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N a šibenici s de Gaullem - Vive de Gaulle

Revoluce v revoluci
"Já jsem Východoafričan'', řekl mi nedávno jeden běloch. "Narodil
jsem se v Nairobi, moji rodiče přišli z Anglie, Teď jsem člověk bez domova.
Africký nacionalismus, Mau Mau... Konec je jenom otázkou času..."
Jakkoliv absurdně to zní, teprve tohle krátké zablesknutí z Kenye mi
řádně osvětlilo povahu toho, co se právě odehrálo v Alžíru..
V Alžíru je jeden milión Evropanů, kteří se tam, jako ten. "Východoafričan", narodili a někteří z nich Francii nikdy ani neviděli. Teprve uvědomíme-li si tuhle skutečnost opravdu dobře, dokážeme pochopit fanatismus,
s nímž tolik alžírských Francouzů zápasí ne jenom o své existence, ne jenom
o své výsady, ale hlavně a především o to, co se naučili považovat za své
domovy.
V Alžíru nejde o pouhou likvidaci další kolonie. Jde o zápas mezi
lidmi, jimž ta zem opravdu patří, a lidmi,
kteří mají celkem pochopitelné důvody k tomu, aby věřili, že jim
patří. Přidejme k tomu
místní politické čachráře s jejich "dobrodinci"
v Paříži, kteří mají v
Alžíru své investice, a
je celý problém na dlani.

nácti měsíci dostali de
Gaullea k moci, táhli
před čtrnácti dny Alžírem za křiku: " N a šibenici s de Gaullem", zatím co lidé, které měl
de Gaulle srazit na Jcolena, odpovídali' " V i v e
de Gaulle!"
Demokracie a Aližír

cie. Když začala alžírská
rebelie, nedlouho po por á ž c e v Indočíně, cíl
všech pařížských vlád
byl jenom jediný-zničení: vzbouřenců.'
Časem se přišlo na to,
že to není úkol lehký.
Porazit soupeře, který operoval z e základen v
Tunisu a těšil se naprosté podpoře místního obyvatelstva, bylo nad síly francouzské armády.
Ú t o k na p r o západní
Tunis nebyl únosný politicky.

Konflikt
se vlekl a
podlamoval nejen v ojenskou, ale i hospodářskou sílu Francie. Poslední demokratické vlády v Paříži, zvláště Mendez Franceova a Molletova, pak už pomalu začaly uznávat nutnost jednání se vzbouřenci, což
se ovšem nijak nelíbilo
Francouzům v Alžíru.
Tak došlo v roce 1958
k úspěšnému puči armády a alžírských kolonistů, který dostal k moci
de Gaullea a vedl v e
Francii od demokracie
k systému, který bychom
snad mohli nazvat "polodemokracií."

Alžírští pučisté se doJsou věcí o Alžíru,
mnívali,
že našli v de
které si bude dobře zoGaulleovi člověka, který
pakovat. Alžír byl
do
se vrátí k starému cílinedávná považován vševojenskému
zničení
mi Francouzi bez rozdír
Podstata věci je přivzbouřenců.
1 u za
neoddělitelnou
rozeně pořád jasná, pročást kontinentální Fran(Pokračování na str. 2)
tože o pravém vlastníku
nemůže být, přes všechno to, co bylo řečeno,
Překvapující nález bavorského
pochyb. Dnešní Alžíran
ministerstva spravedlnosti
přece nemůže být trestán za to, že mu byla
jeho země ukradena již
před sto lety. Takový
druh krádeže se neproJeden ze čtenářů H D zaslal nám před několika dny dopis, který mu napmlčuje. J e však dobře sal koncem prosince jeho důvěrný přítel, zaměstnanec mnichovské stanice
znát obě strany sporu. Svobodné Evropy. Pisatel dopisu v něm vysvětluje, proč se na nějaký čas
Jenom tak pochopíme, v dopisování odmlčel. V dopise napsal, že "od jisté doby jsou tu horečnaté
že lidé. kteří před osm- poměry, nikdo vlastně neví, co se děje, víš už, co se tu stalo se "slánkovou
aférou".

TRAVIČSKÁ
A F É R A SE Z A U Z L U J E

Z klubu zabudnutých Slávů
Nina Petrovna si získala srdce Ameriky. Slovanská. matka a babička, jakých je na tisíce, se starosvětským drdolem a širokým, dobráckým úsměvem
a neskrývaně poctivou bradavicí pod levým okem.
Fotografovali ji v každou dobu denní i noční, a
zatím co dámy ji provázející měnily toílety z vycházkových na coctailově, Nina Petrovna zůstávala
ve svých puntiěkových šatech, vždy prostá, usměvavá, skromná.
Kdyi nakupovala ve velkém obchodním domě v
San Franciscu, kupovala obezřetně. : bavlněné potahy na přikrývky pro vnoučata, nerozbitné hračky i plastikových hmot, dvě dětská sedátka do auta, která se zavěsí na přední sedadlo a z nichž je
možno "šofírovat" plastikovým volantem.
A taky šaty pco sebe, ne pět yardů, čtyři stačí,
prosím! Tohle všechno možná zní naivně a sentimentálně a dějinami to nepohne. A přes to v nás
vyndal podivnou, sladkou, hrůzně nejistou naději
ruský, vřelý, široký úsměv N i n y Petrovny Chrušěwiwé.
Politicky lyrik ze čtvrtletníku Svědectví (10-III.,
str. 86, jxl. ZN-San Francisco) tedy neobjevil Amerato, ale Nina Petrovna. Slovanská matka a babička s drdolem jisté netušila, že si podmaní jedno
srdce v srdci San Francisca. Nám vrátil televisní
obrai Niny Petrovny vzpomínky zcela jiné, zceia
nggalaTitoí. Ale přes to v nás tato lyrická glosa vyvolala podivnou. sladkou, hrůzně nejistou naději,
tř redakce Svědectví upne své politické s n ě n í k
přeJodsm jtetějSán, než je r u s k ý , vřelý, široký
¡umě* Niny Petrovny Chruščovové.

' V dopise prosí, aby
se jeho jméno nikde v
tisku neobjevilo; protože
"komouškové dosáhli alespoň jednoho ze svých
cílů: než se všechno vyšetři, nikdo tu nevěří nikom-u a každý podezírá
každého."

V 1. čísle tohoto ročníku jsme podali stručný
přehled toho, co se stalo:
Co se stalo

Z jiného pramene je
známo, že z mnichovské
vysílačky přes noc zmizeli dva slovenští zaměstnanci. Jejich zmizení se
vysvětluje zákrokem americké t a j n é služby,
k t e r á je odstranila z
Mnichova p r o
jejich
vlastní bezpečí a na jejich vlastní žádost.

jak byla kantina mnichovské stanice náhle uzavřena, jak ředitel Hazelhoff oznámil objevení
smrtelného jedu atropinu, j a k podepřel svoje
prohlášení raportem protišpionážní sekce amerického vojenského velitels t v í v Heidelbergu, a
jak nakonec vážnost celé aféry potvrdilo americké ministerstvo zahraničí - úředním prohlášením, v němž odsoudilo
"slánkovou aféru" jako
"hanebný pokus o zločin".

Tato zpráva rozhodně
n e n í potvrzena, ale alespoň dokresluje ovzduší, které travičská aféra
v Mnichově vytvořila.

Nepřekvapilo nikoho,
když československá vláda, jejíž diplomat, vícekonsul v Salcburku Ja(Pokračování na str. 2)

Dva

zmizelí

Žijící generace je nemilované dítě komunismu. Její psychologická podstata nebyla uznána,
její životní nároky byly obětovány. Ona má
být most, po kterém duní historie. Byl jí dán
úkol obětovat se pro budoucnost, jak si jí představuje revoluční skupina... Jednou nebude žalářů-proto je teď třeba zdvojnásobnit jejich
počet. Nebude trestu smrti-ale zatím je nezbytno zabíjet i za úchylku v hospodářské theorii a za odlišný názor na francouzské umění.
Kdyby nebylo dovoleno nyní zahubit několik
miliónů zemědělců, nebylo by možno spasit zemědělce. Aby již nikdy nebylo tyranie, je nezbytná tyranie" právě nyní. Ferdinand Peroutka

NEVDĚK SVĚTEM VLÁDNE
"Každá továrna bude obklopena zahradami plnými květů," slibovaly nedávno moskevské Literární
noviny. " . . . U vchodů do továren budou stát sochy
místních novátorů a nejctěnějších mužů v celé zemi. Neonově lampy budou viset nad zautomatisovanými výrobními pásy a tak zvýší výrobní tempo
dělníků a údržbářů.
Rytmus práce bude oživen rytmem hudby. Čistý
vzduch, prosycený ozónem jako vzduch po bouři,
zabije pekelný žár pecí a rozptýlí výpary a zápachy a naplní každou hruď proudy nevyčerpatelné
energie. Je samozřejmé, že za takových okolností
každá práce se stane přitažlivější a produktivnější.
Představte si budoucí komunistickou práci : už se
na ni těšíme s upřímným pozdravem : "Čest práci"!"
Kdyby někdo vzal tuhletu komunistickou utopii,
doslova, musil by dojít k velezrádnému závěru, že
v Sovětském svazu nemají závodní rozhlas, větrání,
a že všeliké socialistické budování je dosti nepřitažlivé a nedosti produktivní.
"Podmínky komunistické práce", tvrdí týž článek,"vytvoří obrovský proud hojnosti, nejen bohatství
hmotného, ale bohatství plodů svobodné duchovní
[tvorby a duchovního mistrovství. Protože pracavní
d e n bude krátký, zrodí se mnoho pozoruhodných
mistrů a znalců umění v každém rekreačním středisku. .."
A tak zase : což je. opravdu p o t ř e b a , aby se
dnešní dělník, který (jak bylo výše ukázáno) pracuje do úpadu ve smrdutých hutích, se udřel, aby
se stal "hnojem historie", aby se někdy v budoucnosti mohlo zrodit bohatství nejen hmotné, ale i
bohatství "svobodné duchovní tvorby"? Copak nejsou dnešní občané "nejhrdější země světa" dostatečně bohatí? Nebo není snad v Sovětském svazu
onen přebohatý proud svobodné umělecké tvorby
v každém rekreačním středisku?
Po léta nám sovětští propagandisté vykládají, že
tomu tak je. A slibují, že po světové porážce kapitalismu bude tento blažený stav zaveden ve všech
zemích světa. Nebude třeba státní policie., státních
úřadů, zmizí vojáci i generálové, rodinný život nabude nových forem. .. Všechno tohle fantasmagoření jsme byli nuceni poslouchat do omrzení.
A přece se projevy vedoucích komunistických politiků diametrálně liší od šťastných utopií komunistických theoretiků. Nejnověji to byl maďarský quisling Jánoš Kadár, který v nestřežené chvíli drastické upřímnosti prohlásil na komunistickém táboru lidu v Šalgotarjánu :
"Podstatou naší politiky, soudruzi, je toto : demokracii a svobodu lidu, diktaturu ieho nepřátelům."
Není to často, kdy se komunistický mluvčí splete
natolik, že tak jasně začne rozeznávat demokracii
a diktaturu, "nepřátele l i d u " a " l i d " . Maďarská
censura plným právem potlačila tuto pasáž z jeho
řeči, která vyšla v plném znění, a jistě k veliké
nelibosti stranických stratégů, jenom v lokálních
novinách. Navíc jěště Kadár výhružně dodal, že
maďarští komunisté, si ještě nevyrovnali všechny
účty, že ještě zůstaly nepomstěny "křivdy" spáchané za "kontrarevolucí" v letech 1919 a 1956.
Čím to, že komunistický režim, 'který vydává své
vladařství za ráj na zemi, musí neustále vyhrožovat obyvatelům tohoto ráje a ustavičně je zastřešovat? čím to, že zatím co v nekomunistickém světě čelí komunismus mythické skupině zatvrzelých
reakcionářů a válečných štváčů, kteří utlačují vlastní národy, toužící po blahu komunismu, ve svém
vlastním světě musí likvidovat miliony příslušníků
onoho šťastného lidu, který se už přes čtyřicet let
podílí na "mohutné stavbě komunismu"?
Není to tím, že .za vlnami marxistické these a
antithese se valí vlna synthese zcela jiné, než jakou si vypočítali filosofové komunismu? Lid, svrchovaný a nefalšovaný lid, je totiž svrchovaně nevděčný za červánky budoucnosti, musí-li za ně krvavě platit krutým dneškem.
jun
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Revoluce v revoluci

