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Sovětský svaz se připravuje
Západní svět si právě našel novou zábavu. Připomíná při tom člověka, vnadidlem jsou ovšem
který je k smrti vyděšen, protože mu kape kohoutek u vodovodu, ale nevšímá stálé sliby vyšší životní
úrovně. I oznámené snísi prasklého potrubí na druhé straně domu.
Pět a půl hákového kříže v ulicích Německa dalo přes noc vyrůst chi- žení stavu Rudé armády
méře neonacismu v době, kdy hrozba jiné ideologie nenávisti, komunismu, o 1,200.000 mužů m á
v době jaderných zbraní
není chimérou, alé truchlivou a děsivou skutečností.
Do světa paradoxu tak přibyl paradox další. Komunistická mazanost a spíše význam hospodářpár duševně omezených hulvátů s kbelíky od vápna dokázali, že je demo- ský než vojenský. Znakratičké Západní Německo zdiskreditováno fašismem právě v době, kdy si s mená v í c e pracovních
sil, nikoli menší palebrudým fašismem Moskvy kde kdo potřásá rukou.
nou sílu.
Není úkolem tohoto komentáře zabývat se tragikomedií několika hákových
Propaganda
křížů a nápisů "Juden raus" v Německu a jinde. Ale zmínka o tom- do našeho
článku přece 'jenom patří, protože se chce zabývat sovětskými přípravami
Sovětská propaganda
na květnovou konferenci na vrcholku, a nepatří-li snaha po zdiskreditování pracuje p ř i
budování
Adenauerova Německa do těchto příprav, pak srp se obejde bez kladiva.
"posic silnějšího" r o v Sověty se ovšem činí svazu v Polsku, M a d a r - mříže. V ostatních sate- něž na plné obrátky
Typickou ukázkou byi v mnoha jiných smě- sku, Bulharsku, Rumun- litech udeřily v d o b ě
rech a celá řada Chruš- sku a Československu mezinárodního "t á n í" lo bleskurychlé "kontra"
čovových akcí je zřejmě nevyvedli do května ně- rovněž kruté mrazy. Pří- na Eisenhowerovo oznámotivována
přípravou co, co by oslabilo Chruš- značné je také poměrné mení o přesnosti americzlepšení vztahu mezi Mo- k ý c h interkontinentálposic pro pařížskou kon čova v Paříži.
ferenci.
Nejvýrazněji s e
t o skvou a Bělehradem a ních raket Atlas. Během
projevuje v Polsku, kde náhlý přílet Títova vy- několika hodin po EisenDoma a v satelitech
"liberál" Gomulka vyha- jednavače do Moskvy. howerově projevu oznáZ á p a d si bohužel dost zuje n a všech stranách,
Uvnitř SSSR se proje- mila Moskva, že b u d e
často neuvědomuje, ž e "národní
komunisty", vuje Chruščovova pří- zkoušet, v lednu a únomá Sovětský svaz Achi- kteří ho dostali k veslu, pravná činnost zvýšenou ru r a k e t y v Pacifiku.
llovu patu a že jí jsou a nahrazuje je stalinisty, snahou po zpopulariso- Propagační náraz toho
právě
satelitní státy. kteří ho kdysi šoupli za vání režimu. Hlavním (Pokračování na str. 2)
Chruščov na druhé straně si to uvědomuje až
Kdyby Marťané přišli na svět...
příliš dobře a podle toho se také chová. Ve
všech satelitech b y l o
možno poslední dobou
Sovětský spisovatel a dlouholetý mezinárodní agent bolševického hnutí
pozorovat důkladné při- v západní Evropě Ilja Ehrenburg napsal k novému roku článek pro časopis
tahování šroubu.
J d e Československého výboru obránců míru, který vysvětluje mnoho, co a proč
zřejmě o to, aby snad se dnes děje v západní Evropě. Článek přetiskl pražský Prague News Letter
"spojenci"
Sovětského (vydávaný pro komunistické souputníky a naivní kavky ve svobodném světě).
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HORŠÍ PORNOGRAFIE
Není tomu dávno, co se stalo, že československá
vláda posiala jednu ze svých "kulturních delegací"
do Ameriky, udánlivě za tím účelem, aby načerpala nové náměty pro československé písemnictví, divadlo nebo film. Jeden člen této delegace,- povoláním novinář, si při té příležitostí zajel do Mexiká!
Prohlédl si všechno tak podrobně, jak si turista
může vše prohlédnout, a když se vrátil domů, napsal o svých dojmech z Mexika článek. Tři čtvrtiny tohoto článku zabrala informace, že mexický
knihkupecký trh je zaplaven krváky a pornografiemi americké výroby.
Nejde nám ani o mexické knihkupectví ani o reakci československých čtenářů. Chceme tu postavit
tutQ otázku : byl onen novinář opravdu tak slepý,
že nic Jiného ho neuchvátilo nebo nerozhořčilo, ne-"
bo byl tak opatrný, že si vybral ten kousek s v é
mexické zkušenosti, o němž věděl, že bude uvítán"
vládou l i d u jako záslužný čin v rámci kulturní
výměny mezi Západem a Východem?
V Československu opravdu nevycházejí ani pornografie ani krváky. Že na pornografie byl čilý černý trh odjakživa a že na krváky je neméně čilý;
trh od doby, kdy přestaly vycházet morzakory, je.
vedlejší. Komunističtí kulturní satrapové prohlašují
(celkem oprávněně), že tyto d r u h y paliteratury
kazí mravy. Zapomínají však dodat, že je t a k é
možno kazit mravy tím, ot čem £e nepíše, co se
nevydává, ce se netiskne.
Nezarámovali jsme nad tímto s l o u p k e m Olbrachtův citát jen namátkou. V dnešním Československu opravdu jsou takoví hlupáci dějepisci, hlupáci novináři a hlupáci spisovatelé, o jejichž existenci pochyboval I v a n Olbracht v roce. 1920. Je
jich však h r o z n ě malá, byť i notně oslavovaná
menšina.

Ti ostatní píší volky nevolky podle směrnic, vydaných vládou. Většině slouží ke cti, že se snaží
alespoň nepsat proti svému svědomí. Ti si t a k é
uvědomují, jak je pro ně samé tento stav ponižu-,
jící a pro jejich čtenáře nebezpečný. Neboť zatím
co j a k pornografie tak krváky mají svoji vlastní
čtenářskou obec, literatura je přístupna vlem. Pornografologové ukájejí četbou pohlaví, rodokapsáři
touhu po dobrodružství a exotice. V obou případech je to útěk od skutečnosti. Nejkrásnějším a
nejdůležitějším úkolem literatury je však tluiíiočit
skutečnost. Je-li však přikázáno skutečnost prznit,
co zbývá literatuře : buďto lhát nebo mluvit v zámlkách. A to je dnešní československá literaturaBojovník z a mír E- né by určitě zešedli hrů- literatura zámlková.
hrenburg s e na prahu zou.
Ani to, co vláda propustí zvenčí, nezůstane nepoPonechme stranou nenového roku roztesknil:
krouceno. Československým čtenářům dnes otvírají
Co nového na Zemi? chtěnou komiku Ehren- falešné obzory do svobodného světa : je jim dovoleb u r g o v a argumentu. no seznámit se s Ginzbergem (iehož slavný "Řev"
"Představme si, že za N e j důležitější z celého je opravdu řev, nikoli poesie), ale rozhodně se nedeset let budou lidé lí- jeho
meziplanetárního dozvědí dejme tomu o Frostoví a ieho poesii, jež
tat na Mars, na Venuši projevu j e jiné místo, je pro americkou tvorbu daleko typičtější.
nebo n a jiné planety. které nám jednoznačně
Československý novinář, který napsal svoji oriDovolte, abych se zep- prozrazuje, nač jsou u- ginální zprávu o Mexiku, nenapsal pornografii ani
tal - s trochou předsta- přeny oči kremelských krvák. Napsal něco mnohem horšího. V y t r h l ze
svého reportérského bloku jeden z pokaňkaných lisvivosti a trochu smutně: dobyvatelů:
tů, rozepsal a přepsal jej, a vydal jako cestopis. Nakonec dojemně popsal, jak byl rád, že se vrátil doCo by se stalo, kdyV srdci Evropy
mů, kde netisknou, krváky ani pornografie, a kde
by na t ě c h planetách
"sé nevydělává na pudech"!
"Studená válka je naskutečně nějaký
život
Nic mu nevadilo, že se vrátil do země, kde nejen
byl a jejich obyvatelé se kažlivá choroba. Začne
nás zeptali: "Dobře, tak tu, pokračuje t a m . V že se na pudech vydělává, ale kde je na pudech
dokonce zbudována státní ideologie. Miliony výtisjste u nás přistáli. Ale co Koreji, v Indočíně, na ků krváků nemohly tak podlomit občanskou i lidStředním i Dálném vý- skou morálku jako protiněmecké štvanice, záměrně
je nového na Z e m i ? "
A Ehrenburg se smr- chodě... Nyní j e nebez- podporované komunistickými sekretariáty v letech
1945-46. Miliony výtisků pornografií nemohly t a k
telně vážnou tváří b y pečné pásmo v srdci E- nahlodat mravnost lidu jako jediný vládní dekret,
vropy..."
prý musil odpovědět, že
jímž byly smazány všechny zlodějny, loupeže a nelidstvo nebylo schopno
A poté se Ehrenburg pravosti, spáchané v československém pohraničí.
vyřešit "spor mezi Kur- pustil do krátkého, ale
Ani Mickev Spillane ani Cárter Brown nedokáfuersterdammem a Ale zato z c e l a neúplného zali popsat scénu, v níž vlastní s y n spílá svému
xandersplatzem". Marťa- (Pokračování na str. 2) otci a žádá pro něj trest smrti. To dokázali teprve
komunističtí strážci veřejné mravnosti, když donutili mladého Tomáše Freiku při procesu s RudolPublished by Fr. Váňa,
fem Slánským a jeho soudruhy, aby si naplil do
8 Moorhouse St., Richmond E. 1, Vic.
tváře.
Printers: Bussau & Co.,
Ne,v Československu nevydávají pornografie ani
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
krváky. Jsou nuceni je prožívat dnes a denně, jun

Ehrenburg o evropské krizi

Poplach s antisemitismem, který se prý šíří na celém světě (nikdo ještě nevysvětlil, proč jen na Západě), vstoupil v uplynulých dvou týdnech do druhého stadia. Ustaly se množit zkazky o synagogách
pomalovaných hákovými kříži, a počet výhružných
dopisů, zasílaných prominentním Židům, záhadně
poklesl. Zato jsme se stali rozpačitými svědky až
padesátitisícových protestních projevů, na nichž "pokrokové vrstvy" vyslovovaly své opovržení přízraku
fašismu. Je to jenom nová forma "mírových" sjezdů.
Při troše dobré vůle a při další trošce normálně vyvinutého zraku a sluchu musíme dojít k závěru, že
za obojím cirkusem se skrývají titíž direktoři.
Nemáme žádnému Židovi za zlé, leká-li se při každé příležitostí obnovy fašismu jako politické moci,
leká-li se možnosti nových Belsenů a Majdanků.
Rozhodně však je nemoudré spěchat s ohříváním
politické polívčičky na ohni, který někdo jiný vznítil k účelům zcela jiným. Nešťastný osud Židovstva
zasel do duše mnohého z nich kousek podvědomého
mučedníka, a mnozí z nich jsou při každé sebevhodnější i sebenevhodnější příležitosti hotovi vystavovat na tržišti své rány.
Staví-li se dnes ochotně někteří jejich vůdcové
do jedné řady s komunistickými agenty a politickými náměsíčníky, neprospívají věci svého lidu, ale
kompromitují ji. Máme všichni až hanba příležitostí,
kde bojovat proti rasové nenávisti. Adenauerovo Německo musí dostat v tomto ohledu lepší vysvědčení,
než např. jiná velmoc, jejíž tisk s takovou chutí <a
se zastřenými cHi) kritizuje protižidovské provokace. Zatím jsme se o dnešním Německu nedozvěděli
nic, co by se dalo srovnat s londýnskými bouřemi
proti britským občanům odlišné pleti, neřku-li ani
se způsobem vlády člena britského společenství národů, který páchne i při sebevětším nátěru kafrů.

Ivan Olbracht,

Číslo 2.

