostravě
tride do 250 ccm byl dalším závodem pro mistrov
ze Němec z Č. Budějovic.
Macleod, VTatsonia
ství Evropy. Zvítězil Čížek (ČSR) před Němcem
Mistrem ČSR ve váze
Poradíme a pomůžeme získat hypotekární úvěr
camperem a dalšími dvěma Čechoslováky Hamr- muší se stal Machů z Po
Český tlumočník k disposici každou sobotu
smidem a Ronem. Další čs. závodník Roučka byl děbrad, vé váze bantamo- Mistrovství Evropy v
dopoledne po předběžném ujednání
■¿i ~ V celkove klasifikaci mistrovství Evropy vede vé Gajdošl z Nového Měs
košíkové
žen
v
Lodži
Čížek (ČSR) s 22 body, před Ronem (ČSR), který ta nad Hronom,. ve váze
ma 11-bodu a Němcem Muellerem s 8 body.
pérové Tákacs z Bratis se zúčastnily represenHLAS DOMOVA
— Vítězem středoevropského poháru v pozemním lavy, ve váze lehké Toere tantky 10 zemí. Titul zís
.hokeji v Praze se stalo mužstvo Prahy, které v ze Spartaku Praha Soko kaly nečekaně Bulharky, vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
rozhodujícím zápase zvítězilo nad Mnichovem 2:1. lovo, v Ic-hkém welteru které porazily SSSR 54:
Adresa: Hlas domova,
Na jubilejním 25. mistrovství světa v ledním ho- šiška z Prbstějova, ve vá 51 a ČSR 55:44 b. Druhé
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vie.
íci
bude příští rok v březnu uspořádáno v ze welteřové Chovanec z skončilo SSSR, 3. ČSR, 4.
Telefon
JA 3380 /jen mimo pracovní dobu/
C-R, bude representovat obhájce titulu mistra svě Brna, v lehko-střední vá Jugoslávie, 5. Polsko, 6.
roku s 19/ta,- Kanad any, c-pět vítěz nejvyšši amatérské sou ze Beleš i z Partizánské, Francie, '7. Maďarsko, 8. Předplatné: na rok s 37/-. na
těže, Allanova poháru, tentokráte Belleville Mc- ve váze Střední Kuchta Holandsko, 9. Východní na 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.
Farlands.
x
z Kroměříže, ve váze po- Německo a 10. Rakousko.

- - Ve zkratce - -