DOMOVA

Travičská aféra se zauzluje

(Pokračování se str. 1)
(Pokračování se str. 1) pevný. V druhém přípa- nil Francii už po třetí a
roslav Němec, b y l do
Polodemokracie a Alžír dě pak vyrůstal další o- má větší nárok na nesmrcelé aféry namočen a ž
tazník - na čí stranu se telnost . než Johanka z
De Gaulle měl jiné úpo uši, označila celou
přidá armáda? Občan- Areu, které se to podamysly. Likvidaci alžírskévěc za "drzou provokaská válka byla možnost, řilo jenom jednou. Nikho konfliktu sice povaci".
'
jež se nedala úplně vy- de už není slyšet "na šižoval z a
nutnou, ale
Překvapilo tím
více,
loučit.
benici s de Gaullem",
doufal dosáhnout jí jikdyž vedení mnichovumlkla i slova sousedů
Situace zůstala krajně
nak, než jak se všeobecské vysílačky bylp nuceza kanálem o "ješitném
ně očekávalo. V z á ř í nejistá celý týden. Z a
no vydat tuto zprávu:
a tvrdohlavém starci".
1959 oznámil svůj plán, barikádami čekali vzbouZpráva bavorského
N e b o ť de Gaulle nezakterý uznal právo Alží- řenci, před nimi stála
chránil jenom Francii.
ministerstva
ranů n a sebeurčení, a nečinná francouzská arZachránil také ceié zádal jim tři možnosti: 1. máda. . Vláda v .Paříži
" Z prohlášení, vydapadní spojenectví, které
úplné spojení s Francií, kolísala.
předtím tolikrát poško- ného. dnes tiskovou kan2. vnitřní samosprávu,
celáří bavorského státDiktatura a Alžír
dil.
ního ministerstva spra3. samostatnost.
Pak se dal do práce
Zbývá odhadnout, co vedlností, je zřejmé, že
V
Alžíru tak došlo
d e Gaulle. Parašutisti bude následovat. Měly
dva laboratorní posudky
m e z i bílými kolonisty
gen. Massua byli odsu- by se snad zlepšit v yslánek v kantiriě Radia
z n o v u k rozčarování.
nuti do Francie a na je- hlídky na konečnou dosvobodné Evropy, obsaSignálem k nové krizi
jich místo nastoupila ci- hodu v Alžíru, protože
hující atropin, přinesly
byl vlastně č l á n e k v
zinecká legie, které. j e de Gaulle jistě důkladně
různé výsledky..
Sueddeutsche
Zeitung,
celkem jedno, do koho přistřihne křídla extrev němž hrdina prvního
Rádio svobodná Evrostřílí. Velením byl pově- mistům, kteří byli hlavpuče, parašutistický gepa, které nemá prostředřen nový, spolehlivý ge- ním zdrojem nedůvěry
nerál Massu, vyslovil oky na provádění chemicnerál, a president d e bojovníků za alžírskou
tevřeně pochybnosti, nekých analys, nemá možGaulle se postavil před nezávislost.
Francie
dopustiía-li s e armáda
not zabývat s e nálezy,
televisní kamery. V ener- přejde o d
polodemoomylu, když posadila de
oznámenými jednak agickém projevu, který kracie k diktatuře. De
Gaullea do sedla.
merickými
vojenskými
podtrhl jeho autoritu, Gaulle s e stane jejím
úřady,
jednak
bavorD e Gaulle
povolal neustoupil nikde ani o absolutním
vládcem.
s
k
ý
m
ministerstvem
Massu do Paříže, zbavil píď. T o byl rozhodující Vnitřně to může půsoho velení, a nová revo- okamžik. A ž dosud ne- bit celkem blahodárně, spravedlnosti."
luce, revoluce v revolu- rozhodná
Zde
prozatím končí
armáda s e v zahraniční politice už
ci, byla v proudu. Ex- postavila za svého staré- méně. Další potíže uv- historie "slánkové afétrémně pravicové
ele- ho velitele. Revoluce v n i t ř
západní
aliance ry". Prohlášení Radia
menty v Alžíru odpově- Alžíru se zhroutila bez jsou pravděpodobné.
svobodné Evropy bylo
děly demonstracemi, při jediného dalšího vystřejediné možné prohlášeFrancie prošla celkem
nichž přišlo o život 19 lu.
ní, jež jeho vedení mobez úhony těžkou krizí.
lidí. Staronoví vzbouhlo udělat.
Hodnotíme-Ii, c o se Příští bude asi spojena
řenci se zabarikádovali
Kletba soukromníka
stalo, jedno je jisté : ge- š otázkou: co a kdo po
ve středu města. Šlo jim
de Gaulleovi?
-kwnerál
de
Gaulle
zachráStanice sama, právě
o tři věci: 1. odvolání
principu sebeurčení, 2.
získání armády na svou
stranu, 3. převrat v PaříV poválečných letech vzrostl mezi studujícími linguistiky ve Spojených
ži.
státech neobyčejně zájem o ruštinu a jiné slovanské jazyky. Éra sputníků
Osud
Francie visel
způsobila, že tam slovanské jazyky vytlačují stále více němčinu, která měznovu na vlásku. Otázla v anglosaských zemích dříve primát jako jazyk technických odborníků.
kou bylo, dá-li se de
Pcdle měsíčníku " T h e skou universitou, je v U
Nesčetná stipendia uGaulle vydírat alžírskou
a n d S A několik vysokých u- možňují
Američanům
klikou a jejími p 1 e t-i American Slavic
chářskými stoupenci v Eašt European Studies", čilišť, která se zabývají studovat východoevropcolumbij- podrobněji
východoe- ské otázky p ř í m o na
Paříži, n e b o zůstane-li vydávaného
vropskými problémy. Z e místě. Zmíněný měsíčznámějších universit je ník uvádí např., že Jat o hlavně columbijská. mes Ferrell, studující faharvardská a kalifornská kulty slovanských jazyNa těchto universitách ků a literatury na michise mohou studenti spe- ganské universitě, obdrPIJTE ZDRAVÉ ZKAŽENÉ ŠŤÁVY!
cialisovat v ruském ne- ž e 1 universitní stipenStěžoval si občan, že limonáda (Po-Mo),ktebo jiném východoevrop- dium, které mu umožní
rou mu podali v restauraci na smíchovském
ském jazyku, případně studovat literární ~ mateautobusovém nádraží, měla příchuť šumivého
v zeměpisu, sociologii, riál v Československu,
vína, to byla sice pravda, ale bylo třeba občanu
psychologii, anthropolo- nebo že W . E . Harkins,
vysvětlit, že dřívější kapitalista Zátka ve snaze
gii, vyučování, filosofii, profesor slovanských jadosáhnout zisku vyráběl limonády z barevných
umění neb technickém zyků na columbijské utresti a sladil je cukerínem. Naše Sodovkárny
výzkumu té neb oné o- niversitě, dostal stipenvyrábějí v š a k limonády z čistých ovocných
blasti východní Evropy. dium a odejel do ČSR,
"šťáv, které mohou podlehnout zkáze. TrvanliMéně znamejsi universi- kde studuje dílo Karla
vost nepasteurisované limonády vyrobené z oty mají podobné fakulty Čapka.
vocné šťávy je pouze devět dnů, jinak v teple
s poněkud
omezeným
Většina
amerických
začne kvasit. Obean mohl tuto limonádu odprogramem. Čeština se středních škol, pokračumítnout, protože Sodovkárny jsou schopny dopřednáší na několika a- je měsíčník, vyučuje dodávat zboží plynule tak, j a k si je restaurace
merických učilištích. (Po- sud p o u z e ruštinu. I
objednají, třeba dvakrát týdně. Až bude instadle předběžného progra- tam je však snaha zavést
lováno pasteurisační zařízení, budou limonády
mu bude se čeština vyu- v blízké budoucnosti do
trvanlivější.
čovat též na nově zříze- učebních osnov jiné výNová Praha, časopis národních výborů v Praze,
né Monashově univer- chodoevropské jazyky.
sitě v Melbourne p.r.)
říjen 1959.
-mk-
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tak jako její ředitelství
a předsednictvo ve Spojených státech, j e podnik
oficielně soukromý. Oficielně i technicky vzato, Svobodná Evropa operujé v cizí zemi se schválením
svrchované
vlády této země.

tonem a měla by být rozřešena, padni komu padni.
Malé nenápadné vraždění, pokud jde o západní veřejnost, je populárnější, než vraždění ve
velkém, jemuž se dnes
říká světová strategie.

Je nám jasné, že představitelé
Svobodné Evropy nemohou vydat
prohlášení jiné než smut.n ě diplomatické. J e
nám však také jasné, že
prohlášením
o nálezu
bavorského ministerstva
spravedlnosti by celá záležitost neměla skončit.
Mnichovská aféra by
se rozhodně neměla stát
předmětem litkupu mezi Bonnem a Washing-

M a j í- l i
Američané
dnes co k věci říci, měli by to říci rychle. Tot é ž by měli udělat. i
Němci.
Bylo by lépe, kdybychom věděli, že "slánková aféra" byla výmyslem, praktickým žertíkem nebo omylem, než
abychom nad sebou vyhlíželi fémové stíny Zahoří a inženýra Formise.
vm

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

OPTO

Capitol House, 109 Swanston St.
M E L B O U R N E (vedle kina Capitol)
Telefon: 63 2231
DODÁME L É K Y 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

ZE DNE NA DEN
24. 1. Francouzští usedlíci demonstrovali proti
de Gaulleovi, který propustil alžírského velitele
generála Massu. Demonstrace se změnila v bitvu,
při které bylo 19 lidí zabito a 141 zraněno.
25. 1. V Alžíru bylo vyhlášeno stanné p r á v o .
6000 demonstrantů se zabarikádovalo
uprostřed
města. Nepokoje se také
rozšířily do Oránu. Francouzský ministerský předseda Debre odletěl do Alžírska.
26. 1. Burmský ministerský předseda generál Ne
Win odletěl do. Pekingu
k jednání o čínsko-Burmských . hranicích.
28. 1. Ve Francii bylo zatčeno 60 lidí, kteří se prý
snažili rozšířit alžírskou
revoluci do Francie.
—Předseda kazakstanská
komunistické strany Běla jev bvl zproštěn s v é
funkce a poslán do Stavropolu, kde působí Bulganin.
29. 1. V Londýně skončily bez dohody porady
britského ministra zahraničních věcí S. Lloyda s
kyperskými representanty Makariosem a dr.Kutchukem o britských vojenských základnách na
Kypru.
1. 2. Alžírská revoluce
skončila. Povstalci, kte-

ří opustili barikády, byli
naverbováni do cizinecké
legie.
—Izraelské jednotky zničily syrskou pohraniční
vesnici. Akce byla podle
izraelské úřední zprávy
odpovědí na provokace se
syrské strany.
—Sovětský svaz vystřelil
druhou interkontinentální raketu do Pacifiku.
2. 2. Francouzský parlament odhlasoval de Gaulleovi mimořádnou moc.
3. 2. V řeči před jihoafrickým
parlamentem
vyslovil britský ministerský předseda Macmillan
nesouhlas s jihoafrickou
politikou rasové segregace.
5. 2. . Generál de Gaulle
propustil dva členy vlády : J. Soustelle a Cornut
-Gentille.
— V M o s k v ě skončila
konference, které se zúčastnili ministerští předsedové a ministři zahraničních věcí komunistických států.
PŮJČKY PENÉZ
na auta, nábytek,
obchody a hypotéky
zařizuje
ADAM
SMITH
PTY. LTD.
37 Swanston St.
MELBOURNE
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H L A S

D O M O V A

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
—Československá
vláda
schválila s konečnou plat
nosti n o v é (a snížené)
mzdflvé soustavy. Současně pověřila Revoluční odborové hnutí kontrolou plnění plánu a mobilisací
pracovních reserv. Dále bylo rozhodnuto, že občanstvo bude
znovu ''vyzýváno",, aby
odpracovalo určitý počet
brigádnických hodin při
"zvelebování obcí".
—Mluvčí. Národního shromáždění a členové rozpočtového výboru poslanci
J. Valo a J. Štětka pořádali tiskovou konferenci o vládním návrhu na
státní rozpočet na r o,k
1960. Národní shromáždění prý předpokládá, že
letošní rozpočet bude aktivní částkou 187 miliónů
korun.
—Československá
Rada
židovských obcí zaslala
výkonnému výboru Světové rady míru protest
proti
"protižidovským
provokacím" ve svobodném světě.
—Československá strana
lidová pořádala d v o udenní politický seminář,
který byl zahájen projevem J o s e f a Plojhara.
Předním úkolem lidové
strany je výchova členstva k socialismu. Hlavní ideový projev měl šéfredaktor Lidové demokracie Rostislav Petera.
—Na vídeňské zasedání
Mezinárodní
agentury
pro atomovou energii vede československou delegaci dr. Karel Petrželka.