Před konferencí na vrcholku

Druhá fáze poplachu

Domnívá se snad někdo, že se najde v budoucnosti hlupák dějepisec, který v naší české revoluci nepostřehne ohromné ideové práce od Dobrovského přes Palackého a Havlíčka až k Masarykovi, že nepochopí hrdinného sebeobětování českých legionářů za myšlenku?
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SSSR se připravuje
(Pokračování se str. 1)
oznámení více než vyrovnal váhu prohlášení Eisenhowerova. Z á p a d n í m
expertům netrvalo dlouho, aby si spočítali, že
vzdálenost míst d o p a d u
o d sovětských raketových základen činí kolem ' 12.000 km.
Dalším účinným "bub á k e m " bylo Chruščovovo prohlášení o existenci
nové "zázračné" zbraně,
která prý daleko předčí
v š e c h n a ' dosavadní dobrodiní jaderných arzenálů velmocí. V době
vodíkových p u m j e taková zpráva, mírně řečeno, zneklidňující.
Ucpávání

děr

Sovětský svaz si stojí
mezinárodně
pravděpod o b n ě lépe než v minulosti. T o však nezaslepil o Chruščova
natolik
aby si nebyl vědom děr,
které se v poslední době
v j e h o posicích objevily,
a aby se je nepokusil nějak ucpat.
Ví, že jsou jeho posice: nejslabší právě tam,
kde byly d o n e d á v n a nejsilnější. P r o t o j e h o cesta do I n d i e a Indonésie,
PŮJČKY PENÉZ
na auta, nábytek,
obchody a hypotéky
zařizuje
ADAM
SMÍTH
PTY. LTD.
37 Swanston St.
MELBOCSNE

kde je n u t n o napravit,
co agresivní a lomozná
politika Pekingu pokazila. V Indii bude třeba
také zahladit dobrý dojem, který tam p ř e d ním
zanechal Eisenhower.
Jinak jsou jeho tamní cíle celkem jasné. Bude se snažit získat podp o r u obou významných
neutrálů pro s v ů j od-

zbroj ovací plán a pokusí
se dokázat, že jsou zprávy o neshodách s Pekingem značně p ř e h n a n é .
K to mu ovšem potřebuj e také spolupráci Pekingu. P o d l e
zmírněného
tónu posledních čínských
not Indii a Indonésii
se zdá, že už v Pekingu
intervenoval, a že to byla
intervence úspěšná.

PŘI MEZINÁRODNÍ KONFERENCI
SVOBODNÝCH

Z e všeho toho je patrno, jaký obrázek chce
Chruščov pro svou cestu
d o Paříže vykouzlit: obrázek silného a jednotn éh o
komunistického
bloku, spokojeného doma a váženého v Asii a
Africe. J e možné a dokonce
pravděpodobné,
že se mu to povede.
-kw-

Ehrenburg o evropské krizi
by si to N ě m c i sami přáli. T o by byl výsměch
míru, protože západních.
•Němců je víc, a tak prý
svobodné volby by, neznamenaly
sjednocení,
ale Anschluss. "Co by asi
dobrák E h r e n b u r g říkal,
kdyby situace byla" obrácená a Sovětský svaz si
zařídil p ě k n é většinové
volby v N ě m e c k u východním, které b y mohlo přehlasovat západní
Němce! Byl by to taky
Anschluss? Ale Sovětský
svaz počítá s p l n o u podp o r o u generála de Gaullea, který prý ví, že jak
se j e d n o u začne mluvit
o úpravě německých hraAnschluss - kterým
nic, že by se úpravy neosměrem?
mezily jen na hranice výNěmecko však nesmí chodní, nýbrž i na úprabýt sjednoceno tak, jak vy francouzských hranic.

(Pokračování se str. 1)
s o u h r n u otázky sjednocení N ě m e c k a : je nutno
tak nebo onak sjednat
se sjednoceným
Německem mírovou smlouvu,
aby mohly být stanoveny
pevné hranice a aby N ě mecku b y l znemožněn
nový výboj.
Výboj
Německa
je
jistý, protože Ehrenbur'govi ukázal někdo v e
Stockholmu leteckou mapu, p o d l e níž se prý cvičí západoněmečtí piloti,
a na ní prý byly zakresleny části Československa a Polska německou
barvou.

POJIŠTĚNI
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R . C . KUGLER
(Meib.) XL 2421

Naše rovy
Jak se pozná nahatý pionýr?
Jednoho dne uviděli dospělí v jejím okolí
obrázek (popis jesliček, které malovala malá
holčička-pr.),na němž kromě tří králů, oblečených do typicky bojarských úborů, ležel u oslíčka chlapeček, ne nepodobný maličkému pionýru, nad nímž se skláněla maminka s typicky
ruským věnečkem zapletených vlasů kolem hlavy. A nad tímto podivuhodným seskupením prolétala hvězda, jejíž tvar byl nadmíru zřetelný:
byla to věrná podoba rakety, která vynesla do
vesmíru první umělou hvězdu.
Marta Macková v pražském rozhlasu, 25.12.59.
Černý trh na výherce
"Není tomu dlouho, vyhrál jeden člověk ve
Stazce 25.000 Kčs. Během týdne dostal nabídky
od 5 neznámých lidí, že odkoupí jeho tiket za
30.000 Kčs. Tedy 5.000 Kčs za nic, zdarma.
Pročpak? Těchto pět lidí bylo totiž z pracovišť,
kde s e d á snadno přijít k penězům, jsem-li
dost drzý a nepoctivý, abych okrádal třeba po
krejčárku své bližní. A pak takový tiket je výtečnou zástěrkou, kdyby se někdo náhodou ptal
po původu toho jmění."
Svět v obrazech, 12.12.59

Páté

kolony

Lékem na t u t o pro
sověty n e p ř í j e m n o u situaci mají b ý t jednak
nadcházející konference
hlav velmocí, jednak ne
n á p a d n é zrázování pátých kolon v západoevropských zemích. Eh r e n b u r g t o vyslovuje
delikátněji:
" K o n a j í se konference hlav velmocí. Ale neiPoslední

novinky

pánské evropské a
americké módy
najdete u firmy

PETER DAN
70 Bourke St.
MELBOURNE
Tel. 32 1846

vyšší a ňejvětší velmocí
je lid, a lid musí udělat
všechno, aby se konference státníků vydařily".
K tomu prý nejlépe
přispěje "kulturní výměn a " a turisté, kteří lépe
poznají cizince a porozumějí si s lidem imperialistických mocností. Po
zkušenostech s německými a japonskými turisty
bude tedy třeba zkoušet
jakost turistů sovětských.

ÚTOKY NA AMERICKÉ ODBORY
Po prudkých útocích na představitele amerických
odborů, kteří při americké návštěvě kladli Chruščovovi nepříjemné otázky, podnikl čs. režim nyní
nové výpady proti nim u příležitostí zasedání Mezinárodní konference svobodných odboru.
Zasedání se konalo v Bruselu v první polovině
prosince. Dne 15. prosince obvinila pražská Práce
George Meanyho ze "zaslepeného protikomunismu".
"S nepochopitelným přezíráním reálné situace ve
světě žádal Meany, aby na Západě byly zakázány
všechny organisace, jež on, Meany, označí za komunistické", psala Práce, a o dva dny později dodala tento komentář :
"Předseda americké odborové ústředny AFL - CIO
George Meany je znám jako odpůrce zmírnění napětí ve světě.
Po svém návratu z Bruselu, kde se zúčastnil odborové konference, učinil nové provokativní prohlášení.
Odsoudil v něm sovětsko-americkou dohodu o výměně vědeckých, technických a kulturních delegací . . . Vystoupil zejména proti té části dohody, v
níž se konstatuje, že pro obě země může být užitečné, dojde-li k výměně odborových delegací.
Vzpomeneme-li na to, jak přijímali američtí pracující mezi sebou soudruha Chruščova, či na právě
končící návštěvu amerických odborářů v Sovětském
svazu, musíme se ptát, čí jménem vlastně nepřítel
dorozumění a vyznavač studené války pan Meany
mluví."
FEC
S D Ě L T E N Á M A D R E S Y S V Ý C H PŘÁTEL.
Z A Š L E M E J I M U K Á Z K O V Á ČÍSLA H D .

Co prozradil
T o h l e všechno může
Ehrenburg
beztrestně
vykládat opravdu j e n
M a r ť a n ů m . A 1 e jeho
článek osvětlil, kam směřuje bezprostřední nápor Sovětského svazu: na
západní Evropu.
Prozradil také', čím
se nejvíc zabývali Eisenhower s Cbruščovern při
neblahé
Chruščovově
návštěvě Spojených států: otázkou Berlína specielně
Z á p a d n í h o Německa povšechně.
A prozradil navíc, kde
se kde nic tu nic vzaly
najednou
protižidovské
bouře v mezinárodním
měřítku, a proč jde najednou Z á p a d n í m Německem teror, namířenv
proti uprchlickým skupinám.
tp
Specialista nervových
chorob
Dr. J. M A C K I E W I C Z
se vrátil z dovolené
25 Balston St.,
ST. KILDA, Vic
Telefon LB 4083

ZE DNE NA DEN
11. 1. Britský ministerský
předseda Macmillan přijel z Ghany do Nigérie.
—Vicepresident N i x o n
podal oficielní kandidaturu na presidentský úřad.
—Západoněmecký kancléř Adenauer se vyslovil
proti tomu, a b y Západ
pokračoval v jednání se
Sovětským svazem o osudu Berlína.
14. 1. Nikita
Chruščov
prohlásil v řeči před Nejvyšším sovětem, že Sovětský svaz má tak dobré
raketové zbraně, že může
demobilisovat
1,200.000
mužů. N o v ý
sovětský
branný s t a v m á být
2,423,-000. Americká vlá-.
da reagovala na t e n t o
projev výzvou, aby Chruš
čov dokázal své dobré úmysly tím, že přistoupí
na n á v r h mezinárodní
kontroly zbraní.
—Francouzský
ministr
financí Pinay podal demisi.
—Nositel Nobelovy ceny
Albert C a m u s zahynul
při havárii auta.
17. 1. V Londýně manifestovalo před německým
velvyslanectvím 50.000 lidí proti nedávným projev ů m antisemitismu v

P Ř I P R A V U J E T E
SE
N A
C E S T U ?
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

GREYHOUND

!

ODBORŮ

TOURIST

BUREAU

138, E L I Z A B E T H STR., M E L B O U R N E - C I T Y
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Cestujte do ciziny na deposit
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
Franciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
splátkách £ 10 až 20.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách

Západním Německu.
—Japonský
ministerský
předseda Kiši přiletěl do
Washingtonu
podepsat
vojenskou smlouvu s e
Spojenými státy.
—U Assuanu v Egyptě
byly zahájeny práce na
přehradě;
18. 1. Afričtí delegáti bojkotovali konferenci, která se zabývala kenijskou
ústavou, protože nebyl
povolen přístup poradci
Kainangeovi pro jeho bývalé styky s teroristickou
organisací Mau Mau.
19. 1. Při Maemillanově
příjezdu do Jižní Rhodesie došlo k šarvátkám mezi bělochy a černochy.
20. 1. Datum prohlášení
nezávislosti Kypru bylo
odloženo n a 19. března,
aby se umožnila dohoda
o velikosti britských základen na ostrově.
—21. 1. Sovětský svaz vystřelil kosmickou superr a k e t u na vzdálenost
7.800 mil, která dopadla
pouze
míle od stanoveného cíle v PacifikuDěkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.
PRVOTŘÍDNÍ
česká i jiná evropská
jídla
BARCLAY
RESTAURANT
122 Russell St..
Melbourne
Tel. 63 2775
Otevřeno celý týden
Jd 11.30 do 8 h, večes
Zvláštní místnosti na
hostiny všeho d n ů a