—Dosavadní velkoobchod
n.p. Knilja a n.p. Slovenská kniha byl nahrazen
Sdružením č s. nakladatelství, v jehož čele stojí
dosavadní ředitel státního
nakladatelství
politické
literatury Květoslav Innemann. Jeho zástupcem
je bývalý ředitel Slovenského nakladatelstva Rudolf Zajac,
—"O mírovém úsilí československé církve, která vede věřící k aktivnímu budování socialismu",
informoval ministra školství a osvěty dr-. Frantíšk a Kahudu biskup dr.
František Kovář.
— V Ústředním domě dopravy v Praze přednášel
dr. Zdeněk Kopal, profesor astronomie n a. universitě v Manchestru.
— V letech 1950-58 zvět-.
šil se počet obyvatel Přáhy o 31.000 osob. Přistěhovalo se téměř dvakrát
sto tisíc lidí, ale 170.000
jich v téže době Prahu
opustilo.
—Ve Vinohradském divadle se konal vzpomínkový večer k výročí 70.
narozenin Karla Čapka.
Pořádal jej Svaz československých
spisovatelů,
novinářů a dramatických
u m ě l c ů . Vzpomínkový
projev přednesl dr. František Buriánek.
— V Brně slavila 85. narozeniny divadelní a film o v á herečka Terezie
Brzková, filmová představitelka "Babičky".
—Na vyšehradském hřbi-~
tově se konala m e n š í

PROCESY A ROZSUDKY
—Krajský soud v Praze odsoudil ke dvěma letům žaláře V . Bumbálka, protože prý ve svých
stycích se zahraničními esperantisty podával informace o poměrech v Československu a vyslovoval podvratné názory.
— U lidového soudu v Košicích byl odsouzen
na 16 měsíců dr. Gurčík z Rozhanovců. Dr. Gurčík prováděl potraty a dával si za ně platit v
naturáliích.
— Z a "příživnictví" byl odsouzen 19letý Štefan
S. k 15 měsícům vězení, V minulém roce prý
pracoval jen tři dny a hájil se tím, že "nikde
nenašel uplatnění".
—Poštovní doručovatel Josef Dobšíček z Břeclavi byl odsouzen k 6 letům žaláře, protože od
roku 1947 vykradl přes 500 dopisů a 200 balíčků. Způsobil škodu za 20.000 Kčs.
—Pražská "Práce" varuje před množícími se
"žebrajícími individuy", chodícími dům od domu, "zvláště kolem vánočních svátků''. Někteří
žebráci si prý navlékají kožené zástěry a vydávají se za popeláře. Časopis vyzývá občany, aby
dávali každého žebráka zatknout.
—Herci městského divadla v Kolíně pořádali
na černo zájezdy do Prahy, Karlových Varů a
do Zvoleně, čímž se neoprávněně obohacovali.
Rudolf Kudrnáč dostal 4 roky, Jaroslav Horký
3 a půl roku, Vladimír Švábík 8 měsíců podmínečně a Z . Mika byl varován.
—Jaroslav Polach z Brna prodal Spartaka 440
za 40.000 Kčs. Tím auto předrazil o 19.100 Kčs.
Dostal rok vězení a 15.000 Kčs pokuty.
—František Kandráč z Rudnian na Slovensku
oslavoval s kamarády podmínečné odsouzení
pro výtržnosti takovým způsobem, že ztropil výtržnost. Kandráč dostal tentokrát 5 let, M.Jurišinec 5 let a Milan Sirko rok.
Č

smuteční slavnost n a d
hrobem . Karla Č a p k a .
Smuteční projevy měli
dr. František Langer a
prof. dr. Jílek. Svobodné
slovo oznámilo, že Čapkův "Krakatit" měl od
roku 1948 6 vydání (75.
000 výtisků,), "Povídky
z jedné a druhé kapsy"
7 vydání (145.000 výtisků). "Válka s mloky" vyšlá v e 130^000 výtisků.
Ještě větších vydání prý
dosáhl Čapek v Sovětském svazu a jiných zemích sovětského bloku.
—Československo navštíví ve skupinách tři a půl
tisíce sovětských komsomolců. První dvě skupiny
j i ž ' přijely do Československa.
—Smetanovo a Janáčkovo kvarteto odcestovalo
n a turné do Západního
Německa.
Smetanovo
kvarteto bude pak pokračovat v turné ve Švýcarsku a ve Vídni.
—P ř i zkoušce náhle zemřela členka Komorního
divadla a Divadla komedie v Praze Heda Marková.
—Československé a e r o linie zakoupily první dvě
sovětská
čtyřmotoróvá
trysková letadla
typu
Iljušin 18 - Moskva.
Budou létat na trati Praha - Bratislava (za 45
minut). Mají 80 míst pro
cestující, maximální rychlost 850 km za hodinu
a cestovní rychlost je 650
km, dolet 5.000 km.
—Na 5. července t.r. byl
svolán Ústředním výborem KSČ sjezd strany do
Prahy, který bude projednávat úkoly třetí pětiletky 1961 - 1965 a návrh nové československé
ústavy.

Reorganisace
politické správy

Komunisté snížili počet

krajů v Československu

Ústřední výbor Komunistické strany Československa schválil na švém
zasedání ve dnech 13. a 14.1edna návrh na správní reorganisaci československých krajů. První zprávu o reorganisaci podal loni v říjnu Antonín N o votný před fórem vyšších stranických funkcionářů. Dosud bylo v Československu 19 správních krajů. Nynější reorganisaci je jejich počet snížen
na 10. V e své funkci zůstávají okresní národní výbory, jichž je 108.
V Londýně vydávaný
měsíčník Trends in Captive Czechoslovakia (pro
sinec 1959) k tomu poznamenává :
Správa podřízena
hospodářství
"Fusi
jednotlivých*
správních krajů vysvětlují komunisté jako snahu idenfikovat krajské
správní jednotky s existujícími hospodářskými
kraji, jejichž hranice dosud neodpovídaly hranicím politických krajů.
Očekává se, že začne
tak,é spojování nižších
správních orgánů, okresů a obcí, a že se menší
jednotná
zemědělská
družstva rovněž začnou
spojovat ve větší jednot-

Trtends dále zdůrazňují, že tato reorganisace
změní t a k é
pravomoc
správních úřadů n a d
některými
průmyslovými oblastmi:
"Je třeba zdůraznit, že
tato rozšířená pravomoc
nových krajských národních výborů nijak ne—Komunistický, primátor změní jejich donucovací
hlavního města Prahy po charakter.
roce 1945 a zakládající
Odstavit O N V
člen KSČ dr. Václav Vacek zemřel po delší neJe jasné, že jedním z
moci ve věku 8.3 let.
—Do plzeňské Škodovky hlavních důvodů reorpřijelo na zaučení deset ganisace správních krajů
egyptských techniků. V je snaha odstranit moc
Kahýře se s nimi loučili okresních národních výčlenové čs. velvyslanectví
borů, které často z důvodr. J. Králík, J. Urban.
D. Gerych a O. Foukal. dů lokálně-patriotických
—"Zasloužilými
umělci" odporovaly přísné aplibyli čs. vládou jmenová- kaci směrnic, vydaných
ni akademičtí malíři An- ústřední plánovací kotonín Pele a Jan Slavíček
a výtvarník
bývalého misí v Praze..."
Realistického divadla na
Smíchově Jan Sládek.
—Bez dalších podrobností- byla oznámena srážka
Vlaků na trati ChoceňZámrsk..
—Lidice navštívil britský levicový poslanec dr.
Barnard Stross, známý
propagátor
..komunismu
ve Velké Británii. Vyžádal si povolení pěstovat
v Anglii růže z Lidic.
— V Praze odevzdal pověřovací listiny nový americký velvyslanec M.
Welisch.
— V prostorů obcí Paskov.
Staříč, Rychaltice, Tmávka a, Šuchá-Stonava je
rozestavěno sedm nových
dolů, v nichž má začít, dolování během třetí pětiletky.
—Elektromagistrála o napětí 380.000 voltů má spojit Čechy se Slovenskem.
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. Londýnský Čechoslovák k tomu dodává, že
chystaný zákon o reorganisaci krajské správy
je založen na šesti zásadách:
Zásady reorganisace
"Z rušit
dosavadní
kraje a vytvořit nové,
zachovat
třístupňovou
soustavu národních výborů, řídit nadále důleHlavním jejím úkolem
bude dodávat elektrický
proud do Východoslovenských železáren v Košicích.
—Železniční nehody způsobily loni škod z a 17
miliónů korun, železniční
požáry dokonce o milión
korun více.
Č/PNL

žité průmyslové podniky centrálně z ministerstev' krajských národních výborů a okresních
národních výborů, respektovat a
dodržovat
celostátní národohospodářský plán, jenž se stáv á zákonem
orgánům
veřejné správy, organisacím a funkcionářům
strany, kontrolu, provádění a dodržování celostátního plánu ponechat
v pravomoci vlády, která
ji provádí prostřednict v í m ministerstev, ústředních úřadů a krajských národních výborů.
Základem činnosti národních výborů je centralismus."
Pokud jde o územní
rozdělení: území Ústředního národního výboru
hlavního města
Prahy
je rozděleno na 10 obvodů, spravovaných o bvodními radami.
České kraje

Moravské kraje
Výčet
moravských
krajů s okresy:
K r a j jihomoravský (14
okresů): Blansko, Brnorněsto, Brno - venkov,
B ř e c l a v , Gottwaldov,
Hodonín, Jihlava, Krom.ěříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště,
Vyškov, Z n o j m o , Ždár
rad Sázavou.
K r a j severomoravský:
(10 okresů):
Bruntál,
Frýdek - Místek, Karviná, N o v ý Jičín, O 1 omouc, Opava, Ostravaměsto, Přerov, Šumperk,
Vsetín.
Slovenské kraje
K r a j západoslovenský
(12 okresů): Bratislavarr.ěsto, Bratislava - venkov, Dunajská Středa,
Galanta, Komárno, Levice, Nitra, N o v é Zámky, Senica, Topolčany,
Trenčín, Trnava.
Kraj
středoslovenský
(12 okresů): Banská By
strica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Sv.Mikuláš, Lučenec, Tbrčknský Sv. Martin, Povážská Bystrica, Prievidza,
Rimavská Sobota, Z v o leň, Žiar nad Htonom,
Žilina.

Seznam nových českých krajů s jejich okresy:
K r a j Středočeský (12
okresů): Benešov, Beroun, Kladno, K o l í n ,
Kutná H o r a ,
Mělník,
Mladá Boleslav, NymKraj
východoslovenburk, Praha - východ,
Praha - západ, Příbram, ský (9 okresů): Bardějov, Humenné, Košice,
Rakovník.
Michalovce, P o p r a d,
K r a j České Budějovi- Prešov', Rožnava, Spišc e (7 okresů): Český ská N o v á Ves, Trebišov.
Krumlov,
. Jindřichův
Kontrola KSČ
Hradec, Pelhřimov, PíVýkonými a kontrolsek, Prachatice, Strakoními orgány pro plnění
nise, Tábor.
státního hospodářského
K r a j západočeský: (10
plánu jsou krajské kookresů):
Domažlice,
mise. Jejich členové jsou
Cheb,
Karlovy Vary,
voleni z řad poslanců
Klatovy, Plzeň - město,
národních výborů (dvě
Plzeň - jih, Plzeň-sever,
třetiny členů) a z řad
Rokycany, Sokolov, Taředitelů závodů, kolchochov.
z ů atd. (jedna třetina
K r a j severočeský (10 členů).
okresů): Česká Lípa, DěZměny ve správním
čín, Chomutov, Jablo- území budou uvedeny v
nec nad Nisou, Liberec, život po letošních volLitoměřice, Louny,Most, bách do národních výTeplice, Ústí n a d La- borů a do Národního
bem.
shromáždění. V e všech
Kraj
východočeský:
(11 okresů): Havlíčkův
Brod, Hradec Králové,
Chrudim, Jičín, Náchod,
Pardubice, Rychnov nad
Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad
Orlicí.

nových správních c e 1cích budou ustanoveny
krajské a okresní organisace Komunistické strany Československa. Dosavadní okresní výbory
K S Č skončí svoji činnost
letos v březnu.
Tr/Č
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OD VELETRHU
KE SPARTAKIÁDĚ
Jak dělat dojem na cizince

něnské ulice září d v akrát - ve dne září tím,
že jsou pěkně upravené
a večer doslova svými
neóny a gírlandami žárovek.
Tak na příklad na rohu Mečové a Dominikánské ulice byly před
dvěma
měsíci zbytky
vybombardovaného doni u. Zčásti
rumiště,
zčásti sklad ovoce a zeleniny. V samém centru
města!

Panika S hákovými kříži začíná pomalu opadávat.
V několika číslech loňského ročníku jsme referovali o brněnských vzorNež však polevila, splnila své poslání: otřásla důvěrou, v demokracii Západního Německa.
kových veletrzích. Komunistická vláda s uspokojením zaznamenala, že je
Tento časopis se už zabýval otázkou, kdo z toho navštívilo dva a čtvrt miliónu návštěvníků. Jejich hospodářský výsledek byl
všeho měl největší užitek, a odkud tedy "asi vanul
yítr (Řízený antisemitismus, HD X/č.l).Od té doby zhodnocen v 21.čísle H D minulého roku: "Jakkoli mezinárodní se zdál být
vystopovala západoberlínská policie skupinu "natě- brněnský veletrh, jeho "mezinárodní" výsledky jsou hubené. Z tří miliard
račů" hákových křížů do neonacistieké Reichs Deut- korun jde 2,7 desetin miliardy na "výměnu s ostatními socialistickými zesche Partei. Zjistila však také, že tam stopa nekončí, měmi".
že vede dál k východoněmeckým komunistům, v
jednom případě dokonce k východoněmecké tajné
Máme nyní po ruce školy, pokud je mají, a tupně splácet, část jim
policii.
číslo lokálního časopisu ubytovny a čistě je upra- vlastně zaplatili veletržKomunistický původ provokací je tedy alespoň pražského
Ústředního vily na svůj vlastní ná- ní hosté, a l e reportér
pravděpodobný, ne-li prokázaný, ačkoliv j e stejně
Fleissig tu zdůrazňuje,
pravděpodobné, že se v Německu i jinde našli dušev- národního výboru " N o - klad.
Další ubytovny byly že povlaky zůstanou sou- Místo činžáku parčík
ní omezenci, kteří z omezenosti pokračovali v tom, vá Praha",
co komunisté začali z chytrosti.
Brněnský vzorkový ve- zřízeny ve školách. A co kromým majetkem hosNárodní výbor
dal
Případ "rozsévačů" fašismu měl však ještě jiné za- letrh, má nyní sloužit v těch 14 dnech dělali titelů.
jímavé stránky. Pár hákových křížů a nápisů "Juprojekt, peníze z doplňDokonce i brněnské kového rozpočtu, a podden raus" by bylo samo o sobě nestačilo k vzbuzení za školský případ, kdy žáci? D v ě školy se daly
vyučovalo prádelny podlehly veletakového rozruchu, nebýt sensacechtivého západní- jde o masové ubytování dohromady,
ho tisku, který udělal pohotově z komára bronto- návštěvníků v Praze bě- se na směny a hojně se tržnímu nadšení natolik, nik Technická a zahradní správa se pustil za vysaura.
hem nadcházející Spar- pořádaly exkurse do prů- že "vyřizovaly přednost- datné pomoci brigádníK nejostřejší reakci došlo v Anglii, kde se tisk
myslových závodů a jed- n ě objednávky právě
rozčilením div nepostavil na hlavu, a kde tisíce de- takiádv.
ků do práce.
zemědělských těch občanů, kteří se na
monstrantů pochodovaly ve svatém rozhořčení na
Reportér
časopisu notných
T o místo byste neponěmecké vyslanectví, aby tam protestovaly proti, "'Nová Praha" J o s e f družstev.
výzvu národního výbo- znali. Parčík s lavičkami
"vlně antisemitismu" v Německé spolkové republice.
Fleissig navštívil Brno a
Rada městského ná- ru přihlásili ke spoluprá- a moderními svítilnarqi,
O jednom nemůže být pochyb-rasismus je ošklivá
věc v každé době a za všech okolností. Někdy však položil místním obecním rodního výboru taky sta- ci." Vypraly j i m prý květinové záhony."
přijde na to, koho pobuřuje a kdo bouří proti němu. představitelům
několik novila ceník noclehů v prádlo do druhého dne.
Brněnský národní výNeboť, -jaký je rozdíl mezi "Juden Eintritt verbo- zapeklitých otázefcsoukromých bytech. V e
bor
tedy vyřešil bytovou
Výzva
domovníkům
ten" a "For white only"? Jaký je rozdíl mezi hulváskupině A bylo konfortNocleh zaručen '
ty, kteří malují vápnem na zeď "Judeo, raus", a
výstavbu jednoduše: mísPro návštěvníky plati- to činžáků zřídil parčíky
První překvapení ho n i lůžko se zvláštním
hulváty, kteří ohrožují v ulicích britského města
lidi jenom proto, že se narodili s tmavší pokožkou čekalo v kanceláři n.p. vchodem a s použitím lo: napřed veletrh, pak
s osvětlením n e b o renež oni?
zábava. A tak proto, aby klamní stanoviště:
Turista, kde si vyjedná- koupelny za 25 Kčs.
Bojovat proti rasismu by mělo být povinností kažNocleh ve skupině B "návštěvníci veletrhu ne" A všimli jste si," tádého slušného člověka. Je však dost podivné, bouří-li val nocleh.
proti jedné formě rasismu lidé, kteří tak dlúho žili
"Prosím", povídá ú- stál 18 Kčs a ve skupině musili chodit spát se sle- že se reportér Fleissig,
z jeho jiné formy pod vznešenou záštitou "břemene ředník, "vyberte si. Ho- C 10 Kčs. N.p. Turista picemi a mohli se jít po- "těch parčíků, které lebělocha", a kteří dosud žijí v jednom "společenství
si ponechával 1 Kčs na bavit večer bez obav, pa- mují celou cestu ze střenárodů" s Jihoafrickou unií, v níž zastřelení černo- tely jsou bohužel rezermatoval národní výbor du města až k samému
hlavu jako provizi.
vované
pro
cizince,
můcha spraví pár mizerných liber.
i
na takovou maličkost1 výstavišti? T y zas vznikVezme-li člověk tohle všechno v úvahu, neubrá- žete však mít krásnou
Vysoká úroveň
vydal pro všechny do- ly jiným způsobem.
ní se dojmu, že to britské rozhořčení mělo třeba tro- čistou ubytovnu n e b o
pohostinství
chu jiné pohnutky než ideální. V té souvislosti snad
movníky příkaz neuzavíZanedbané proluky a
stojí za uváženou, že britská zahraniční politika by- lůžko v soukromí. Vol" A b y byla zaručena rat dům v 21 hodin jako parcely národní výbor
la v poslední době v příkrém rozporu se zahraniční ných pokojů je dost!'
obvykle, nýbrž posunout
politikou německou, a že se společný trh "Evropské
Předseda městské plá- vysoká úroveň pohostinjednoduše přidělil růzšestky", vedený Německem a Francií, nesetkává s
s t v í". dostali občané, uzávěrku až do 23.hodí- ným závodům. Zájemců
novací
komise
v
B
r
n
ě
nadšeným souhlasem Anglie.
kteří se nabídli dát lůž- ny."
bylo dost a dost.
Je tedy možné, že nešlo ani tak o ideály, jako o František Opatřil pak reS Brnem se prostě stal ...nebo výstavní atrapa
onu příslovečnou hůl, kterou si člověk vždycky naj- portéru Fleissigovi vy- ka k disposici, půjčku
od státní spořitelny ve zázrak - během vzorkode, když chce psa bít.
světlil, ják to zařídili:
Závody pak na svůj
Až potud jsme si všímali nápisů "Juden raus",
Všechny brněnské zá- výši 600 Kčs na nákup vých veletrhů.
náklad proměnily tyto
proti, čemuž jsme postavili "For white only". Ted'
dvojího ložního prádla.
Takhle t o popisuje plácky v pěkné parčíky,
se. podíváme na hákový kříž a vedle něho položíme vody d a l y k disposici
Půjčku mohou p o s - reportér Fleissig: "Br- (Pokračování na str. 6)
srp s kladivem. Těžkou práci by měl ten, kdo by své internáty, internátní
chtěl dokazovat, že je antisemitismus větší lumpárna než rasismus barevný. A bude mít stejně těžkou
práci -každý, kdo se pokusí dokázat, že je fašismus
větší svinstvo než komunismus a naopak.
Ty dvě ideologie mají totiž mnoho společného.
Obě žijí z nenávisti. Fašismus drží pohromadě nenáMojmír Zachar
vist nacionální a rasová. Hnací silou komunismu
je nenávist třídní. Jedno rozděluje - svět vertikálně,
Měl jsem dovolenou. Původně jsem chtěl jet do stopy dlouhý. Nikdy se nepohne, leda když otvírá
druhé horizontálně. Soupeří mezi sebou proto, že se Woi-Woi (Poznej svou vlast), ale nakonec jsem upo- ústa, aby se napil whisky nebo spolkl chininovou
musí dělit o podporu stejné žumpy-žumpy duševní slechl nezkrotného volání tulácké krve (Je na západ tabletu.
zakrslosti a lidské zloby.
cesta dlouhá) a odjel jsem do Sarawaku. Vím, že
Bob tedy má kokosovou plantáž, malárii-a fenku
P r á v ě zemřelý Albert Camus, exkomunista a každý zná, kde leží Sarawak, a proto pokládám za Lydii. Když je střízliv, prohlašuje, že Lydie je čistostarý odpůrce fašismu, viděl za smutným - stavem zbytečné podotknout, že je to Brity spravovaná část krevný kokršpaněl. Ve stavu podnapilém se přiznásoudobé Evropy tři mozky: Hegela, Marxe a Nietz- Bornea. Plánoval jsem dovolenou pečlivě. Chtěl jsem vá, že ji našel opuštěnou na ulici v Sibu, když še
scheho. Řekl také, že komunismus není o nic lepší vidět Dajáky (Letí šíp savanou), nebo si něco užít vracel z velkého flámu. Zrovna když jsem hostoval
neg - fašismus, protože "všichni kati pocházejí z e (Už dávno vyhasli mé pistole), ale nakonec j s e m u Boba, byla Lydie hrdou maminkou. Štěňata pod
skončil v Padawanu na plantáži v pohodlném lenoše- verandou cucala mateřské mléko, my na verandě
stejné rodiny".
Camus měl pravdu. Nad tím, jak se někdy chová ní a pití whisky se sodou a kostkou ledu.
obvyklou whisky se sodou. Znenadání však zahusvobodný svět, zůstává- rozum stát. Tucet hákových
Život na plantáži je nudný. Domorodci sbírají ko- čela lodní siréna uprostřed nedaleké řeky Redžangu.
křížů jej přivede k hysterickému výbuchu, ale mrač- kosy, loupají je a suší kopru. Běloši sedí, potí se a pi"Jim Torque," řekl Bob, aniž by pohnul s v ý m
na srpů 3 kladiv jej nerozhází. Nedělá snad moc ze jí ráno, v poledne, odpoledne, večer a pozdě do noci. dvoustopovým obličejem. Zafuněl nelibostí, usrkl na1
svinstva věc úctyhodnou? Bylo správné jet do Berch- Neúnavní moskyti se starají o jediné vzrušení v tom- rychlo ze sklenice a odplivl si."Má plantáž asi deset
tesgadenu, když fašismus stál podepřen stovkami to životě, jehož jedinou vzpruhou je sprcha před ve- mil proti proudu. Můj neibližší soused." Jako nádivisí? Je' správné jet do Moskvy, když komunismus čeří a kostka ledu ve whisce.
měsíčník se zvedl ze své bambusové lenošky a odešel
podpírají mezihvězdné rakety?
Bob, můj hostitel, s nímž jsem se seznámil při par- uvítat přítele na primitivní molo.
Jaký z tpho všeho učinit závěr?Snad jenom ten, tii pokeru v jednom z nesčetných hotelů v Sibu, je
Po čtyři dny a noci isme pili a potili se ve třech'
iže ještě nějaký čas počkáme, než se dáme ve svatém muž nevšedního zjevu i charakteru. Malárie, trupy místo ve dvou, než se Jim, který se zastavil jenom
rozhořčení na pochod k německým konsulátům, a a whisky ho rukou společnou a nerozdílnou notně na skok, rozhodl pokračovat v cestě do Sibu. Když
než se začneme strachy třást před vzkříšeným fa- zdrbly. Není v něm ani trochu ctižádosti ani chuti jsme se loučili, Bob, jehož obličej se během návštěv
šismem. Snad bude nejjednodušší, počkáme-li, až se k životu. Bob ie však gentleman každým coulem. vy protáhl o další dva palce, se najednou optal svým
ten fašismus projeví u volebních uren. Jeden člověk A přece (ač odchovanec Oxfordu) nejeví riejmenší tichým , téměř 'mrtvým hlasem "'Nechceš š t ě n ě ?
může namalovat na zeď padesát hákových křížů, ale zájem ani o kriket. Jeho tělo je tropickým sluncem Mám jich pět a nemám je komu dát. Topit je nech-:
ve'volbách má pořád jenom jeden hlas.
-kw- tak vyschlé, že už nevábí ani moskyty. Když je pod ci, to by nebylo fair play. Jsou to čistokrevní kokrsprchou, připomíná střechu z vlnitého plechu p ř i španěláci. Rád ti štěně dám, vím, že bude o ně dobře
M Á T E V Y R O V N Á N O P Ř E D P L A T N É H D ? průtrži mračen. Po celém Sarawaku se o něm říká, postaráno..."
že se už deset let nezasmál. Bobův obličej je dvě
"Fenku nechci. Když, mi dáš pejska, rád si ho
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Hrst citátů z Nezvalovy zpovědi " Z mého života"