25. 1. 1960

HLAS

ČESKOSLOVENSKO VE
—V Praze s e konal II.
sjezd Celostátního mírového výboru katolického
duchovenstva. Sjezdu zaslali pozdravy Jí i k i t a
Chruščov a Antonín Novotný.
—Na Slovensku bude v
Žilině otevřena nová vysoká škola, která bude
mít dvě fakulty: strojněelektrotechnickou a dopravně - ekonomickou.
B u d e otevřena v říjnu
1960.
—V Československu přišla na trh zásilka anglických aut značky Hillman.
Cena je 47.000" Kčs (při
úředním kursu tedy 6.500
dolarů).
—Vyšel sborník "O úloze
bývalé národně socialist i c k é strany" (autoři:
Šlechta, Neumann, Klinger, Fiala, Koktán, Mátl),
který "objasňuje falešnou
ideologii bývalé strany,
ukazuje její třídní kořeny
a vysvětluje její neblahou
politiku za první republiky."
—O ženské módě (Svět v
obrazech; 26. prosince
mr.): " Ž e n y, zejména
mladší, se stále nápadněji přebarvují do pestrá.
Vypověděly b o j jednotvárnosti, uniformitě, barevnému a střihovému suchopáru. Prokoukly opticky barevnými kloboučky. Nohy si zdobí modrými, červenými a černými
punčochami. T v a r y a
smělou barevnou škálou
jásají jejich svetry. Kabáty okázale ignorují nenápadňost.. Barevná invaze posledního ženského oblékání pronikla do

městských ulic a rychle
postupuje na venkov."
—Předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení Evžen Erban podepsal dohodu o sociálním
zabezpečení a pracovních
vztazích s e Sovětským
svazem.
—Mezi Luční boudou a
Špindlerovým M l ý n e m
zahynul ve sněhové vánici 231etý Miroslav Štícha.
—V pražském kraji má
být zařazeno do jednotných zemědělských družstev 3.360 mladých chlapců a děvčat.
—Na Nový rok se narodilo v pražských porodnicích 20 chlapců a 10 děvčat. Prvního chlapce roku 1960 povila paní M.
Holečková z Dřevčic.
—V Celetné ulici v Praze
byla porušena stabilita 11
let neopravených domů.
Rada Ústředního národního výboru byla nucena
přerušit provoz elektrické dráhy č. 1. Pro vozidla nad dvě tuny je
rovněž průjezd Celetnou
ulicí zakázán.
—Slévárna
Přerovských
strojíren zahájila provoz
v Potůčkách na Karlovarsku. J e to prý nejmodernější slévárna šedé litiny v ČSR.
—Nově vybudovaný závod
v Prešově na Slovensku
začal výrobu dvou typů
kuličkových ložisek.
—Čs. delegace odborových pracovníků navštívila Jižní Ameriku. Po
návratu do Československa prohlásil její mluvčí
V. Koukol, že Českoslo-

PROCESY A ROZSUDKY
Jedenáct členek "Spolku sester Marie" a bývalého "Apoštolátu 3. řádu sv. Františka" bylo
odsouzeno krajským soudem v Praze do vězení
pro podvratnou činnost.
V Poldiné Huti na Kladně zasedal soudružský soud nad 19letým dělníkem, který přišei
na směnu podnapilý. Dostal veřejnou důtku, 2
měsíce nedostane prémie, 2 dni o něm b u d e
mluvit závodní rozhlas a jeho přestupek bude
uveřejněn v časopisu Kovák.
Skupina Viléma . Scholtze (viz H D 1 / 6 0 )
shromažďovala zbraně, munici, zakládala požáry a zcizovala socialistický majetek. V i l é m
Scholtz z Křížové na Chotěbořsku dostal 10 let,
obchodník Jan Fišara 8 let, Miroslav Stránský
a Miloslav Novák z Podmoklan po 4 letech.
Z výtěžku ukradených kožešin nakupovali
zbraně a munici zaměstnanci n.p. Kara (vojenský materiál prý kupovali v Jihlavě, Hlinsku,
Trutnově a Havlíčkově Brodě). Břetislav Švanda byl odsouzen na 9 let, Anna Janotová na 4
roky, Jaroslav Syrůček a 8 dalších obžalovaných
byli odsouzeni k nižším trestům.
Pro černý obchod s dárkovými balíčky byl
zatčen soudruh Czesinsky z Bydhoště, který líčil přátelům v zahraničí bídu v ČSR. Inspirovala ho prý Svobodná Evropa.
V Ostravě byli zatčeni zaměstnanci dolu Petr
Cingr; Bohuslav Kobliha, Julius Szallayi, Konrád Forstner, Bohumír Loupal a Josef Jírec,
kteří založili zednářskou lóži a podporovali rodiny politických vězňů.
Koncem minulého roku byli v Prsze zatčeni
Josef Kučera, Jan Gerlicher a Štěpán Votruba,
kteří se pokoušeli padělat bankovky.
Č/ČS

ZKRATCE
vensko musi p.odporovat
jihoamerické "osvobozenecké a protiimperialistické hnutí".
—Od 1. ledna byly stanoveny nové ceny zeleniny:
eeler (o kusů) 1.20, cibule (5 kusů) 1.60, černý
kořen 1 k g 4.-,červená
řepa (5 kusů) 1.20, fazole 1 kg 6.50, kapusta 1
kg 2.50, mrkev (10 kusů)
1.60, petržel 1 kg 2.50.
poiníček 1 kg 5.-.rajčata
1 kg 16.-,reveň 1 kg 3.-.
květák (1 kus) 8.50, okůrky salátové 1 kg 19.-.
paprika (1 kus) 3.30, petrželová nať 1 kg 2.60.
hlávkový s a l á t (60 g)
1.90, špenát 1 kg 3.-.

DOMOVA
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SLUT v KLAPOKLIDEZu
Je-li vám náš titul nesrozumitelný, těžko by se vám v dnešním Československu žilo. S L U T je oficielní zkratka pro Soutěž lidové umělecké tvóřivosti a Klapoklidez je lidová zkratka pro veledůležitý a vše rozhodující
světový názor. Kladný poměr k lidovědemokratickému zřízení. Americké
rozhlasové a televisní kvizové hvězdy byly nedávno usvědčeny z různých
švindlů. Jestliže však v Československu neuplatníte zručně svoji vlastní lidovou tvořivost při vyplňování úředních kvizů (které většinou rozhodují
o způsobu a jakosti vašeho bytí), neuspějete v kvizu Klapoklidez a stanete
se proletářem, páriou, nepřátelským živlem.
Věstník Americké národní rady nedávno uveřejnil zdařilou ukázku
S L U T u v Klapoklidezu.
Je to parodie na nesčetné úřední dotazníky, jež
se staly kletbou života
všech čs. občanů. Ukázka soudobé lidové tvořivosti stojí alespoň za částečné otištění:
Jméno,
příjmení
přezdívka, jak vám říkají doma?
Narodil jste se, kdy
kde, jak, z čeho a proč?
Jste svobodný, ženatý, rozvedený, nevlastní
či žijete na divoko?
Máte děti, nemáte-li
je, jak to děláte, zda nechcete či nemůžete?
U d e j t e jména svých
předků do XV. století,
jejich politickou příslušnost, udejte, zda přijímali pod jednou nebo pod
obojí, pod dubem nebo
za dubem?
Udejte, zda babičky
z matčiny strany byly očkovány, kdy, kde a kým,
zda v pološeru či temnu,
proti něčemu nebo proti všemu?
Absolvoval-li jste o
becnou- školu,
udejte
prospěch v I. čtvrtletí
třetí třídy a výslednou

známku z ručních prací
za celou studijní dobu
na obecné škole.
Máte-li nějaké vyšší
školy, nechte si je pro sebe.
O jakou práci máte zájem, v případě, že o žádnou, udejte své předpoklady pro funkci ředitele. Napište,
ovládáte-li
psaní hůlkovým písmem,
kolik slov za minutu, za
rok?
Jste vyškolený, zaškolený, doškolený, přeškolený nebo vůbec neškolený? V posledním
případě sdělte, máte-li
zájem o místo učitele
Závodní školy práce?
Co jste dělal p ř e d
válkou, po válce, za okupace, před únorem a
p o únoru, na prvního
máje, koncem masopustu a na Popeleční středu?
Byl jste o revoluci
ve sklepě, co jste tam dělal a s kým?
Jste-li blázen, udejte
od kdy, aby vám byla započtena praxe.
Co děláte, když nic
neděláte, a jak to děláte,
aby se zdálo, že něco
děláte?
Přicházíte-li z apará

tu strany, udejte, proč
chcete pracovat.
Udejte, jste-li členem
ROH, K O R ,
STRČ,
PRST, SKRZ, KRK a
jiných masových, moučníkových nebo dietních
organisací.
Umíte-li číst, udejte
co čtete, proč čtete, jak
a kdy.
Uveď te tělesnou váhu, barvu vlasů a číslo
kolem krku, kdo vás bude finančně podporovat,
až budete u nás zaměstnán.
Uveďte svůj poměr
k SSSR, lidové demokracii, KSČ, Masarykovi,
Gottwaldovi,
Stalinovi,
Čepičkovi, T.K. Divíškovi, Hanzelkovi, Zikmundovi, Lollobrigidě a souh r u h u závodnímu řediteli.
Dotazník vyplňte desetkrát, zašlete pět kopií,
čtyři zahoďte, jednu uschovejte k zaslání, až
těch pět ztratíme a budete urgovat odpověď.
K dotazníku přiložte
svůj portrét, olejomalbu
nebo sádrový odlitek.
Nepřijde-li pro v á s
do 14 dnů SNB, můžete
se přihlásit na kádrovém
oddělení našeho závodu

—Čs. parlamentní delegace vedená předsedou
Národního
shromáždění
Zdeňkem
Fierlingerem,
pořádala v Dillí recepci,
jíž se zúčastnili Néhrú
a Krišna Menon.
—Agenti kubánského diktátora Castra jednali v
Praze o nákupu zbraní a
stihaček typu MIG.
—Dr. Ladislav Šimovič
byl jmenován novým čs.
velvyslancem v Indii. Doposud byl čs. yyslancem
v Tokiu. Novým vyslancem v Japonsku se stal
dr. D. Ječný.
—Malý výnos zemědělské
výroby v Československu
přičítají zemědělští odborníci nedostatečnému použití umělých hnojiv. V roce 1956-57 byla iejich spotřeba na hektar :v Holadsku 428,6 kg, Belgii 324.
4 kg, v Západním Německu 224,7 kg, Anglii 139,6
kg, zatím co v ČSR necelých 60 kg.
—Antonín.Novotný přijal
v oficielní audienci švédského a iráckého vyslance.
—Komunističtí odboráři,
sdružení ve Světové federaci odborů, navrhli, podle prohlášení předsedy ÍJstřední r a d y
odborů
Františka Zupky, Mezinárodní konfederaci svobodných odborů a odborům
stran křesťansko - sociálních společný hospodářM. Zvára, U. S. A.
ský a sociální program,
který by směřoval k úpl- . .V prosinci se .konalo v Bratislavě (HD 25/26-59)zasedání ústředního výboru
nému odzbrojení.
Svazu československých spisovatelů. V hlavním "ideovém" projevu tam skalní
—Místopředseda Mezipar- stalinista Ladislav Štoll uděloval rady československým mužům pera, jak má
lamentní unie Antonín československá literatura vypadat, aby vyhověla duchu socialistického realismu.
První tajemník Svazu
Fiala, tajemnice ÚV NáTentokrát nebyla nou- cipu", takže mu celá prárodní fronty Kleňhotvá- ze o diskusi o knihách, ce přerostla přes hlavu. spisovatelů, další skalní
Besserová přivítali v Pra- které se podle Štollova Ptáčníkovy románové po- stalinista Ivan Skála, poze předsedu Národního náhledu nedají zařadit stavy prý zcela potlačily dal referát o různých akkongresu v Ugandě Ki- do komunistického š u- kladné
představitele a cích svazu. V diskusi mluwanooku.
plíku. Mluvilo se o romá- vnesly do celého d í l a v i 1 slovenský dramatik
Petr Karvaš, kritik Fran—Vzpomínku k výročí 75. nu Slováka Vladimíra Mi "chaos".
Nikdo se však nepoku- tišek Buriánek a jeho konarozenin Antonína Zá- náče ("Živí a mrtví") a
potockého uspořádal Ú- o Březovského románu sil vysvětlit, proč byl prá legové Josef Rýbák a Jivě o tento "chaos" mezi ří Hájek.
stav dějin KSČ. Promlu- "Železný strop".
Výbor projednal "akčOblíbeným
hříšníkem československými čtenáři
vil rektor vysoké školy
dozorců tak velký zájern, a proč ní plán" na rok 1960. Zlastranické při ÚV KSČ R. komunistických
j e moravský spisovatel západní nakladatelé, kte- tým hřebem programu
Vetiška.
ří se o Ptáčníkovu práci bude "podtržení" význa—Ve věku 59 let zemřel Karel Ptáčník, který neli- zajímali, nedostali povo- mu 15. výročí "osvobozenáhle v Praze spisovatel chotivě popsal dobu o- lení k překladu a zahra- ní" Československa Rusvobození a osídlování poJiří Weil.
dou armádou. Po skonhraničí v románu "Město ničnímu- vydání.
—O rozšíření hospodář- na hranici". Karel Ptáč"Město na hranici" má čení zasedání se členové
ských styků mezi Česko- ník býval úředníkem ná- letos na jaře být vydáno výboru rozjeli na "besedy
slovenskem a Holandskem rodního výboru na sever- v Západním Německu bez s pracujícími" do přidělejednala čs. obchodní mise, ní Moravě a tak jistě vě- komunistického povolení. ných krajů.
kterou v e d l
náměstek děl, o čem píše.
Pokud šlo o knížky,
Pro německé čtenáře je
ministra zahraničního oKomunisté mu vytýka- "Město na hranici"vzlášť bylo to zajímavé zasedábchodu ing. A.Hloch.
jí, že postavy jeho romá- zajímavé, protože líčí jak ní. Jakmile se však zača—K 80. výročí narozenin nu jsou "netypické" (jak chování příslušníků "o- 1 o mluvit o "činnosti"
"geniálního vůdce" J.V. typické pro komunistic- svobozenecké" Rudé ar- svazu, bylo ťo zasedání
Stalina uveřejnilo Rudé kou kritiku!), ž.e myšlen- mády, tak okolnosti spo- nudné, ba přímo trapné,
právo pietní vzpomínku. ku románu nedokázal po jené s odsunem Sudeťá- jak a n i jinak nemohlo
(Pokračování na str. 6.)
Č/FEC dřídit "ukázněnému prin- kú.