Nezval o soudobé literatuře
Nakladatelství Československý spisovatel vydalo loni torso vlastního životopisu básníka Vítězslava Nezvala " Z mého života".0 knížce samé si promluvíme později a podrobněji. Nás dnes hlavně zajímá, že " Z mého života" na
několika místech potvrzuje dávno šířené pověsti, že měl Nezval na sklonku
svého života velké potyčky s vedením Komunistické strany Československa,
která prosazovala za posledních deset let kulturní politiku, která byla i tak
starému soudruhovi, jakým Nezval vždy byl, nepřijatelná, odporná a směšná.
Smrt básníka

Biebla

Krátce před Dušičkami volal mě Kosťa, že
se mnou m u s í mluvit.
iHned jsem se vypravil
k jeho bytu, poslal šoféra něco vyřídit a procházel se s Kosťou po
smíchovské straně nábřeží. Z toho, co mě
Biebl tichým hlasem vypravoval, mohlo
mně
b ý t leccos nápadné...

jeho složitých osobních
poměrů. Poněvadž znám
plachost, do které občas
upadá, snažím se něhou
přemoci to, co zapustilo
v Bieblovi zřejmě hlubší
kořeny.
Ostatně K o s ť a byl
občas tajnůstkář a neřekl
o s o b ě všecko, takže
jsem stál pravděpodobně
před víc neznámými hodnotami, než j s e m
si
mohl myslet.
Věděl
jsem, že se bojí zvratu
č a s ů , nového úpadku
literatury, nového jejího zrádcování...

Oldřich

nil, že na lukách umělecké tvorby naší doby
se rozlezl suchopár.

Kryštofek

Vlní se žito, zelené žito,
v

Žel, ubližuji slovu suchopár, když je užíván
v této souvislosti. V ž d y ť
suchopár má svou krásu,
Plechová ústa, pro něž právě tak jako bramboj e každé pravé lidské rové natě a kameny na
slovo
"demobiiísací", pěšinkách.
rozbíjí se o životní pravBude-li mně dopřáno
du "socialismu.
pokračovati ještě nějaký
A tak člověk, i když čas v básnické práci, rád
by nerad mluvil " v obec- bych napsal na suchopár
ných pravdách", řekne nejlepší svou báseň. Jsou
si nakonec, že jen dob- malíři, kteří mu věnovarý básník j e dobrým li své umění.

krajině mládí, básníků a lip.

Odešlo

něco? Něčeho

Ospale z mlhy

je líto.

ukusuje Říp.

V krajině mládí, v krajině lásky
vzduch
Co
než

jako víno

vlhký

je.

hlučných básní člověk nasní,
jednu tichou

Modravé

prožije.

hory, vzdálené

hory,

slunce se skrývá za váš stín.
Tak zajdou lásky za obzory,
jen jedna vsákne do hlubin,

Když ho štvali za kráJsem s Bieblem až do
půlnoci a přičítám jeho sné básně z "Večera u
rozrušení z a důsledek studny", styděl jsem se.

ta, co je velká, co je sama,
člověkem a že tomu nikSubjektivita vyhnaná
na celém světě jediná,
dy nebývá naopak.
z básní se přestěhovala
nezraje s žitem, nezajde za horama,
jako trest do filosofie,
O úpadku literatury
kde podporuje všechna
nekončí nikdy , zacina.
V dobách, kdy se kla- bláznovství. Poesie bez
de tak veliká váha na subjektivity j e poesie
Stokrát ji tiskni v ztěžklých dlaních,
to, aby se spisovatelé vy- bez básníka, je nejbludi po sté prvé krásná je.
jadřovali pravdivě, vlou- nější a nejspekulativnějDrsná jak réva rodných strání,
dil se do pokusů o no- ší zformalisování myšledozraje, až ty dozraješ.
vou estetiku
nevítaný nek.
omyl: subjektivní prvky,
V l n í se žito, zelené žito,
Vidím hřbitov mana ještě spíše básníkova
ospale z mlhy ukusuje Říp
šet,
ale
i
tato
představa
subjektivita, kterou vkláje
příliš
konkrétní,
než
tu
prostou báseň, neobšitou
dá do svého umění, je
různými škarohlídy vy- aby vyjádřila prázdnov krajině mládí, básníků a lip.
háněna z ráje poesie, tu rybího měchýře básní
jako by její vinou byl bez básníka.
podáván
překroucený
pohled na svět, jako by
P Ř I P R A V U J E T E
SE
N A
C E S T U ?
tato subjektivita vedla
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
k idealismu, jako by jen
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všecimy jízdenky i pobyl
za cenu jejího důsledného potírání se mohlo
zrodit nové socialistické
138, E L I Z A B E T H STR., M E L B O U R N E - C I T Y
umění.
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Tento b l u d , šířený
Cestujte do ciziny na deposit
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
před válkou a po válce
Franciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
kanonisovaný s velkou
splátkách £ 10 až 20.
urputností za sám prinOchotně sdělíme jakékoli informace o cestách
cip nové estetiky, zavi-

vezmu. Stavím se pro něj, až pojedu ze Sibu," radoval se Jim.
"O.K.," řekl neživě Bob a plivl bezvýrazně d o
hnědých vod řeky Redžang.
Sotva Jim odjel, Bob. oživl a zavolal sluhu, aby
přinesl štěňata. Znalecky se na ně podíval a procedil skrze zuby:"Ta čubka se musela- spářit s orangutanem-až vyrostou, budou z nich hnusní psi."
Vybral pečlivě to nejošklivěji! stěně z pěti ošklivých štěňat a poručil, aby zbylá štěňata i s matkou
byla odnesena do nedaleké sušárny kopry.
Po večeři přinesl Bob na verandu lahvičku s barvidlem na vlasy a po domácku upravil strakaté, téměř grošovaté stěně na kaštanového kokra."Škoda, že
mu nemůžeme nějak natáhnout uši," povzdechl si,
když štěně kartáčoval a marně se snažil proměnit
jeho kudrnaté chlupy v hladkou srst."Budu muset
vzít brilantýnu," zahučel nepřítomně a láskyplně si
prohlížel adaptované štěně.
Jim se zastavil nazítří navečer na své zpáteční
cestě ze Sibu. Pospíchal. V tropech se pravidelně
nepospíchá, ale i výjimka zde potvrzuje pravidlo.
"Přines sahibovi štěně," rozkázal Bob domorodému
sluhovi."To, co jsem ti ukázal. Sahib J i m nechce
čubičku, savvy...?" Bob mohutně zabafal z čibuku.
Jim nedůvěřivě ohledal štěně a optal se:"Je to skutečně pes?" Bob vystrčil svůi nehybný obličej z
mraku kouře a jeho pohled řekl to, co by britský
gentleman nikdy neřekl nahlas.
Jim pokrčil resignovaně rameny a jen ta.k ze slušnosti, aby se neřeklo a aby se dodržela nezbytná
společenská forma, se optal:"To je skutečně pěkné
štěně. Co ti dlužím?" Bob si líně otřel pot,koncentrovaný na čele, kde se tropická helma dotýká jeho

dvoustopového obličeje, a. hlasem, postrádajícím jakéhokoli vzrušení, řekl:"Je to čistokrevná mrcha. V
Sibu by za ni dali pětadvacet guinejí. Pro tebe je za
deset liber."
Zabafal, a Jimovi poklesla kolena a rázem ztratil řeč. Za hrobového ticha vysázel na stůl deset librových bankovek a bez pozdravu odešel na loď.
"Business je business," řekl Bob a kopl do shnilého plodu paw-paw, "přijeď se zase brzo podívat,
ještě tu máme nedohranou šachovou partii od tvé
předminulé návštěvy."
Jim přijel za tři týdny. Ačkoli loď byla ještě v
půli řeky, jeho vzteky zarudlý obličej bylo možno
jasně rozeznat. Jen tak pozdravil a spěchal na verandu. Ale Bob nepospíchal. Napřed ukázal Jimovi
novou pumpu na močůvku, promluvil nezvykle obsažně o novém sušení kopry, provedl nás školkou a
slepičárnou, a pak teprve pokynul majestátně rukou
a pozval nás na drink na verandu. Zavolal na sluhu
a objednal pití, a pak se spustil líně do lenošky.
Jim nečekal ani vteřinu. Sotva dosedl, spustil Niagaru nadávek, nedbaje vůbec na své předběžné vzdělání, na němž si vždycky tolik zakládal. Bob neztratil pověstný anglický klid a v jeho dvoustopovém
obličeji se nehnula ani vráska. "Kdyby nebylo takové vedro, vylezl bych na půdu a přinesl bych ti rodokmen Lydie," klidně ujišťoval Jima. " A kdo je
otec?" vybuchl Jim. "Copak mohu všechno vědět,"
bránil se Bob. " V noci spím. Lydie má hlídat mne.
ne já ji." "Vždyť jsi mi tvrdil, že je to čistokrevné
štěně. Ta potvora se podobá všemu možnému, jen
kokršpanělovi ne!"
"Mluvil jsem ien o Lydii, ňe o štěněti," věcně vysvětloval Bob.—"To není pes, to je obluda, rostou
mu jen nohy. Hlavu má buldočí, tělo jezevčíka a no-

B i eb 1 vypravoval o
muži v dělnické blůze,
který skládá židle v nějaké malé hospůdce a
spílá na poměry, které
přirovnává ke koloniálním poměrům. Biebl v
něm vidí agenta provokatéra, který ví, že byl
Kosťa v koloniích, a proto mluví o koloniálním
útlaku.
Biebla děsí serie takových zážitků... Kosťa
t a k é tvrdí, že všichni
příslušníci m é domácnosti jsou sledováni, a
oběd, který jí se mnou,
žvýká jako prázdno. Jel
jsem s ním do přírody
a procházeli j s m e se
dlouho na kopci n a d
Uněticemi.

O

Františku

Branislavovi
A tak v údolí Šumavské
říčky, protékající
nevinným tokem po kamení, vidím jeho úsměvem protaženou tvář a
jeho vždy výmluvné oči.
Přátelíme spolu přes
třicet let, a kdykoliv ho
vidím, je mi dobře. Když
mně zemřela maminka,
přijel do Brna a dovedl
říci u její rakve tolik
dobrých lidských slov,
že mu za ně nikdy nebudu moci být dost vděčen.