Přehlídka úchylkářů
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Československý kaleidoskop
V Literárních novinách č.44/59 otiskli několik
ukázek z výlevů, jimiž se při závěrečných školních
zkouškách projevili žáci československých š k o L
Opravdu stojí za ocitování:
—Dědeček čívši noviny, začaly mu písmenka pobíhat po papíře.
- K d y ž se třouce dvě tělesa vzniká tření.
- S e d l á k maza vůz nevrzal.
--Ryba má šupiny položeny tak, aby se jí nezarážely o vodu.
—Ještěrka je od hlavy silná až hnedle k zadním
nohám, pak stále užší a na konci ocasu je úplně
slabá. Obličej má jako žába, jenže žába má více
kulatý obličej, ale ještěrka více do špičky. Samička
je hnědozelená, p o d sebou je světlejší. Jazýček má
rozdvojklanej, a když ji někdo škádlí, tak ho po
něm hází.
- M o t i v je hudba, podle které se to hraje.
—Wolgam A. Mozart bylo úžasné dítě, které se nevyhýbalo hudbě, ale h u d b u milovalo.
--Beethoven při svém koncertě rozbil několik klavírů, protože to byl syn dřevorubce a neměl cit.
- Ž i ž k a má šedý licovous.
- J e h o kůň stojí těžkým krokem.
-Slávy dcera je sonet čili znělka. Kolár v ní vyjad ř u j e : narodil se ve Slovanském národu. Byla to
jeho kolébka, ale přišli tam Němci a vše zpustošili. S t ů j noho! píše J a n Kolár, aby lidé stáli, neboť
kam stoupnou, jsou Slované zakopaní.
- E p i g r a m je satiricky zaoblená báseň.
—Milec nosil domů třaskavinu. Když jeho žena Bětuška viděla, že k nim jdou nacisté, dala třaskavinu
do hrnce, a když viděla, že není jiné pomoci, postavila hrnec s třaskavinou na kamna, a když nacisté
přišli, zahřála se a vybuchla.
—Doba temna se nazývá dobou temna proto, že tenkrát následkem jezuitů vymřeli všichni spisovatelé.
—Pro Karla Havlíčka přišla v noci SNB a odvezla
ho do Tyrol.
—Staří Slované dávali svým mrtvým do hrobu jejich oblíbené předměty, jako na příklad zbraně a
manželky.
—Husité používali sudlic a palcátů a střelným zbraním' říkali kuš.
—Švédové u nás drancovali sedláky a jiné kulturní
památky.
—Člověk se liší od opice řidší srstí, kratšími končetinami a více svrasklým mozkem.
—Známe několik ras psů. Jsou to: lovecký pes, vlčák,
čuváč, foxteriér a buldozér.
»
*
MONOLÉČKY
J . R. P I C K
Měla byste tančit nahá, řekl jsem.
Vy jste se zbláznil, řekla.
Dovolte tedy, abych vám alespoň řekl,
že máte krásné oči.
Jste nevychovaný, řekla.
Móhl bych se s vámi někde setkat?,
požádal jsem ji.
Vyloučeno, řekla.
b
Ale já vás chci vidět,
muším vás vidět,
kde vás mohu vidět, vykřikl jsem...
Dnés . večer v Hollywood baru, řekla.
Dělám tam striptýz.
•
• •
Někdy uvažuji o tom, jaké by to bylo, kdyby
se říkalo džezu dechovka a dechovce džez.
Například Armstrong by byl jedním z největších
dechovkám.
Ježek zakladatelem české dechovky.
Studio 5 nejlepší naší současnou dechovkou.
Karel Valdauf propagátorem úpadkové džezové. tvorby.
Snobové by pěstovali jen moderní dechovku.
Véhkované by si pomalu zvykali na dechovku.
Mladí lidé by i nadále tvrdošíjně odmítali džez.
A já bych všude prohlašoval: jsem přívržencem
dechovky. A dodával bych, jak ostatně odpovídá
pravdě: máme u nás docela slušnou dechovku,
kdežto džez je mizerný.
Literární noviny
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"svépomoc" při údržbě domů v Československu

RAČTE SI OPRAVIT ČINŽÁK
V obou lednových číslech zabývá se Československý zpravodaj (FEC)
způsoby, jakými řeší komunistická správa údržbu domů. N a domovní fasády v Československu ukazoval po léta prstem každý cizinec, který Československo navštívil. V loňském roce počal ukazovat na zchátralý stav budov i
komunistický tisk. Tak ostravská Nová svoboda na příklad konstatovala, že
se i na hlavních třídách vyskytují domy, o jejichž stěny jsou opřeny tyče
s nápisy "Omítka padá", a že v tak zchátralém stavu nejsou jen soukromé
domy, nýfatiž i nap», budova "v ostravské Puchmajerově ulici, v níž je
umístěno ředitelství národního podniku Pozemní stavby Ostrava."
J e d n í m z hlavních
trumfů
komunistické
propagandy byl poukaz
na nízké činže a na smělé prohlášení, že českoslovenští občané bydlí
co nejlevněji. Jenže každá demagogie se dožije
svého Waterloo.
Bumerang

dnoty domu před provedením oprav, může být
tento majetek - uzná-li
to místní národní výbor
za vhodné - převeden do
socialistického vlastnictví."
Socialistická péče
Ale protože národní
výbory představují lid
a protože i nájemníci,
kteří platí nízké činže,
jsou také "lid", přesunují národní výbory zcela
pohodlně
odpovědnost
za vzhled domů na "kolektivy nájemníků", zatím co komunistická veřejná správa může prostřednictvím komunistických domovních důvěrníků zařídit provedení
tak nákladných oprav,
že tím vytvoří zákonné
předpoklady p r o
vyvlastnění.

zprávy o občanech "z uiičních výborů", kteří
přebírají řady domů do
"socialistické péče".
Tak např. v Brně "občané z uličního výboru
č. 16... každých 14 dní
zkontrolují čistotu domů
a celého okolí v obvodu
...a budou se vůbec starat, aby domy byly důstojnými stánky lidského
bydlení..."
Svépomoc

prý ve zvláštním kursu
naučilo
natěračským
pracím na 30 žen z domácností, z nichž některé se stanou posilou "obvodních stavebních podniků".
A platit nájem
Rudé právo k tomu
přispělo tímto žánrovým
obrázkem: " N a mnoha
místech v Praze uvidíte
zajímavý obrázek: lidé
u svých oken si dělají
drobné opravy fasád a
domovních soklů, natírají okna, dvéře, upravují prostranství..."

Občané z Prahy 2 prý
odpracují 400.000 brigád
nických hodin na opravách "socialistických domů" a věnují tím státu
Jiná je otázka, jak to- 5 milionů Kčs.
hle tito přičinliví občaA tak se pomalu začíné dokáží, když ani ná- ná, vyjasňovat smysl norodní podniky a státní vého zákona o bytové
úřady neseženou dost údržbě : udržovat byty
řemeslníků, kteří by jim a domy budou nyní náopravy provedli.
jemníci sami. Kdo s tím
Ale i na to našli ko- nebude spokojen, může
munisté lék: "Umíte vzít jít dělat na stavbu jako
štětku do ruky, abyste člen bytového družstva,
si mohli k jubilejnímu který je čekatelem n a
roku natřít brigádnicky byt, nebo si může postaProto musilo N á r o d n í
A tak se dnes v komu- okna a dvéře?" V Kři- vit dům sám, jestliže mu
shromáždění koncem loň
množí žíkově ulici v Karlině se na to stačí kapsa.
sk^ho roku odhlasovat nistickém tisku
nový zákon o udržování
soukromých a veřejných
staveb, protože tak už to
dál nešlo.
Moc nájemníkům
Popularita lyžařského sportu ve Velké Británii nabyla takových rozměrů
O novém zákonu (viz za posledních 10 let, že známá evropská lyžařská střediska jsou během zimH D 1/60) napsala praž- ní sezony přeplněna. V e snaze najít nová střediska, cestovní kanceláře zaská Práce: "Nový nedáv hrnují v cestovní program země až dosud britskému lyžaři neznámé. Platí to
no parlamentem schvá- i o Československu.

Z výnosu činží nelze nik o m u provádět udržovací práce, ani státním
podnikům, komunálům
a bytovým
družstvům
ne. Bytový sazebník byl
dobrý k tomu, aby přinutil soukromé vlastníky
domů, aby se raději zří
kali vlastnictví a předávali s v é domy místním
národním výborům. Ale
byl to opravdový bumerang, kde šlo o státní a
městské objekty.

LYŽAŘI D O ČSR

lený zákon ...dává přece
nájemníkům možnost zadávat různé opravy ne
podle vůle domácího, ale
podle skutečné potřeby.
Nesouhlasí-li majitel domu s návrhem nájemníků, může národní výbor
dát udělat opravu i bez
jeho souhlasu, samozřejmě že na účet majitele.
Dosáhnou-li dluhy sou
kromého majitele činžáku u národního výboru
za opravu dvě třetiny ho-

Země jako Švýcarsko,
Rakousko, Německo, Itálie a Francie byly až
doposud středisky britských lyžařů. Tentokráte je lyžařům nabízena
dovolená ve F i n s k u ,
Norsku, Polsku, Jugoslávii a ČSR. Poměrně
lacinější ceny pobytu a
slevy na cestovném do
těchto zemí způsobují,
že britský lyžař skutečně projevuje zájem o tato místa.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
2. poschodí
6 A Elizabeth St.
Melbourne - City
Telefon MF 3256

Optical Service

Přijímáme objednávky také poštou

Pokud jde o Československo, cestovní příručka uvádí několik středisek. Z a jmény středisek
jsou uvedena technická
data jako typ terénu, popis hotelu, dopravní možnosti a kvalita sněhu v
určitých obdobích. Některá místa m a j í dva
druhy poplatků, (luxusní a turistické).
Pobyt je rozvržen na
11 dní, za něž turista
zaplatí v Tatranské Lom
nici v Grand Hotelu (za
luxusní pobyt) 28-10-10
liber šterlinků nebo (za
turistický) 23-12-11 liber šterlinků.
Krkonoše
nabízejí
Špindlerův mlýn, k d e
luxusní pobyt v hotelu
Savoy stojí 28-12-10 liber šterlinků a turistický
pobyt je o penny lacinější n e ž v Tatranské
Lomnici.
Třetím a posledním
střediskem, uváděným v

příručce pro britské lyžaře, je Malá Fatra na
Slovensku a jako středisko pobytu se uvádí Kulturný Dom v Ružomberku. Cena jedenáctidenního pobytu je 31-2-0
liber šterlinků. V tomto
případě neexistuje t u ristická sazba a jde pravděpodobně o jednotný
poplatek.
Jiné z e m ě
uvádějí
střediska, která jcou lyžařským nadšencům známa z historie předválečných lyžařských F I S závodů - Lahti ve Finsku,
Zakopané v Polsku a
Planica, Bled a Jahorina v Jugoslávii.
Exotickými a nově otevřenými středisky, čekajícími na evropské ly
žaře, jsou, jak praví příručka, vrcholky Atlasu
v Maroku, okolí Moskvy, severní Řecko a vrcholky španělských Pyrenejí.
-mk-
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Z edičního plánu nakladatelství Mladá fronta na rok 1960

Nemužská a nemužná literatura
"Nemužská a nemužná je naše literatura-to je jedna stránka nemoci. A l e
nejen to, že literáti nemají určité, uvědomělé posice k světu, otázkám sociálním, k politice, k veřejnému životu-oni všichni skoro bez výjimky jsou
zbaveni veškeré odvahy. Prohlédněte produkci beletristickou za posledních
deset let-kolik v ní najdete prací, že by se český literát odvážil nějaké
nové, pokročilé myšlenky, že by byl zatřásl nějakým starým haraburdím,
udeřil do staré červotočiny, vyrazil alespoň okno do čerstvějšího vzduchu."
J e ještě ovšem d r u h á
stránka choroby. Ale než
na ni ukážeme, je třeba
čtenářům prozradit, ž e
hořejší citát není z pera
současného komunistického literárního kritika,
ale z dávno zašlého časopisu. J m e n o v a l se Česká stráž, a hořejší citát byl v něm otištěn 8.
července 1898. Ocitoval
si j e j s chutí ohnivý zastánce "mužské a mužné"
literatury Ivan Olbracht,
který o p á r desítek let
později z moci ú ř e d n í
dělal všechno
možné,
aby pootevřená okna čes
ké literatury co nejprodyšněji uzavřel.
A je to skutečně tragedie, jak se takový starobylý citát dnes hodí.
Komunistická
kulturní
politika opravdu uvrhla
literaturu zpátky do doby, kdy bylo třeba bojovat o "otvírání oken" a
o každý "mužný a mužský projev", o každou
"pokročilou myšlenku".
Dostal se nám d o rukou ediční plán "nakladatelství mladých",Mladé fronty. Čím toto stát-

ní nakladatelství, jehož
edice jsou především určeny mladým lidem, přispívá k tomuto chvályh o d n é m u účelu na prah u nového desetiletý?
K tomu "otvírání oken". P o k u d vůbec něco
dosáhne mladého českého čtenáře zvenčí, je to
špehýrkou, n i k o l i oknem:
" V edici Květy poezie vydává nakladatelství vrcholná díla světové klasické poezie... vy4 á n í Ovidiových Listů
heroin,... výbor z díla
Emila Verhaerena,... slav
nou poému A . N . Něk.rasova Ruské ženy,... Píseň
na andaluskou notu Garcii Lorcy... Carla Sandburga Ocel a dým,...dvě
balady Robinsona J e f f e r
se pod názvem H ř e b e c
grošák,...' výraznou sbírk u sociální poezie let
třicátých H u d b a na náměstí od Jindřicha H o řejšího..."
J a k je to hubeňoučké,
jak je to vykleštěné! A
to je ještě dnes situace
lepší, než bývala za uplynulých deset let!