GREYHOUND

TOURIST

BUREAU

hy chrta. V životě jsem neviděl ohyzdnějšího psa!"
"To se asi Lydie musela s někým zapomenout",
přemýšlel nahlas Bob. "No, abys nehudroval, dám ti
pět liber nazpět." Bob položil na stůl pětiliberní bankovku. "Kdyby mu rostly uši, daly by se kupírovat,
ale s nohama je to horší. Přijedu se na toho psa tak
za měsíc podívat. Kdyby měl moc dlouhé nohy, vrátím ti ještě dvě libry."
"Jaký pes," vybuchl Jim, "prokázaná čubka je to!"
"Jo? To tedy je smůla," politoval Jima Bob a se
zadostiučiněním se dlouze napil. Vzteky zrudlý Jim
připomínal vlčí máky. Prudce zamrkal, vstal, jedním
lokem vypil dvojitou whisku a odporoučel se.
Stáli jsme s Bobem na molu a "dívali se za lodí,
která mizela ve večerní mlze. Bob klidně kouřil a
zamyšleně rozkopával mraveniště. "Vidíš ho-idiota,"
řekl nezvykle živým hlasem, " j e to komerční inženýr a taky si na tom zakládá. Pořád mi předhazuje,
že na business musíš mít nejen studie, ale i akademický titul. On pan komerční inženýr a já pouhý
účetní! Strašný chytrák, ale za nabarveného parchanta dá deset liber..."
A tu jsem zaslechl strašlivý zvuk, jako když kokosové ořechy by dopadaly krupobitím na plechovou střechu plantážnické residence. To se Bob prvně
po deseti letech-zase zasmál.
*

*

P.S. Tato povídka, jak jste patrné zjistili, nemá nic
společného s pohlavním životem Dajáků.Její původní a pravdivý název byl "Čistokrevný kokršpaněl." Myslil jsem, že by tento nadpis mnohé čtenáře odradil. Proto jsem použil názvu lákavějšího.
Doufám, že jste se i tak dozvěděli věci zábavnější,
než sliboval můj podvržený nadpis.
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E.S.&A. BANK
může Vám i Vaší rodině nejspolehlivěji posloužit v mnoha peněžních záležitostech
FINANČNÍ
PORADNA
Náš zkušený personál je vždy připraven přátelsky
Vám poradit v jakýchkoli problémech osobního
nebo obchodního financování
ŠEKOVÁ K O N T A
Vám umožní snadné a bezpečné proplácení účtů
a zároveň Vám ulehčí kontrolu Vašich výplat
(Pokračování)
,Tehdy jsme musili vyrukovat sami do nepřátelského území a zásobit se na vlastní pěst. Doprovázela nás vždy smečka psů. kteří byli cvičeni v lapání
a dávení drůbeže. Při takových výpadech do vesnic,
které byly buď komunisty obsazeny netio které alespoň teoreticky byly pod komunistickým v l i v e m ,
si legionáři počínali jako Braniboři v Čechách.
A ť už naši důstojníci použili jakékoli strategie
při obklíčení a přepadu vesnice, jeden strategický
rys byl neměnný. Legionáři slovanského původu šli
vždycky první na místa, kde se předpokládalo, že se
bude střílet. Druhou vlnu útočníků tvořili obyčejně
Němci, kteří vzlášť vynikali v loupeni a rabování.
Strategickou zálohou bývali Francouzi a Italové,
kteří brali útokem ženské. Když skončilo vraždění,
loupení a násilnění, vracívali jsme se do pevnosti
se stádem dobytka, prasaty, pytli cukru, rýže, a každému z nás koukala z torny hlava zvěčnělého kačera nebo slepice. Hlouček zajatců, mužů i žen, uzavíral triumfálně smutný průvod.
Naši protivníci nám přirozeně nezůstali nic dlužni.
Naše zásobovací výpravy do jejich království jim
byly trnem v oku. Odvděčovali se nám jednoduchým
a stereotyptním způsobem: tu a tam nám uspořádali
v noci ohňostroj z minometů. Náš pevnostní hřbitůvek se utěšeně rozrůstal.
Vietminci nebyli naším jediným nepřítelem. Někdy musily naše hlídky vzít do zaječích před rozdivočelým buviolem, jemuž nechtěně, zkřížily cestu.
Pak se vždycky ukázalo, že nejlepší obranou j e
útěk do koruny nej bližšího stromu. Tak
zvaní
ostrostřelci, kteří věřili, že útočící buvol padne po
jedné dobře mířené ráně, na to setsakramentsky
doplatili.
Naším největším a nejnebezpečnějším nepřítelem byla však džungle sama. Omezovala okruh našich operací a skrývala nepřítele, který sé v ní pohyboval lehce. Byl v ní doma, zatím co my jsme se
těžce prodírali nepřátelským územím.
Nedaleko naší pevnůstky byla vysoká hora, zcela
porostlá divokou džunglí. Naši vyzvědači zjistili, že
na vrcholku té hory mají komunističtí partyzáni výpadovou základnu a stálý tábor. Potlačit partyzánskou činnost v okolí naší pevnůstky znamenalo zničit onu základnu na vrcholku hory.
Kolikrát jsme se o to pokoušeli! Kolikrát vyšly
z- naší pevnosti přepadové oddíly s přesně vypracovanými rozkazy, s přesně stanoveným způsobem
boje a s neméně přesně narýsovaným výsledkem
přepadu! Ani jednou se nám nepodařilo tu h o r u
slézt, natož přijít do styku s nepřítelem. V Indonésii
bojovala legie proti neviditelnému nepříteli, který
zasazoval rány, kde se mu to hodilo, ale který se
uměl tak skrývat, že odvetný úder vždy vyšel naprázdno, že my legionáři jsme nebojovali proti mužům, ale proti spleti lian, proti vražednému podnebí, proti zemi samé.
Naše přepadově oddíly se několikrát pokoušely
vystoupit na vrcholek hory, kde byla partyzánská
základna. Myslím, že se komunisté a n i nesnažili
svůj tábor vyklidit alespoň dočasně. Musili si být
jisti, že legionáři se nahoru nikdy nedostanou. A
jejich odhad byl správný.
Ztrávili jsme vždy několik srdcervoucích a nervy
ničících dnů ve vlhké indonéské džungli. Stále pochodovat, ne, vlastně ne pochodovat, ale potácet se
úzkým průvlakem v divokém porostu, stále vzhůru
a vzhůru, v ustavičném napětí, kdy a kde vybuchne
první ruční granát, kdy zazní stakato ruských nebo
československých samopalů.
PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Ranges,
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.

Náznaky stezek, jimiž jsme se prodírali s takovou
námahou, byly prosekány komunistickými partyzány tak, aby nás svedly od správné posice tábora,
a aby nás zavedly do míst, která se nejlépe hodí k
přepadu ze zálohy. Musili jsme se prodírat džunglí
velmi opatrně, abychom se najednou nezřítili do
skryté jámy, jejíž dno bylo obvykle prošpikováno
jako dýka ostrými bambusovými výhonky, abychom
nešlápli na nastraženou nášlapnou minu.
Ale ani tohle všechno nás nemohlo zadržeít. Neporazil nás záludný a skrytý nepřítel, ale nedostatek
vody. Potoky a říčky v údolí byly při těchto operacích příliš vzdáleny našim hlídkám, a nikdo se neodvážil vypravit se sám pro čerstvou vodu. Žízeň
nás vždycky porazila. A tak zůstala partyzánská
základna indonéských komunistů nedobytnou pevností, jež nepotřebovala žádné opevnění.
Nejúčinnějšími spojenci džungle b y l y milióny
rryoskytů, škorpiónů a nepopsatelných stonožek, obyčejně jedovatých. Řady legie neřídly zkázonosnou
palbou nepřátel ze severu, ale všemi možnými druhy záhadných chorob, o nichž vlastně nikdo nevěděl
jak vznikly ani jak je léčit.
Lékaři a všelijací ranhojičové, kteří představovali
lékařskou službu v menších pevnůstkách, sice poznali podle neklamných příznaků úplavici a béribéri, ale většinou si nevěděli rady s odpuzujícími
kožními chorobami. Jedné všeobecné odrůdě se říkalo makriji, druhé tatanamit, což byla ošklivá vyrážka, hodně podobná svrabu.
Posádka naší pevnůstky konala pravidelné hlídky
v nepřátelském území. Ale přestože to b y l a pevnůstka, nebyla zcela opuštěna. Na vrcholku hory,
jejíž příkrá úbočí spadala do moře, byla postavena
ještě menší a ztracenější pevnůstka. Byla asi pět
kilometrů od naší základny. Dostal jsem se na ni
proto, že jsem nemohl udržet krok při hlídkách s
ostatními legionáři. Moje choroba nohou mne sice
neopravňovala k superarbitraci, ale přesto jsem byl
přidělen na "lehčí" služby, to jest tam, kde nebylo
třeba konat dlouhé a vyčerpávající hlídky džunglí.
Armádní trosky, k nimiž jsem byl přidělen, měly
za úkol hlídat dřevěný most přes říčku, která tekla
kolem srázné hory. Dřevěná a hliněná palisáda, která měla posádku jedenácti legionářů, byla na rozpadnutí. Velitelem posádky byl seržant-Čech. Nouzová
kolonie z dob první republiky byla proti našemu
índonéskému domovu hotelem první třídy. Ohrada
byla dřevěná, pokud se to dalo říci o řadě trámů,
skrz naskrz prožraných termity. Podlaha v našem
srubu byla hliněná, báječně to klouzalo, když začalo
jen zlehka pršet. Tučné krysy s námi jedly z jednoho talíře. Tahle ztracená varta se jen hemžila hady
a škorpióny. Kdykoli jsme šli spát, kdykoli jsme se
ráno oblékali, vždycky jsme prohlíželi co nejpečlivěji šaty, boty a naše lůžka, abychom se vyhnuli
nepříjemným, někdy i smrtelným následkům.
Zdědil jsem "lehkou" službu. Teprve na m í s t ě
jsem se dozvěděl, kam dává velení legie částečně
neschopné legionáře. Naše varta byla označována za
"Poste de la morte et de fous"-pevnost mrtvých a
bláznů. Užil jsem si své.
{ Pokračování příště )

K R Á T C E Z EXILU
— V Chicagu zemřel čestný člen Čs. národní rady
americké, předseda ředitelské rady Ogden Dairy
Co. a známý mecenáš
mnoha čs. krajanských
organisací v USA, František Kubát.
—V Mnichově zemřel 50
letý Miroslav Hrnčíř, zaměstnaný v RSE.
—Zástupci vedoucích krajanských
organisací
v
USA měli schůzi v Chicagu, aby připravili návrh
oslav Í10. výročí narození T G M ve Washingtoně.
Chicagu a jiných střediscích čs. krajanů v USA.
—Profesor V.
Hlavatý
podnikne letos přednáš-

kovou cestu po universitách v Indii, Pákistánu
a Turecku.
—Ve Washingtonu byl. ustaven výbor, který se má
starat o postavení čs. národního domu, v němž
bude též čs. škola a tělocvična.
—Ve Vídni zemřel dr. K.
Haluza z Brna, který byl
nyní ředitelem pro- klasickou hudbu rakouského
rozhlasu.
—Egon Hostovský dokončil psychologický román
"Všeobecné spiknutí". Zakoupilo jej nakladatelství
Doubleday v New Yorku.
—Pět básní bývalého redaktora "Práva lidu" Jo-

ÚROKOVÁNÍ VKLADŮ
Na všechny peníze, uložené
úroky.

dočasně, vyplácíme

CESTOVNÍ ODDĚLENÍ
Vám všestranně poslouží, cestujete-li v Austrálii
nebo do zámoří.
M E Z I N Á R O D N Í PŘEVODY
Tato banka zprostředkuje poukazy peněz do kterékoli země a to buď leteckou poštou nebo kabelogramem.
SPLÁTKOVÝ SYSTÉM
Splácejte dle svých možností na nový neb použitý automobil, ledničku, televisor či bytové, hospodářské neb výrobní zařízení prostřednictvím
splátkové organisace ESANDÁ Ltd. v kterékoli
pobočce E. S. & A. Bank.
BEZPEČNÁ

ÚSCHOVA

CENNÝCH

PAPÍRŮ
např. Vaší
životní neb jiné pojistky, poslední
vůle, smluv, státních půjček atd.
Založeno v roce 1852
THE E N G L I S H
S C O T T I S H
& A U S T R A L I A N
BANK
LTD
(Registrována v Anglii)
Téměř
po

500 poboček

celé

Austrálii

Od veletrhu ke spartakiádě
(Pokračování se stí. 4)
nastavěly tam všelijaké
panelové tranparenty a
propagační tabule, a někdy dokonce i exponáty
svých výrobků, j a k o
např. celé nákladní auto."
Reportáž Josefa Fleissiga končí na nechtěně
kcmické notě:
"Podruhé září brněnské ulice navečer. Rtuťové výbojky připomínají svítící vějíř, neboť
stožáry jsou mnohoramenné.
Osvětlení Třídy vítězství a České a Kobližné
ulice m á zase "bruselský" charakter.
Uprostřed kždého svítícího
kotouče a pod každou

šňůrkou žárovek je nějaká firemní značka.
Ano, také tohle mimořádné osvětlení zaplatily národní podniky jako
svou propagaci. A město zase ušetřilo fůru peněz a jeho ulice dostaly
skutečně i velkoměstský
ráz. Díky veletrhu stalo se Brno rázem městem s dobrým večerním
osvětlením..."

sefa Martínka bylo zařazeno do americké anthologie "Festival".
—Jan Hajda byl jmenován profesorem sociologie
na J. Hopkins University
v Baltimore.
—28. ledna se dožil sedmdesátky dr. Juraj Slávik
—V Downers Grove u
Chicaga byla
založena
nová sokolská jednota.
Starostou byl zvolen R.
T i c h ý , jednatelkou J.
Králová a náčelníkem
R. Běhounek.
—Sdružení čs. exulantů
v Chicagu oslavilo 10
1 est trvání.
Promluvil
dr. Š. Osuský.

— V New Yorku zemřel
bývalý čs. bankéř a průmyslník Karel Petschek.
—Bývalý čs. delegát v
UNESCO dr. Jan Opočenský, žijící v Paříži, pracuje na historickém díle.
věnovaném čs. mládeži,
"Růst našeho národa".
—Čs. sochař J a n Vlach
s manželkou Odinou vystavují. svá díla v pařížské galerii Z A K .
—Hugo Haas napsal libreto, režíroval a hrál hlavní mužské role ve svých
dvou
nových filmech:
"Stvořena k milování" a
"Hvězdy v pozadí"(The
Stars of Backvard").

Článek Josefa Fleissiga je při nejmenším zajímavý tím, že docela otevřeně líčí techniky československé potěmkinštiny, zaměřené na oslnění
zahraničních návštěvníků všemi prostředky a
za každou cenu. NP/tp
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Dopisy

redakci:

ODBORNÉ

DOMOVA

SCELOVÁNÍ

cha, Nerudové,

Dostálo- mann.

Z Adelaide

LÁTEK

A.A. I N V I Š I B L E M E N D I N G SERVICE
NÁZOR N A TUZEX
D. G. Lupínková
Režim podporuji nerad, vždyť mne vyhnal z domova od mých nejdražšíčh. A l e mám tam starou
393 GEORGE ST., S Y D N E Y
maminku a proto TUZEX—-NETUZEX - maminka
Telefon B X 2316
je bližší než všechny politické ohledy.
K . Š. Malvern
Bylo by zajímavé zjistit, kólik procent provil«:, z
poukazů na T U Z E X zůstane v kapse zástupce, ó"
POJIŠTĚNÍ
Desinfekce balíčků
němž píše p. Holub ( H D 2/X. ,p.r.) a ostatních pomocníků komunistického podnikání. Sledujete-li akPACIFIC
všeho
druhu
tivitu všech těch zástupců, množství letáků, inzerce
F U M I G A T I N G CO.
odborně provede
v některých časopisech, pak se můžete domnívat, že
113, Sussex St.,
jde o pořádné výdělky.
M. S. Cent. Park
MIRO
DAVIS
SYDNEY
Vlastním pozorováním a pozorováním svých přáB X - 2491
G.I.O. Building, 60-70
tel jsem zjistila, že jen lidé dobří, nesobečtí, pohosVystavujeme poSydney
tinní a štědří dovedou okolo sebe rozsévat lásku a Elizabeth St.,
tvrzení, event, i baTeL BO 361
družnost. Nedovedeme-li být štědří k t ě m , kteří City
líček sami odešleme.
jsou nám nejdražší, tím méně bychom dovedli být
k cizím. Každý dar je tlumočníkem vroucích citů
a proto jak velké city k našim drahým máme, tak
velké dary dáváme, aby byly aspoň částečnou náhradou v jejich opuštěnosti a daly uklidnění, že
Žádejte
jsme tu šťastni. Sebe větší utrpení není tak veliké
jako strach o ty, kteří jsou nám drazí.
Dlouho
u svého dodavatele
jsem se domnívala, že všichni uprchlíci přišli do
naše masové,
svobodného světa jako průkopníci nejvyššího ideálu lidství a zatím abychom přemýšleli a pokládali
rybí,
si za každým vykřičníkem otazník, máme jen na
mysli své vlastní utrpení, nenávist a chtivou pombramborové
stychtivost, s kterou bychom ale daleko nedošli.
saláty,
J. P. Seymour
O PŮVOD E. BOROVANSKÉHO (Pobrač,)
rollmopsy
K naši zprávě v čísle 25-26/IX. a k dopisu čtenáře
a ruské rybičky
v č. l/X. dostali jsme výstřižek "Svob. slova" ze 4.
1. tr., který přetiskujeme;
V Melbourne zemřel v minulých dnech yýznamný
baletní umělec českého původu Eduard SkřečekSWISS T R A I N E D W A T C H M A K E R S
Borovanský.Jeho umělecká dráha byla téměř dobrodružná. Narodil se 24.2.1902 v Přerově, kde také půEBNER: 1 9 Y o r k S t .
NĚMEC: 22 Hunter St.
sobil jako obchodní zaměstnanec. V roce 1921 byl
Wynvard Station
Machine Rental Pty.Ltd.
přijat do sboru opery olomouckého divadla, u něhož
Sydney
(dř. 15 Hunter S t ) , Sydney
se později stal členem baletu. Vynikl záhy jako sóTel. BX 7543 _ .
Tel. BL 3970
lista a přešel pak do baletního sboru Národního diCentral Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
vadla. V r. 1928 zavítala do Prahy se svým prosluZprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
lým baletem Anna Pavlovová, která rozhodla o jeho
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.
další umělecké dráze. Jako člen jejího souboru v y stupoval v celé Evropě, Indii, Austrálii ai, Po smrti
Pavlovové se stal Skřeček členem baletní společnosti
Ďagilevovy. a později Basilovovy, v níž působil také
CHOROBY
význačný český baletní umělec Ivo Váňa-Psota. Rok
Poslední novinky
KOŽNÍ A V L A S Ů
1938 zastihl tento .soubor . v Austrálii. P o . mnichovléčí se úspěšnou metoských událostech rozhodl se Skřeček zůstat v Austrápánské evropské a
lii trvale, založil zde baletní školu a později baletní
dou Cu-Ex-Ma na mor-merické módy
společnost, která pořádala zájezdy po Austrálii, Noderní kožní klinice
najdete
u
firmy
vém Zélandu, Tasmánii apod. Na podzim 1958 byl
N A T I O N A L
jako australský státní občan pozván do ČeskoslovenSKIN
INSTITUTE
ska a jako host ministerstva školství a kultury před165 Collins St.,
nášel v Praze o svém zahraničním baletu. Tehdy
(vedle kina Metro),
po dvaceti letech navštívil také svůj rodný Přerov."
MELBOURNE
70'
Bourke
St.
POZDRAV FARMĚ " Š U M A V A "
Telefon MF 1272
MELBOURNE
Kdosi mi poslal pozdrav z posvícení na farmě
Porady
zdarma
"Šumava" u Melbourne a takhle to na mne zapůZkoušené
Tel. 32 1846
sobilo:
•šetřovatelky
KAPESNÍČEK
Ekzema-Dětské e&zeDívčí srdce, smavých líček, .
ma - Akne - Kožní
poslalo mně kapesníček:
záněty-Záněty kožních
PRVOTŘÍDNÍ
v rozích květů záplava,
žlaz - Lupy - Padání
česká i jiná evropská
zlatým písmem "Šumava".
vlasů - Alopeeie- Psojídla
Sněhy ledem prosivělé,
iasis - Křečové vředy
které halí moji skráň,
BARCLAY
Další kožní kliniky:
nezahřeje slunce žhavé
RESTAURANT
ADELAIDE:
tropů, když však zadumán,
25 Gresham Street,.
122 Russell St.,
pohlížel jsem v prostou krásu,
tel, L A 4270.
Melbourne
vzpomínka tu z dávných časů
NE WC ASTLE:
v mysl moji zavála
Tel. 63 2775
69 Hunter St.,t.B 3784
a kus ledu roztála.
BRISBANE:
Otevřeno celý týden
N e již rohy kapesníčku,
id " 11.30 do 8 h, večei
293 Queen Št., F A 1445
luhy naše v květu zřím,
TOOWOOMBA. M.L.
svým pak srdcem z mlžné dáli
Zvláštní místnosti na
C. Chambers, 1 6 4 - 1 6 8
k vám se dolů obracím:
hostiny všeho druhu
Margaret St., tel. 7005
Čas vpřed letí neúnavně,
stále míň je v prospěch nám, .
Dobře že jste "na Šumavě"
POJIŠTĚNÍ
Specialista n e r v o v ý c h
zaseli těch květů lán
domů, bytů, podniků,
v mluvě, zvyku, v české písni!
chorob
Work. Cpmpensation,
Srdce, jež si stýská v tísni,
Dr. J. M Á C K I E W I C Z
aut, povinné ručení
otevřte jim dokořán!
ŽIVOTNÍ,
se vrátil z dovolené
B. H., Rum Jungle
úrazové a nemocenské
25 Balston St.,
odborně provede
—Čs. národní rada ame- vé a Vrbové zahráli nejST. K I L D A , V i c
R.C. K U G L E R
rická, odbočka Los An- lépe Šeda a všechny tři
Telefon L B 4083
(Melb.) X L 2421
geles, uspořádala 17. led- dámy.
V
na divadelní představení
"Radostná událost" v re- —V.L. Bořin napsal knižii Jiřího Peřiny. Z účin- hu "The Uprooted SurPLAŤTE
LASKAVĚ
PĚEDPLATNÍ
kujících J. Peřiny, J. Še- vive", kterou vydalo naBEZ
U
P
O
M
Í
N
Á
NÍ
dy, K. Finka, B. Knoblo- nakladatelství H e i n e-

PETER DAN
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Československý klub v Jižní Austrálii konal valnou hromadu v Adelaide dne 24.1edna 1960 za účasti
76 členů. Na další období byl zvolen tento výbor:
předseda F.Nový, I.místopř. dr. F.Hronský, Il.místopř. T.H. Sladký, jednatelka pí.Trejtnarová, poklady
nik J.Utěkal, referenti: koordinační F.Mikša, tisk. A .
Trávníček, organis. R.Mikša, kulturní F.Krňanský.
sociální B.Židlická, školský V.Janšta, společ. J.Trejtnar, stavební F.Huťka, sport. V.šatánek, hospod.
J.Marouš, členové výboru: R.Bárta, dr. E.Hájek, J.
Navrda, S.Podhamský a M.Sedláček, revisoři: A.
Jonáš a R.Jureček, smírčí soud: M.Zlámal, V.Zacpal
a K.Krutský, delegáti do Ústředí: Nový, Trejtnarová, Sladký, dr.Hájek, Trávníček, Mikša,- Bárta, Janšta a Jonáš.
Valná hromada vzala s radostí na vědomí, že klub
zakoupil v minulém období vlastní dům, na který
již zaplatil polovinu kupní ceny, tj. £ 1.500. Zabývala se rovněž Festivalem české hudby v Adelaide a
jednohlasně odsoudila útoky dr. Hofírka a S.Pokorného proti postupu výboru Čs. klubu. Rozhodla též.
aby bylo toto usnesení sděleno RSČ a Ústředí.
J. Viola
Čs. klub v Adelaide pořádá v neděli 14. února tr.
společný výlet do Gorge Picnic Grounds. Je tam
plovárna, hodně stromů a jistě se tam bude všem
líbit. Jídlo každý ssebou, lehké občerstvení je možno koupit na místě. Kdo potřebuje transport, prosím, zavolejte MF 3755 (společ. ref. J.Trejtnar) nebo
napište na Čs. klub v J. Austrálii, Box L 1283, GPO
Adelaide. Zároveň prosíme majitele aut, aby se přihlásili s počtem volných míst. Tento zájezd' se má
líbit hlavně dětem, a proto prosíme všechny rodiče
o spolupráci a hojnou účast.
Nově založený volejbalový klub v Adelaide zve
všechny krajany na svoii první taneční zábavu,
která se koná v sobotu 20. února v 8 hodin večer
v Hindmarsch Hall, autobusová zastávka 7.
Hudba pana Vorla.
J.U.
KOPANÁ

V

MELBOURNE

SLAVIA — H A K O A H 1 : 0

(1:0)

Ve druhém zápase Sun Cupu se neúplné • mužstvo
Slavie postaralo o překvapení vítězstvím nad vysoce favorizovaným soupeřem. Hakoah se hned na začátku usadila na polovině Slavie a těžká porážka
se zdála neodvratná. Ve 20. minutě však C o o k
vstřelil krásnou branku a situace se změnila. Mužstvo získalo sebedůvěru a ve druhé půli mělo více
ze hry a vítězství si zasloužilo. Nejlépe hráli Berry,
Barotajs a Armstrong (v obraně), kteří znemožnili
útok Hakoah, a Cook, který
dodal slavistickému
forwardu potřebný důraz.
Po dvou kolech je Slavia s dvěma body na druhém
místě ve své skupině : Polonia 4„ Slavia 2,
George Cross 1, Hakoah 1. V pátek 12. února hraje Slavia rozhodující zápas s George Cross. Vyhraje-li, postupuje do semifinále ; nerozhodný výsledek
by stačil jen tehdy, ztratí-li Hakoah aspoň jeden
bod v zápase s Polonií.