MOŘE - VIDINA SNŮ
Člověk musí něco obdivovat, děj se co děj, i kdy/
se předměty obdivu často různí. Záleží, jak se říká.
na nátuře a potom ovšem také na pojetí krásy. Anglosasové např. jak dobře víme, nevidí krásu ani
tak v Gainsboroughovi, Epsteinovi, Shakespearovi a
Vaughn Williamsovi, jako spíš v šekové knížce. Jejich australská větev pak zbožňuje převážně pivo
a, pokud je příležitost, sama sebe.
My Češi máme duší komplikovanou a romantick'ou.obyčejně zbožňujeme to. co právě není. Když
není alkohol, stanou se z nás alkoholici. Když není
tabák, pr op adneme nikotinu. Není-li ká va, dáváme
za ni brilanty. Co přirozenějšího, než že horoucně
milujeme to, co jsme nikdy neměli a mít nebudeme?
Jestliže Australan miluje moře piva, jeho český
protějšek miluje prostě moře. Je člověk vnitrozemský. Tajemné, záhadné a kruté moře je náš osud, a
bylo proto odedávna opěvováno českou písni. Svědčí o tom "Nejkrásnější hvězdy hoří ve Splitu nad
mořem*1,"Už zase řve to moře kleté, šalupa se zmítá
ve vlnách", jakož i písně o "keňu malé" a dívce,
která "hledá kapitána pro svou lodičku", protože
pro ni musí najít "v moři cestičku".
Vlivem těchto písní a filmů o "moři kolem nás"
se stalo, že stovky českých paní doktorových, profesorových a vrchních radových přišly jednoho dne
ke stolu s mísou knedlíků a nesmlouvaným prohlášením: "Alfons, což abychom letos jeli k moři! Děti
potřejpujou vzdělání a kultůru, a já nemůžu vydržet
s tu courou od naproti od tý doby, co jí vzal její
starej na "čtrnáct dní do Rimini."
Tak došlo k tomu, že nejedna korpulentní pani
prokuristová stanula s rodinou na březích Jadranu
nebo dokonce moře Středozemního. Některá řekla
po vzoru Wericha:"Jé, moře", jiná po vzoru Voskov-

Výstavním
kouskem
nakladatelství
Mladé
f r o n t y j e p a t r n ě edice
Kapka - "edice pro každého". J a k é novoty to
tam vydávají:
Thora Heyerdahla Ve
znamení Kon-Tiki, P.A.
Fogelstroema Léto s Monikou, J a e Deisse Multicilin (americký příběh
vynálezce antibiotika, kte
rý se dá zlákat kariérou
obchodního
magnáta),
Poláka Stanislava Lema
Invaze v A l d e r b a r a n u ,
L o n d o n ů v Bílý tesák,Divoké palmy Williama
Faulknera, dánské povíd
ky H . C h . Brannera První ráno, a (aby novinky
byly úplné) také Olbrachtovo Podivné přátelství herce Jesenia, Arbesovy M o d e r n í upíry a
Písčitou p ů d u
Růženy
Svobodové (obraz života ž e n y , obelstěné ve
své touze po velikosti a
kráse - jaká to mužná literatura!) J e d i n o u opravdovou novinkou je vydání románu "hněvivého
mladého muže" J . Braina Místo nahoře. Písemnictví anglických "hně-

vivých m l a d ý c h " sice taky není nijak vzlášť mužné, ale je to alespoň
něco novějšího.
Edice J a k bylo nabízí
tři skvosty: generálmajor A n f r e j e v napsal knih u vzpomínek Z partyzánských dnů, Gustav
Bareš k n i h u o J a n u Zikovi ( j e d n o m z vedoucích ilegálních činitelů
strany...) T ř i pře J a n a
Z i k y , a generál Ludvík
Svoboda knihu vzpomínek S velkou a r m á d o u s
pochopitelným námětem.
Edici b y měli překřtít
na J a k nebylo.
Z politické
aktuální
literatury byla zařazena
kniha Lubomíra W o l f a
Člověk, n á h o d a ,
osud
(výklad
nejrůznějších
problémů náboženské ideologie a jejích vlivů),
reportáž J . M r n k y ze Z á
padního Německa Z á zrak bez n a d ě j e a překlad knihy sovětské autorky o pobytu Julia Fučíka v Sovětském svazu
Vyprávění o Juliu Fučíkovi.
Dobrodružná
edice
rovněž působí, j a k říkával Jaroslav Žák,"magicky uspávajícím dojm e m " : je zastoupena románem Vsevoloda Ivánova Cesta do země, která ještě nebyla objevena,
(Pokračování na str. 6)

ce:"Moře, jé", a ještě jiná po vzoru tisíců svých
družek:"Václave, není to krásný? Není to romantický? Už abysme byli doma a viděli, jak se ta lekárnice od vedle žere vztekem nad naší čumkartou.
Oni byli jenom v Marjánkách, protože aspiriny letos
nešly na odbyt."Jedinou známou výjimkou mořských
výlevů nadšení byl proslulý Jack z moravské vísky,
který řekl při pohledu na moře:"Hele, slivovice", a
pak se utopil.
Česká láska k moři přežila mnoho věcí. Přežila i
revoluci, kterou nepřežily paní prokuristové a paní
vrchní radové. Příslušné pražské orgány to vzaly
na vědomí a protože nelze, aby v socialistické zemi
něco chybělo, pasovaly na moře Máchovo jezero okřídleným rčením:"Ono ie to takové naše české moře."
Jenomže vzdělaný občan socialistického Československa ví dobře, že moře je slané a Máchovo jezero
není. Shání proto trpělivě kádrovací posudky domovnic a jiných stranických hodnostářů, aby mu
bylo dovoleno vyrazit s Čedokem k tomu moři vody,
o němž vždycky snil. Někdy je pak tím mořem tak
okouzlen, že se zřekne i českého moře Máchova, a
domů se nevrátí.
A to právě neměl dělat, protože tím činem, aniž
by to tušil, zabil jednu starou lásku. Stane se pak, že
skončí někde v Austrálii, kde se z "moře, vidiny
snů" stane moře rodinné, protože je za rohem. Náklady jsou nepatrné: šilink za tramvaj, šilink za
zmrzlinu a šilink za limonádu. Když však žena přijde zase s knedlíky, bývalý pan vrchní rada dělá větší drahoty než kdysi, když moře stálo "majlant".
"Krucinálfagot, ženská," huláká,"jdi si k moři, když
to muisí bejt, ale iá si půjdu na pivo." Ale nejde,
neboť - žena ho přesvědčí, že mu trochu toho sportování udělá dobře.
Obtížen ručníky, dekami, nafukovacími míči a kruhy na plování kluše celý upocený, aby strávil s rodinou krásné a osvěžující odpoledne u moře.
Krásné a osvěžující odpoledne na australské pláži

D ů m
J a n Skácel
Až se m ů j život schýlí,
nakloní,
takový přál bych si mít d ů m :
D u b o v ý by měl práh,
p o d r o v n á v k u z opuky,
do s a d u okno,
sadu starého,
a babičkou bílou, vetchou

jabloní.

M ů j d ů m by měl dveře bez petlice
a okna nezasklená,
aby každý m o h l vejít dovnitř,
slepice s kuřaty,
déšť, vítr, mlha,
m o j e milá,
s radostí žal i vážná, tichá chvíle.
N i k d o by třikrát klepat nemusel,
nikdy by zámek nezaskřípal.
Okolo mého domu
takovou bych si vybral k r a j i n u :
Les, co by děcko dohodilo kamenem,
p o d lesem rybník, hladký jako dlaň,
kterou jen práce větru občas zvlní,
lán pšenice, šeptající lán,
nad pšenkou nebe
se stříží obláčků,
s chomáči nečesané vlny.
Blizoučko m é h o d o m u
taková by stála hospoda^
Proboha, jen ne malovaná,
zato však se stoly,
na kterých spočinuly ruce
tolika unavených lidí,
že vyhladily desku,
jak by to žádný hoblík nedokázal.
V té h o s p o d ě by nikdo nesměl kázat
o tom, co hledal a co nenalezl,
podkůvce ztracené,
promlčeném stesku,
o tom, jak těžko slavíka je lapit,
jak život utíká a kolik ještě dní.
V mé hospodě mlčeli by chlapi,
kteří se nahlas mluvit nebáli.
začne tím, že ssebou člověk praští do písku, který
je bohatě protkán mušlemi, lasturami, láhvemi od
piva, špejlemi od zmrzlin, "vajgly" a jinými exotickými mořskými živočichy. Pak se zavřou oči, tělo
se vydá na pospas dotěrnému slunci a sní se, pokud
to hudba blízkého kolotoče dovolí, o osmahlé tváři
a bronzové hrudi. Sen je to krátký. Končívá tím,
že vám jedno skotačící dítko šlápne mezi oči, a když
otevřete ústa, abyste mu vynadal, druhé vám zručně
vmete mezi žízní zduřelé mandle dva kilogramy
písku s kyblíkem, lopatkou, hrabičkami a plastickým škunerem.
S pískem ve vlasech, očích, uších, ústech i místech
takřka nedostupných opuštěn je sen o bronzové
hrudi, a postižený borec hledá útočiště v mělčinách
Tichého oceánu. Sdílí tam jeden čtvereční metr špinavé slané vody s pěti dalšími sportovci, neboť spolu s davem kolem sebe netouží po romantickém
setkání s žraloky, a vody dvacet metrů oď pláže
jsou považovány za značně nejisté.
Jsa uhozen do temene pětkrát míčem kriketovým,
šestkrát tenisákem a třikrát šiškou na australský
fotbal, mučedník se vrací na pláž, aby pozřel další
kyblíky písku pro kanáry.
Krásné a osvěžující odpoledne u moře končí kolem
šesté hodiny večerní.
Když se pan vrchní rada vracíval z Jugoslávie, z
koupelny se ozývalo jásavě: "Moře pohádko má,
moře vidino snů."
Když se pan vrchní rada vrací z australské pláže,
z koupelny se ozývá dopáleně: "Sakra, sem samej
[písek, samá modřina, samej puchejř. Kruci, kde je to
mazání. To moře mi byl čert dlužnej!"Je po lásce.
A tak je to se vším. Všechno je hezké, ale nesmí
toho být moc, nesmí toho být moře. Ani moře ne.
1
Kadlík
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Přehled úchylkářů
(Pokračování se str. 3)
být, když m u předsedali
staří zapřísáhlí stalinisté
a "suchaři".

(Pokračování)
Zprávy o životě v Indočíně se přirozeně různily.
Našli se legionáři, kteří prošli indočínským křestem
docela dobře. Ti si většinou prodlužovali kontrakty
v legii a vraceli se zpátky. Mrzáci a nemocní byíi
hlavními šiřiteli hrůzostrašných zvěstí o daleké východní zemi, která je kletbou bílému muži. J á i vět
šina mých kamarádů jsme jeli do Indočíny z docela
prozaického důvodu, jenž byl patrně hlavním motivem většiny "dobrovolníků" pro službu v I n d o č í n ě :
náš plat v Africe byl strašně nízký a disciplina byia
přísná. Obojí léčila Indočína. Ale bylo ještě jiné
lákadlo. Cesta do Indočíny vedla Suezem. Nejeden
legionář snil o skoku z lodi a rychlém plaveckém
výkonu potom, jakmile utratil poslední f r a n k z té
polovičky prémie, kterou velitelství legie vyplácelo
hned po podepsání přihlášky do Indočíny.
Po vyplacení prémie nastala každému dobrovolníkovi příjemná chvilka, kdy panovaly víno, ženy a
zpěv. Ale útěk z legie nebyla žádná jednoduchá aféra. Dokonce ne ani v Suezu, kde svůdný břeh byl
na dosah ruky. Z naší lodi (byl to typ Kaiserových
lodí "Liberty") se o útěk nakonec nepokusil nikdo.
Až mezi Sumatrou a Singaporem se o to pokusil jeden pološílený Maďar. Ani neměl příležitost se utopit. Stal se potravou žraloků, kteří často kroužili
kalem naší lodi. Po takovém zjevném mravním ponaučení každému zašla chuť na ceserci v nějaké
exotické zemi.
Cesta sama nebyla nic příjemného. Byli jsme namačkáni v podpalubí jako slanečci, pitná voda byla
zapáchající a neuvěřitelně teplá, spánek za horkých
nocí téměř nemožný. Na naší lodi nás bylo dvanáct
Čechoslováků. Nevím, jestli dosud platí ono proslavené pořekadlo o tom, že co Čech, to muzikant. Ale
celá loď vždycky ztichla, když jsme se večer sešli
na palubě a spustili ty naše. Nikdo z nás nebyl nijaký valný zpěvák. Musí to být ta melodie, která
vždycky cizincům učaruje.
Plavba nám trvala měsíc. Naším přístavem a bránou do Indočíny byl Saigon. Zcela v tradici legie
čekala nás n a nábřeží legionářská kapela, která
tradičně vyhrává všem transportům z Afriky. Hned
po příjezdu jsme byli přidělováni do různých posádek, takže se naše československá parta okamžitě
rozpadla.
J á a ještě jeden Čech jsme byli přiděleni do první
linie, na posádku v srdci anamských hor. Nebylo to
od Saigonu daleko, takových padesát kilometrů, ale
cesta vlakem nám trvala celý den. Za ten den jsme
dvakrát musili spravovat koleje, které byly vyhozeny do povětří indočínskými komunisty. .
Tehdy jsme prvně zkusili, jak vlastně život legionáře v Indočíně vypadá. Říci, že jsme byli vyplašeni
jako mladí králíci, je málo. Trať vedla nekonečnou
džunglí, z jejíž hloubi se tu a tam ozývaly výstřely.
Seděli jsme na krajíčku sedadel a svírali nervosně
pušky. Starým mazákům jsme byli pro smích. Ti
dobře věděli, že přestřelky jsou na kilometry daleko
a že našemu vlaku žádné nebezpečí nehrozí. Jen z
výchovných účelů vystřelili z nenadání krátkou
dávku z lehkého rychlopalného děla, které bylo
součástí vlakové soupravy. Přirozeně, že jsme jim
na jejich způsob žertování naletěli, a všichni jsme
se okamžitě váleli na zasviněné podlaze vagonu. Ti
staří smíchy a my strachy.
Šťastně jsme dojeli do pohraničního městečka
Nin Hoa, kde končila civilisace, francouzská civilní
správa i železnice. Musili jsme přesednout na nákladní auta, která nás z naší operační základny měla
dovézt na předsunutou pevnůstku hluboko v horách.
PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Eanges,
30 mil od Melbourne, strávíte v
YOSEMITE TOURIST HOUSE
Maj. J . & S. Pospíchalovi
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.
K delšímu pobytu neb jen na víkendy
Informujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD
O víkendu si zajeďte k nám na domácí
oběd neb večeři.
Pokud možno volejte předem.

Byla asi 80 kilometrů od Nin Hoa. Z dokonale zřejmých a přirozených důvodů se k naSemu konvoji
připojily tři mladé Indočíňanky, jejíchž úkolem bylo udržovat mužnou morálku 120 legionářů po dobu
čtyř týdnů.'Práce to byla nemalá a jejich žold-z našeho stanoviska -pramalý. Mimo rekruty a armádní
prostitutky vezl náš konvoj ovšem i zbraně a zásoby.
Štěstí se na mne usmálo. Byl jsem jedním ze čtyř
legionářů, kteří měli za úkol hlídat nejdrahocennější
auto-náklaďák naložený vrchovatě lahvemi šampaňského.
• Brali jsme naši strážní službu opravdu vážně, aie
nemohli jsme zabránit tomu, aby se nějaké lahve
šampusu při jízdě na tak hanebné cestě nerozbily.
Na štěstí se rozbily až tehdy, když už jejich obsah
svlažil věčně žíznivá legionářská hrdla.
V příjemném stavu podroušení jsme prožili také
první přepad ze zálohy. Na úseku silnice., který se
vinul na úpatí strmé hory, porostlé neprostupnou
(alespoň zdánlivě neprostupnou) d ž u n g l i nám najednou z ničeho nic začaly padat ruční granáty rovnou na hlavy. Komunističtí partyzáni si tam na nás
počkali a během několika vteřin se jim podařilo zabít čtyři legionáře a několik našich druhů ve zbrani
poranit. Šarvátka se protáhla na s hezkou chvilku,
neboť v ohybu cesty -byla silnice rozkopána a most
přes říčku stržen. Stříleli jsme kolem sebe o sto
pryč, ačkoli jsme neviděli živou duši.
Partyzánský přepad nás stál několik životů a několik hodin času. Musili jsme především opravit
cestu a narychlo vyspravit stržený most. Zatím co
většina horečně pracovala na opravách, hlídal zbytek legionářů všechna sousedící úbočí a svahy, abychom se nestali obětí dalšího přepadu.
Naše pohraniční pevnost ležela necelé dva kilometry od území, kde neomezeně vládli komunističtí
partyzáni. Žádný legionář se nesměl odvážit vyjít
z pevnosti sám. Před námi to udělalo několik nerozvážných. Ani jeden z nich se nevrátil. Jediné spojení se světem byla vysílačka. Jednou za měsíc jsme
byli zásobováni ozbrojeným konvojem, který dovážel jak potraviny, tak munici a rekruty. Ale přesto,
že doprovod konvoje byl vždy po zuby ozbrojen,
stávalo se, že partyzánský přepad byl tak prudký,
že se konvoj k nám nemohl dostat. Jen málo konvojů
bylo tak šťastných, že projely mezi -Nin Hoa a naší
pevností bez přepadu a bez ztrát. Někdy trvalo takové obležení až tři měsíce.
( Pokračování příště )

K R Á T C E Z EXILU
—Po záhadném ú m r t í gu se vrátil do Evropy
(pravděpodobně
zavraž- kněz-exulant V.P. Soukup
dění) ukrajinského exi- —Jiří Voskovec vystupulového vedoucího Štefana je v Chayevského h ř e
Bandery a otrávení sol- "Desátý muž" na Broadniček v kantině RSE u- way v New Yorku.
dály se v Mnichově v pos —Na čs. vystěhovalecký
ledních dnech dva další pas přijela do Kanady
'atentáty: <před budovou dcerka Ivana Bujný z
ukrajinské exilové organi Montrealu.
sace byly hozeny smrdu- —Separatistické "Sloventé bomby, které způsobi- ské noviny" z Clevelandu
ly též věcné škody, a míst- přestaly vycházet. Zato
Slovák"
nosti "Ústředního svazu " Juhoamerický
polit, uprchlíků ze Sovět- po 31etém odmlčení opět
ského svazu" nja Leip- vyšel v Buenos Aires.
zigerstrasse byly zničeny —7. ledna se v Paříži oženil Eduard Lobkowicz
explosí bomb.
—Manželé Kubátovi z s Františkou BourbonChicaga věnovali k váno- skou.
cům na činnost Čs. ná- —Z výtěžku vánočního
rodní rady americké část- bazaru a z darů zaslala
Čs. ženská národní rada
ku 4.000 dolarů.
—Jeden z e zakladatelů v Londýně těm nejpotřebČs.národního sdružení v nějším £ 260 a do uprKanadě
Matúš Pavlík chlických táborů zaslala
16 balíků s oděvy.
zemřel.
—Torontský
"Telegram"
•—Slovenský exulant Petr psal o úspěších Joži WeiToma (viz článek "Slo- dera. Ve svém lyžařském
venská Varšava" v 6.25- středisku na Modrých ho26 <1X. p. r.) byl jmeno- rách již dal do provozu
ván profesorem na uni- lanovou dráhu, hodlá zříversitě v Tucsonu v USA. dit letiště, umělé jezero
-—Po 7Ietém misijním pů- na pstruhy a j.
sobení v Belgickém Kon- —J i ř í Kovtun přeložil

Po řadu generací byl
případ Karla Sabiny předmětem vzrušených sporů. Nyní byl v československém tisku znovu otevřen. Prý se našlo několik nových dokumentů o
Sabinově spolupráci s rakouskou policií.
Jaroslav P u r š právě
napsal novou knihu "K
případu Karla Sabiny".
Autor se v ní snaží dokázat, že rok 1859 byl zásadním zlomem v Sabinově životě a v jeho světovém názoru. P o tomto
roce prý Sabina psal jednou rukou vlastenecká libreta k Smetanovým operám, druhou ydavačská
hlášení pro rakouskou policii.
Zřejmě ani mezi komu-

nistickými literárními historiky není n a Sabinu
jednotný názor, neboť
Puršova kniha vyvolala v
tisku živou reakci, v níž
nechyběla ani obhajoba
Karla Sabiny. Podle této
verse se prý Sabina stal
policejním
konfidentem
pod tlakem vyhrůžek a
slibů. Ideologické pozadí
tohoto morálního zvratu
prý vzniká "z ideologie
buržoasního individualismu", která prý může "za
určitých podmínek degenerovat" až ke špiclovství.
J e to věru na pováženou, že se tohoto choulostivého themaiu chytil
někdo právě v době, kdy
v Československu je špiciovský systém přiveden
k takové dokonalosti, o
níž se Bachovi a jiným
byvším absolutistům ani
nesnilo.

NEMUŽSKÁ A NEMUŽNÁ
LITERATURA
(Pokračování se str. 5)
vědecko
fantastickým
románem I v a n a J e f r e m o
va Mlhovina v A n d r o m e
dě, " h u m o r n ě - dobrodružným románem Poláka Jerzy Putramenta
Prázdniny,
Červenou
Z o r k o u švýcarského komunisty K u r t a H e l d a
(román o p ř í h o d á c h chu
dých jugoslávských dětí), Alexandra Běljajeva
Č l o v ě k , který
našel
svou tvář (příběh amerického komika se znetvořenou tváří).
V d o b r o d r u ž n é edici

se> dokonce vyskytuje
jedna kniha, kterou milovníci tohoto
druhu
četby uvítají. Ale ta taky
je hezky stará novinkaCurwoodův Vlčák Kázán.
O původních českých
novinkách je škoda psát.
Stačí, když řekneme, že
nejslibnější z nich napsal spisovatel Josef Laufer a j m e n u j e se H o k e j
m ů j osud, která slibuje
být "mužská a m u ž n á "
a umělecky pravdivá alespoň tam, kde jde o
hokejové výsledky, vm

Pasternakovy "Básně dok
tora Živaga". Vydala Edice Svědectví.
—-V železničním voze uprchl přes Cheb do Německa učitel řečí J.Bok.
—V 25.-26./IX, čísle jsme
psali o čs. vojínu, který
postřelil důstojníka, kter ý mu chtěl zabránit v
útěku. Jméno uprchlíka:
V. Randov.
—loletý učedník Karel
Vaník, který požádal v
Rakousku o a s y l , byl
vzhledem k své neplnoletosti vrácen do ČSR.
—List čs. křesťanské demokracie v exilu vyšel
před vánocemi naposled.
—Čs. exulant Frant. Kaplan z Toronta, který studuje žurnalistiku na universitě v Los Angeles, byl
zvolen předsedou f r a n couzského
uniyersitního
klubu a získal od university zlatý odznak za vynikající sportoyní výkony.
—Rudolf Pekárek hostoval v Perthu, kde řídil
tři koncerty tamního symfonického orchestru. Před
odchodem d o Brisbane

byl stálým dirigentem tohoto orchestru.
—Sokol Sydney opět cvičí každé pondělí v tělocvičně Girls High School
ve Fort Street a to 7.15
až 8.30 žactvo, 8.30 až
9.30 členstvo a 9.30 až
10.30 se h r a j e košíková.
—V Sydney zemřel nájemce restaurace . "Premier" Gustav Hochwald.
—Na hoře Buller se zřítil se svým autem M.Kovařík z Melbourne. Jeho
14měs. synek byl na místě mrtev, Kovařík st. vyvázl s malým zraněním.
—V horách u Bogongu se
rovněž s autern zřítil A.
Urban z Melbourne. Řidič vyvázl také lehce. ZatiD spolujezdec Oldřich
Svozil má vážná zranění.
V řece Murray u Mildury se při koupání utopil
471etý k u c h a ř Vincenc
Kopecký z Adelaide.
—Předseda Ústředí čs.
demokr. organisací v Austrálii Frant. Nový z Adelaide podal žalobu pro urážku na cti na S.Pokor. něho z Brisbane. (viz HD
24/IX.). Č / N D / Č S / S / V I

DR.

M.

SNOff

zahájil po svém návratu ze zámoří opět praksi
"Stanhill", 34 Queens Rd., Melbourne S. C. 2
(proti hotelu Chevron)
Telefon BM 3833

25. 1. 1960

Dopisy

HLAS

redakci:

NÁZOR NA TUZEX
TUZEX je komunistický podnik, který má za úkol opatřit cizí valuty, které režim nutně potřebuje,
nemá-li se dostat do nesnází, nemají-li mu příkladně
chybět při podporování komunistické a protiexilové
propagandy v cizině. Je vůbec třeba diskutovat o
tom, zda má politický uprchlík. používat "služeb"
tohoto podniku a tak přispívat k jeho zdaru?
J.K. Adelaide
O vánocích se mi dostal do ruky cyklostilovaný
výtisk "Slovenského štítu" ze Sydney, nad nímž
jsem se trochu pozastavil. Příčinou mého podivení
nebyl přehnaný nacionalismus, který list pěstuje,
protože je známo, že obdobím vyhraněného nacionalismu prochází snad- každý národ a každého z nich
takové vlastenčení časem přijde. I nám trvalo chvilku, než jsme -si 'uvědomili, že vždy nemusí, být "vše
hezké, co je české". Z listu též vysvítá, že aktivita
části zdejších Slováků, kteří stojí za "Štítem", probíhá kolem katolického kněze, což rovněž nepřekvapí. Co mne však zaujalo, je zjištění, že tentýž nacionalistický duchovní správce je současně zástupcem
oficielního prodejního podniku československé komunistické vládý-TUZEXU! Y článku. "Ako pomáhat'
rodině na. Slovensku" se dočtete m.j. "Vďaka Bohu,
sú medzi Vami mnohí, čo nezabúdajú na svojich
rodičov, a drahých vo vlasti....Balíčky z Dánska do
Č-SR od 20. mája nie sú viac přípustné. Vláda Č-SR
to nedovolí....Jediný, najpraktickejši sposob, ako im
doma pomoct' a vyhiiúť sa clu, je poslat' peniaze cez
TUZEX. Domáci si .sami možu vybráť v TUZEX-e,
čo najviac potrebujú.a ceny sú tam úměrné cenám
v zahraničí. Za peniaze domáci si možu vybrat' v
TUZEX-e nielem potraviny a látky na šaty, ale hocaké veci potřebné do domácnosti, nábytok* ba i stavebný material, bicykle, motocykle, ba i autá. Ak by
mal niekto záujem o ceny horespomenutých vecí,
rád mu poskytnem spolahlivé informácie. Vaše peňazné zásielky Vám možem cez TUZEX rýchle, letecky a bezpečne odoslať. Suma peňazí nie je obmedzená. Slovom, každý može poslat', kolko si praje.
Nezabudnite na svojich drahých, trpiacich pod Tatrami. Svoje listy alebo peňažné zásielky adresujte
na Rev. Tibor Strnisko...."
Tomu říkám-vlastní cestou k nacionalismu! Snad =e
to hodí do vaší diskuse o TUZEXu.(HD.l/X.,str.4 a
6, p.r!)
J. Holub Wooloongaba
Někdo řekne:"Co jim může pomoci těch pár liber,
co posílám domů?", jiný:"Kdybych tu Škodovku tady nekoupil já, koupil by ji jiný". Budiž! Ale kde
zůstala morálka a zásady? Bez zásad jsou jako bez
páteře nejen jedinec, rodina, spolek, stát atd. ale i
exil. Čs. vláda potřebuje cizí valuty víc než cokoli jiného. Každou koupí skleničky či jakéhokoli jiného
produktu, vyrobeného v ČSR a prodávaného třebas
u Woolwortha, pomáhá exulant čs. vládě a prodlužuje utrpení našich doma.
Válka nebude. Západní mocností nám nepomohou.
Revoluce u nás nepřichází v úvahu. Nebojím se to
napsat, ač. se asi dotknu mnohých potomků blanických rytířů. Ke změně, na kterou téměř všichni tak
toužebně čekáme, může proto dojít pouze hospodářským zhroucením. Všichni, kteří kupují výrobky států za Železnou oponou, toto zhroucení oddalují.
Balíčky? Proč nepoislat, proč nepomáhat našim
doma? Ovšem způsobem, při němž vláda nezískává
valuty. Posílat přímo, sami. Jediný zisk vlády je pak
clo v čs. korunách, které si vláda stejně tiskne, jak
chce. Každý, kdo domů posílá valuty a podporuje
čs. zahraniční obchod, pomáhá režimu víc, než brigádníci doma. Mezi námi- je mnohý zarytý antikomunista, kterému by mělo být uděleno za tuto nepřímou podporu režimu čestné členství v komunistické straně. Ne pro jeho smýšlení, ale pro jeho počínání. Nezapomeňte, že dokonalost s e skládá z tisíci
maličkostí.
K výroku pana M.S. Clayton (HD l/X., p.r.)"Až
bude válka, postará se o blokádu někdo jiný." Jak
typicky české! Mý nic, raději za n á s někdo jiný!
Obdivuji se, že časopis úrovně Hlasu domova má
k disposici tolik místa pro tak úzkoprsý a dětinský
článek, hýřící morálkou služky z Karlina.
Zachar, Oyster Bay

SWISS TRAINED WATCHMAKERS
EBNER: 19 York St.
NÉMEC: 22 Hunter St.
Wynyard Station
Machine Rental Pty.Ltd.
Sydney
(dř. 15 Hunter St.), Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.

Prvotřídní kontinentální dámská a pánská obuv

Elizabeth Shoes
1 Kings Cross Rd., Kings Cross, NSW.,-FA 8054
211 B, Elizabeth St., T & G Building, SYDNEY
CITY - telefon BM 3036
219 King St., Newton St., NSW., tel. LA 3963
KONTINENTÁLNÍ
LÉKARNA
13 D.arlinghurst Rd
Kings Cross, NSW.
" FA 3476
Otevřeno denně (i v ne
děli/ do 8 hod. večer.
Všechny evropské léky
Balíčky s léky do Evropy nejladněji!

Box 1888 R.G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon JA 3380

POJIŠTĚNI
všeho
druhu
odborně provede
MIRO

davis

G.I.O. Building, 60 - 70
Elizabeth St., Sydney
City
Tel. BO 361

žádejte
u svého dodavatele
naše masové,
(rybí,
bramborové
saláty,
rollmopsy
a ruské rybičky

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A.A. INVISIBLE M E N D I N G SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

Aukce drůbeže
každý čtvrtek a sobotu ve 2 hod. odp.
796 High Street, Thornbury, Vic.
Telefon 44 6391
Spojení elektrikou, zastávka č. 41
Velký výběr drůbeže za nejnižší ceny
Tamtéž denně
PRODEJ N O V É H O I P O U Ž I T É H O
NÁBYTKU

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
konalo 22. ledna řádnou valnou hromadu,, která
zvolila na další období tyto funkcionáře : předseda
F. Vozábal, místopř. V. Haningerová, jednatel J. Bačák, pokladník F. Popovský, hospodář V. Gerlích, zábavní referent J. Treml, revisoři L. Dobeš a R.
Kimla.
G.
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO MLÁDEŽ
Čs. národní sdružení v slaná ze Západního NěBatavě, Kanada, vypsalo mecka, bude mimoto ods platností do konce úno- měněna 10 dolary a autor
ra 1960 literární soutěž nejlepší básně k 28.říjnu
pro mládež do 19 let na dostane 10 dolarů. Práce
téma "Co pro mě zname- zasilejte na adresu: Ant.
ná 28. říjen?". Ceny ve Daičar, P.O. Box 82, Baskupině mladších (do 14 tawá, Ont., Canada. Vylet) 15, 10 a 7.50 dolarů, bízíme zvláště též naše
ve skupině starších (do děti v Austrálii k účasti.
19. let) 27, 17, 7 a 4 doM. Janeček, Toronto.
lary. Nejlepší práce, poPLAŤTE

LASKAVÉ PftEDPLATN*
BEZ UPOMÍNAN1

SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ

V

MELBOURNE

SLA VIA - POLONIA 0:3 (0:0)
V zahajovacím zápase Sun Cupu měla Slavia těžký
úkol proti silnému mužstvu Polonie, a nutno říci, že
zklamala. Bylo to hlavně zásluhou zadních řad, kde
jsme postrádali Berryho a Glennieho.
V první půli udržela Slavia se štěstím a výbornou,
hrou brankaře Barotajse nerozhodný stav, ale když
se Polonia uiala vedení v 18. minutě druhého poločasu brankou z penalty, mužstvo resignovalo a dovolilo soupeři vstřelit dvě laciné branky, které pravděpodobně vyřadily Slavii ze semifinálových zápasů.
Slavia dohrávala bez. zraněného Gottschlicha.
Příští zápas Sun Cupu hraje Slavia 5 . 2 . p r o t i
Hakoah.
ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

OPTO

Capitol House, 109 SwanstonSt.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
Telefon: 63 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
Nejlepší dánské POTRAVINOVÉ BALÍKY
firmy PLUMROSE dodáme rychle a spolehlivě
Obstaráme za Vás placení cla

Kontinentální a australské
ŘEZNICTVÍ A VELKOUZENÁŘSTVÍ

P I L S N E R
92, Glenhuntly Rd., ELSTERNWICK, VIC.
(elektrikou č. 4, zastávka 43)
Tel. LF 4365, po prod, době 56 2958
Vždy kvalitní maso a uzeniny
Dodávky do domu
EMIL FUČÍK (dříve Lyons Smaligoods)

DARUJTE

moderní keramiku

NAVŠTIVTE

ULTRAMODERNÍ

RICK'S RESTAURANT

ELLIS

15 Queen St., Melbourne-City
(blíže Flinders St.) Telefon 62 2487

86 Nicholson Str., Abbotsford, Víc.

FRANCOUZSKA A ČESKA KUCHYNĚ
Vepřová, knedlík a zelí denně

ČESKÉ
KNIHY
a knihy čs. autorů v angličtině zábavné i poučné,
obrázkové knihy, učebnice, české kuchařky
(psané česky neb anglicky) spolehlivě dodají

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
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DOMOVA

Šéf k u c h a ř
Telefon

JA

6973

byt:

JA

6701

Honza

Paver

Otevřeno od 9 hod. dop. do 7 hodin večer,
v sobotu do 1.30 hod. odp., v . neděli zavřeno.
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HLAS

DOMOVA

25. 1. 1960

Ve zkratce
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Titul mistra republiky putuje zpět do Brna

ČS. HOKEJOVÁ L I G A S K O N Č I L A
První lednovou sobotu byla v ČSR dohrána hokejová liga, která se vyznačovala nestálou formou
mužstev. V závěru sezóny se na některých teamech projevovala únava, neboť musely sehrát v dobé
od 14. října do 2. ledna po 22 zápasech.
V těžké soutěži obstálo suverénně mužstvo R H Brno, které prohrálo pouze dva zápasy (v Pardubicích 2:3 a v Plzni, kde bylo oslabeno, o nejlepší tři hráče, 0:2) a získalo přebornický titul sedmibodovým náskokem před hokejisty Bratislavy.
Z mužstva RH Brna bylo po skončení ligy 1959/60 nominováno do národního mužstva pro olympijské hry ve Squaw Valley deset hráčů: brankář Nadrchal, obránci Potsch, Kasper a Mašláň,
útočníci Danda, Pantůček, VI. Bubník, Černý, Šojer a Vaněk. Trenérem čs. národního mužstva byl
jmenován Farda z Brna.
Obhájci titulu mistra republiky, hokejisté Kladna, zklamali a skončili až pátí. S nejvyšší hokejovou soutěží se rozloučila mužstva Vítkovic a Opavy.
Králem střelců se stal pravý křídelní útočník Bratislavy Jáno Starší, který vstřelil 27 branek.
Tabulka 1. čs. hokejové ligy:
1. RH Brno 39 b.(122:46), 2. Bratislava 32.,3. Pardubice 26 b. 4. Sparta Praha 25 b.,5. Kladno
25 b.,6. Plzeň 24 b.,7. Jihlava 23 b.,8. Litvínov20 b.,9. Chomutov 18 b.,10. Sparta Brno 14 b.,11.
Vítkovice 13 b.,14. Opava 5 bodů.

LYŽAŘI PŘED OLYMPIJSKÝMI HRAMI
Světová lyžařská elita se sjela v minulých dnech do švýcarských sportovních středisek Wengenu,
Le Brassus a Grindelwaldu, aby tu bojovala nejen o mezinárodní prestiž, ale také o letenky na olympijské hry do Squaw Valley.. čímž se pochopitelně úroveň těchto tradičních závodů ještě daleko zlepšila.
—O největší senzaci už 30."Lauberhormr" ve Wen- Štafetový závod na 4x10 km se stal (ze 14 družstev
genu se postaral 171etý Němec Willi Bogner z Mni- z deseti států) záležitostí finských lyžařů, kteří ve
chova, který na sjezdovém úseku dlouhém 2.800 m, složení Peltonen, Korhonen, Puttonen a Maentyzajel nejrychlejší čas 2:24.6 min-,a porazil přesvěd- ranía (vítěz v běhu na 15 km),zaieli skvělý čas:
čivě přední světové sjezdaře ze 17 států. Další po- 2:35.1 hod. Překvapili i Italové, kteří byli jen o 11
řadí sjezdu: 2. Stiegler (Rakousko) 2:26,4 min.:3. vteřin pomalejší, a získali stříbrnou medaili. 3. Pol:Zimmerman
(Rakousko); 4. Milianti (Itálie), 5. sko, 4. mistři světa Švédové, 5. Itálie. 6. Švýcarsko,
Perrillat (Francie); 6. Riedl (Východní Německo). 7. ČSR
Ve slalomu dominovali ve Wengenu Rakušané,
kteří obsadili všechna tři první místa. 1- Lerfaier.
Stiegler, 3. Hinterseer; 4. Leitner (Z. Německo),
E>. Oberaigner (Rakousko). 6. Mathis (švýcarsko).
Italské fotbalové národní mužstvo sehrálo v NeaNejvyrovnanějším lyžařem alpských disciplin je poli poslední utkání soutěže Mezinárodního poháru
v letošní sezóně dosud Rakušan Peppi Stiegler. kte- dr. Geroe, ve kterém zvítězilo nad Švýcarskem přerý obsadil jak ve sjezdu tak i ve slalomu druhé svědčivě 3:0. Konečná tabulka Mezinárodního pohámísto, a vyhrál ve Wengenu alpskou konbinacL
ru je tato: 1. Československo 16 bodů, 2. Maďarsko
Pořadí alpské kombinace: 1. Stiegler,(Rakousko), 2. 15 b.. 3. Rakousko 11 b., 4. Jugoslávie 9 b., 5. Itálie
Bogner (Z. Německo), 3. Hias Leitner (Rakousko). 7 b_ 6. Švýcarsko 22 body.
4. Hinterseer (Rakousko). 5. Leitner (Německo) 6.
V Río de Janeiro zvítězili v odvetném střetnutí
Millíánti (Itálie).,
brazilští fotbaloví olympionici nad teamem KolumV soutěži žen se očekávají na olympijských hrách, bie 7:1, a celkovým brankovým poměrem 7:3-prove Squaw Valey ještě větší boje než před čtyřmi hráli před tím v Bogotě 0:2-postupují do závěrečroky v Cortině. Velkou roli tu mohou hrát Švýcarky, ných bojů o účast na olympiádě. Brazilští fotbalisté
kteťé jsou letos ve skvělé formě, což potvrdily i budou nyní bojovat spolu s dalšími čtyřmi amatérmezinárodní závody v Grindelwaldu. Vždyť v ob- skými teamy Ameriky: Mexikem, Argentinou, Suriřím slalomu deklasovala jejich velká naděje, olym- namem a Peru o svou kvalifikaci, a pouze tři z těchpijská vítězka, 281etá Madelaine Camot-Berthodo- to pěti representačních mužstev pojedou na letní
vá ze Ženevy, světovou slalomářskou elitu, když byla olympiádu do Věčného města.
Egypští fotbalisté porazili v Kahýře Nigérii 3:0,
o 2,5 vt. rychlejší než nejlepší loňská lyžařka světa
Italka Jerta Schirová. Ještě ve větší formě se před- a zajistili si tak rovněž účast v závěrečných bojích
stavily v Grindelwaldu Švýcarky ve slalomu pros- afrického pásma pro olympijské hry, ve kterých se
tém, kde dokonce obsadily první tři místa: l.Anne- střetnou s vítězi dalších dvou skupin: representanty
.'marie (Wčserová, 2. Lilo Michelová, 3. Chamotová. Tunisu a Sudanu. Dvě z těchto tří mužstev budou
Pořadí kombinace v Grindewaldu : 1. Madelaine pak representovat amatérskou kopanou tohoto konChamot-Berthodová (Švýcarsko), 2. Sperlová (Z. Ně- tinentu v Símě.
5. února bude v Santiagu v Čile schůze organisačm e c k o ) ^ . Netzerová (Rakousko), 4. Waserová (Švýcarsko. Sjezd vyhrála Italka Pia Riva před Němkou ního v ý b o r u 7. mistrovství světa v kopané, která bude řešit nejen termín závěrečných bojů, ale i sysBieblovou a Švýcarkou Chamotovou.
tém kvalifikace. Na toto mistrovství světa, které
Za velmi pěkných sněhových podmínek probíhaly bude probíhat, v Santiagu v r.1962, se přihlásil retaké tradiční už deváté mezinárodní lyžařské závody kordní počet 60 států (mezi nimi i ČSR), což je o
v klasických disciplinách v Le Brassus, kterých se 7 teamů více než na mistrovství světa ve Švédsku.
zúčastnilo přes 100 závodníků z 12 států. V závodě
Československá fotbalová mužstva byla na zásdruženém zvítězil Švéd Erikson, který vyhrál skok jezdu v Africe. Nejlépe si tu vedli fotbalisté Sloprostý-před Rakušanem Leodolterem a Čechoslová- vana Bratislavy (ŠK), kteří vyhráli všech sedm zák e m Martiňákem,-a v běhu na 15 km obsadil de- pasů s brankovým poměrem 25 : 5. Nejlepší výkon
váté místo. Čechoslovák Martiňák byl v celkové kla- podali v těchto utkáních : v Konaře zvítězili nad
sifikaci pátý za Švédem Eriksonem, Rakušanem representačním teamem Guinejské republiky 7:2 a
Leodolterem, Polákem Karpielem a Finem Piikonem. 4:1, nad národním mužstvem Ghany 1:0, nad teamem Ashanti (Ghana) 5:2 a v utkání ve FreetowHLAS
DOMOVA
nu (Sierra Leone), kde zvítězili nad místními fotbalisty 3:0. —"Podzimní" čs. mistr Dukla Praha provychází čtrnáctidenně ftídí redakční kruh.
hrál v Egyptě s teamem FC Zamalek neočekávaně
Adresa: Hlas domova,
0:2, porazil pak XI. Damašku 3:1, team Alexandrie
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
5:1 a v Bejrutu mužstvo Libanonu 4:1. — FotbaTelefon JA 3380 (jen mimo pracovní dobu)
listé Trnavy hráli v Sudanu s mužstvem Chartumu
Předplatné: na rok s 37/-, na \ roku s 19/0:0 a Spartak Praha Stalingrad (Bohemians) po
na 7 čísel s -10/-, jednotlivě s 1/6
porážce v Istanbulu 1:2, vyhrál stejným branko-

Kopaná

—Košíkáři pražské Sparty absolvovali úspěšný zájezd do Belgie, Francie a Maroka, kde zvítězili ve
všech osmi zápasech.
—Předsednictvo finského hokejového svazu definitivně rozhodlo, že nevyšle své representanty na olympijský turnaj do Sqaw Valley. S velkou pravděpodobností tu tedy bude sedm mužstev: SSSR,
USA, Kanada, Švédsko, ČSR, Německo a Japonsko.
—Českoslovenští gymnasté prohráli v Leningradě s
družstvem městského výběru: muži 498,2:501,35 b..
ženy 376,55:379,2 b.
—V. posledních 14 dnech byla sehrána tři čtvrtfinálová Utkání 3. ročníku Poháru evropských mistrů v
házené o sedmi hráčích. Do semifinále se probojoval
dánský přeborník Aarhus (vítězstvím nad obhájcem
trofeje Goeteborgem 17:6.), západoněmecký Frisehiauf Goeppingen (porazil holandské mužstvo TV Aalsmeer 27:12,) a pařížské studentské mužstvo P.U.C.
(které zdolalo portugalské Porto 18:13).0 čtvrtém
semifinalistovi se rozhodne mezi Duklou Praha a
mužstvem Bukurešti.
—Světový rekordman na 220 y a 110 m motýlka Američan Mike Troy zaplaval ve Fort Lauderdale na
Floridě i 110 y motýlka v novém světovém čase za
1:00,2 min. Překonal tak o 3 vt. dosavadní oficielní
rekord svého krajana Jecka.
—Australská plavecká sezóna začala i letos skvělými výkony: v 55 yárdovém bazénu městečka Bůndaberg nedaleko Brisbane zaplavala 181etá RosemaryLassigová nový světový rekord na 110 y prsa:
1:21,3 min; překonala tak o 0,3 vt. světový limit
stanovený mezinárodním plaveckým svazem. 151etá
Ilsa Konradsová zaplavala pak 440 y volný způsob
za 4:45,4 min., což je o 3,2 vt, lepší čas, jako dosavadní platný světový rekord její krajanky Crappové z roku 1956. Ilsa Konradsová je nyní držitelkou
sedmi světových rekordů:440 y a 400 m, 880 y a
800 m, 1.500 m a 1.650 y volný způsob, a spolu se
svými krajankami Fraserovou, Morganovou a Crappovou členkou štafety na 4X110 y, která zaplavala
trať za 4:17,4 min.
—V Praze na Zimním stadionu probíhalo mistrovství
republiky v krasojízdě. V soutěži mužů obhájil titul
dvojnásobný evropský mistr Karol Divin z Bratislavy, v soutěži žen byla nejúspěšnější Mrázková-Dočekalová, v soutěži tanečních párů sourozenci Romanovi a v soutěži dvojic Dvořáková-Vosátko z
Prahy.
vým poměrem nad mužstvem Besiktas.
A konečně italské fotbalové národní mužstvo ve
svém posledním přípravném zápase na utkání se
Švýcarskem v Neapoli porazilo v Římě fotbalisty
čs. mistra RH Bratislavu po zápase skvělé úrovně
2:0.

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Emila Dvořáka (Adelaide?), Jiřího Honsu z Č.
Budějovic, Karlu Škorpíkovou a Věru šullovou z
Brna, Miroslava Tomáška z Nuslí, J. Kučeru z Trhové Kamenice a Jindřicha Pittrofa nar. 5.8.1930 v
Mar. Lázních - vzkaz z Norska.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD
Malý oznamovatel

L i s t á r n a

Poplatek za 1 řádku 1/-.
M. R. Chicago 8 : Díky
za inf., výstřižky a adretučnou 1/6
sy. -J. H. Cicero : Díky za
výstřižky. - M. Z. Berwyn
KOMERČNÍ
INŽENÝR : Díky za 2 zásilky. Něse zdejší bilanční a daň. co bude v příštím čísle. praxí, člen účet. institutu B. Š. Toronto : Díky za
(ASA), provádí všechny výstřižky. - J. U. Bromúčetní a daňové práce. pton : Díky za výstřižky.
Volejte (Melb.) FL 6126 - D r . E. K. Bissett: Díky
nebo pište do HD.
za zaj. dopis, k liěmuž
se vrátíme. Zpr. o dr. S.
ŘEZNÍKA A UZENAŘE viz HD 25-26/IX. - A. K.
přijmu. Zákl. plat 20 £ Oslo : Díky za dopis. - M.
a přesčasy. Josef Kotrc. V. Sydney: Díky za adre75 Main Rd. West, St. sy. - B. A. Perth E. : DíAlbans, Victoria
ky za zpr. a výstř. HD
SLEPIČKY různého stáří - nosnice, kapouny-a
DOPORUČTE
kachny dostanete n nás
kdykoliv. E. Teichmann.
HLAS D O M O V A
c/-E. Clematis, Wellingsvým přátelům
ton Road, Bush Shades,
Vic.