Aukce

drůbeže

každý čtvrtek a sobotu ve 2 hod. odp.
796

High

Street, Thornbury,

Vic.

T e l e f o n 44 6391
Spojení elektrikou, zastávka č. 41
V e l k ý výběr drůbeže za nejnižší ceny
Tamtéž
PRODEJ

denně

NOVÉHO

I

POUŽITÉHO

NÁBYTKU

NOVĚ

DOŠLÉ

KNIHY:

A. Bennett: Anna z Pětiměstí 9/-, Krůta-Roubíček : učebnice "Anglicky od a do z" 21/-, T. Mann :".
Novely a povídky (2 díly) 30/-, A. Matějček : D ě jiny umění v obrysech 74/-, V. N e z v a l : Z měho ži-.
vota 23/-, K . Poláček : Hostinec U Kamenného stolu 18/-, W.Shakespeare: Hamlet (přel. Z.Urbánek,
ilustr.) 26/-, Deset francouzských novel 17/a mnoho
jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R.G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Teiefon JA 3380

HLAS

-8-

8. 2. 1960

D O M O V A

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Jiřího Košťála (dopis v redakci), Ludovíta Poliačka z okresu Kys. Nové Město, Františka Broženského (dopis v řed.) a Václava Loukotu (dopis v
redakci).
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Čs. hokejisté se připravuji na olympiádu
Krátce po skončení první hokejové ligy určila tzv.Ústřední sekce čs. hokeje 24 hráčů k závěrečným přípravám pro olympijské hry ve Squaw Valley, ke kterým si pozvala do ČSR dva teamy: kombinaci anglo-kanadských profesionálů Brighton Tigers-Wembiey Lions a sovětské mužstvo Chimik
Voskresensk Moskvu.
Anglo-kanadŠtá hokejisté nebyli Čechoslovákům vážnými soupeři; hráli více méně obrannou
hru, takže se mohla vyzkoušet pohotovost čs. útočníků.
Úlohu sparring-pařtnera splnilo pak stoprocentně jedno z předních sovětských hokejových mužstev Chimik Voskresensk Moskva (hrálo před-tím s mužstvem SSSR 1:1), které dokonce neúplný
team ČSR porazilo 2:1.
K druhému střetnutí s Chimikem Voskresensk však trenér Farda postavil kompletní mužstvo, které zvítězilo rozdílem třídy. První utkání se sovětskými hokejisty stálo však několik čs. hokejistu
letenky do U S A , neboť na cestu do zámoří může jet pouze 20 hráčů (a ve Squaw Valley může
být přihlášeno pouze 17), a tak čtyři nejslabší byli vyřazeni.
ČSR-Brighton Tigers - Wembiey Lions 10:1
(1:1, 4:0. 5:0)
Za neustálého sněžení sledovalo v B r n ě zápas
14.000 diváků (několik dnů předem vyprodáno),
kteří byli s výkonem čs. olympioniků spokojeni. Již
v 5. minutě byl zraněn VI. Bubník, který mohl nastoupit až v zápase proti Chimik Voskresensk, Branky ČSR: Vlach 4, Pantůček 2, Starší, Potsch, Volf
a Vaněk po jedné.
ČSR-Brighton Tigers - Wembiey Lions 7:1
(3:0, 3:0, 1:1)
V odvetném utkání v Praze na Štvanici (14.000
diváků) podali Čechoslováci ještě lepší výkon, a jen
"fantastický" brankař Parisi zachránil hosty od větší
porážky, Branky: Jiřík 3, Pantůček a Vlach po 2.
ČSR-Chimik Voskresensk Moskva 1:2
(1:1,

0:1,

0:0)

V zápase v Pardubicích zahráli pod svůj. standard
brněnský Scheuer, pardubický Pokorný a plzeňský
Sventek, kteří byli spolu s jihlavským Kepákem
(zklamal v zápase s " T y g r y " ) vyřazeni z representace ve Squaw Valley. Jedinou branku ČSR dal
Černý.
ČSR-Chimik Voskresensk Moskva 6:1
(1:0, 1:1, 4:0)
V poslední třetině tohoto střetnutí v Hradci Králové (7.000 diváků) předvedla řada RH Brna Bubník-Paatůček-Danda "hokejový koncert", na který
budou místní diváci dlouho vzpomínat. Nejlepším
hráčem byl Danda, k t e r ý za oslabení ČSR o dva
hráče "vypíchl" sovětským útočníkům touš, projel
celým kluzištěm a nezadržitelně skóroval. O góly
se rozdělili: Bubník, Starší, Potsch, Pantůček, Danda a Tikal.

Lyžaří před olympiádou
Světová lyžařská elita
z 18 států se ve dne 1517.ledna sešla v rakouském Kitzbuehlu, aby tu
yybojovala posiední velké závody před odjezdem
do USA. T a t o tradiční
soutěž - letos se jela již
po 21. -byla v minulosti
záležitostí čistě rakouskou, tentokrát však domácím lyžařům udělal
čáru přes rozpočet 261etý Francouz Adrien Duvillard, který získal tři

prvenství: ve sjezdu, slalomu a v alpské kombinaci.
Českoslovenští
lyžaři
dosáhli 24. ledna v Urachu (Západní Německo)
v soutěži o Kurrikalův
pohár několika skvělých
úspěchů. V běhu na 15
km obsadili d v ě první
místa: 1. Hrubý, 2. Čilík.
Štafeta 4X 10 km: 1.Polsko, 2. ČSR, 3. Itálie I.
4. Francie, 5. Itálie II.
6. Německo, 7. švýcarsko.

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

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

K. S. Londýn : Díky za
Poplatek za 1 řádku 1/-.
výstřižky. Zpráva viz č.l.
tučnou 1/6
str. 6.- B. H. Čipero : Díky za noviny.-- R.V.Chi&EZNÍKA A UZENAŘE cago 21 : Váš dopis jsme
přijmu. Zákl. plat 20 £ předali.- J. K. Paříž : Día přesčasy. Josef Kotrc, ky za komentář.— J. P.
75 Main Rd. West, St. Mallacoota : Díky za lístek.-- J. P.Perth: HledaAlbans, Victoria
ný se o z v a l y prosinci
SLEPIČKY různého stá- 59. Vaši adresu jsme mu
ří - nosnice, kapouny-a oznámili. Napíš.ete-li doHD
kachny dostanete u nás pis, předáme.
kdykoliv. E. Teichmann.
Děkujeme
C/-E. Clematis, WellingKonečná nominace 6s. hokejistů na zájezd do USA: ton Road, Bush Shades.
za včasné vyrovnání
předplatného.
Brankáři: Nadrchal (RH Brno) a Dvořáček (Pard.). Vic.
Obránci: Gut (kapitán) a Tikal (oba Sparta Praha),
Mašláň, Potsch a Kasper (všichni RH Brno) a BaKontinentální a australské
cílek (Kladno).
Ř
E
Z
N
I
C
TVÍ A VELKOUZENÁŘSTVÍ
Útočníci: VI. Bubník, Pantůček, Danda (všichni RH
Brno),Volf (Kladno), Vaněk a Černý (oba RH Brno),
Starší, Golonka (oba Bratislava) a Vlach (Vítkovice), Jiřík (Kladno), Bárta a Fako (oba Bratisl-),
92, Glenhuntly Rd., E L S T E R N W I C K , V I C .
ČSR-Švý carsko v Lausanne 18:6, v Curychu 6:2
(elektrikou č. 4, zastávka 43)
Tzv. Ústřední sekce čs. hokeje pověřila representaTel. LF 4365, po prod. době 56 2958
cí v těchto dvou oficiálních mezistátních zápasech
Vždy kvalitní maso a uzeniny
juniory, kteří hráli "vše na útok", ale v obranných
řadách se dopouštěli velkých chyb. V utkání v LauDodávky do domu
sanne prohrávalo ČSR jíž po 80 vteřinách 0:2, pět
E M I L F U Č Í K (dříve Lyons Smallgoods)
minut před koncem zápasu vedlo pouze 7:6, ale úžasným závěrem dovedlo nakonec přesvědčivě zvítězit.
Curyšské střetnutí v neděli 24Jedna bylo jubilejním loo Dutchmen 4:8 a od Whitby Dunlops (mistr
50. utkáním Švýcarska s ČSR. Bilanoe je tato: ČSR světa v r. 1958 v Oslo) 1:9 prohráli sovětští hokejiszvítězilo v 33 zápasech, čtyřikrát hrálo nerozhodně té i ve Windsoru v Ontariu s místními "Bulldogs"
a ve 13 utkáních prohrálo. Brankový poměr je 242: 2:6.
—V minulých dnech začala v USA lehkoatletická
109 pro ČSR.
sezóna na krytých dráhách, a hned první mítink v
Bostonu přinesl dva velmi pěkné výkony ve skokanských soutěžích. 181etý barevný student John Thomas na první pokus dosáhl ve skoku vysokém 2,146
m a zůstal tak jen necelé dva centimetry za svým
—Po vítězství finských hokejistů na domácím ledě nejlepším světovým výkonem na kryté dráze; pří
nad Norskem 5:0 a 6:0 pojedou Finové přece jen do dalších pokusech jen lehce shazoval 2,165 m. V
Bostonu skočil americký tyčkař Don Bragg 4,67 m.
Squaw Valley.
Na mezinárodním lehkoatletickém mítinku na kry—V 1. kole evropských mistrů v košíkové mužů zví- té dráze v Los Angeles skočil pak Bragg 4,71 m.
tězil čsl. přeborník Slovan Orbis Pralia v Ženevě Koulař Parry O'Brien zde vrhl 19,22 m.
nad mistrem švýcarska Uranií 62:54 (31:28).Nejlep- —Čs. házenkářský mistr Dukla Praha byl vyřazen
ším střelcem byl representant Tětiva, který získal i letos z Poháru evropských mistrů v házené o 7 hrá20 bodů. Ostatní utkání 1. kola: UC Marocaine-Bar- čích rumunským mistrem Dynamo Bukurešť 22:23.
celona 65:80, Poldnia Varša-wa-Paiiterrit Helsinskí Čechoslováci však podali protest, protože hala v Bu88:84, CCA Bukurešť-Dynamo Tbilisi 87:83, Union kurešti neměla předepsané rozměry (byla o 4 m
kratší).
Batenberg Vídeň-Olympia Lublaň 83:84.
—Fotbalisté pražského Bohemians zakončili zájezd —Mistrovství světa v dvousedadlových bobech prodo Turecka dvěma zápasy v Adanu. Zvítězili nad bíhalo tentokrát v italské Cortině d'Ampezzo za
Dertiirspor Adan 7:1 a s vybraným celkem města účasti 12 dvojic. Vítězi se stali již po čtvrté Italové
hráli 4:4.
(Monti-Alvera) před Záp. Německem a druhým italským mužstvem.Mistrovství světa bylo jediným
—Olympijský výbor v Římě oznámil, že je již rozpro- podnikem bobařů v letošní sezóně, neboť olympijdáno 120.000 vstupenek v ceně skoro 1 miliónu dola- ské hry ve Squaw Valley se obejdou bez bobových
rů (také permanentní vstupenky) a že z různých soutěží. Ukázalo se totiž, že by vybudování bobové
evropských zemí bude vypraveno do Říma 50 zvlá- dráhy ve Squaw Valley bylo velice nákladné.
štních vlaků, z toho polovina ze Západního Němec- —Na Bislet stadiónu v Oslo se konalo 23.a 24.ledna
ka.
mistrovství Evropy v rychlobruslení, jehož výkony
—"Moskevskému hokejovému výběru" se na zájez- pokazil déšť. V celkové klasifikaci obhájil t i t u l
du v, Kanadě nikterak valně nedaří. Po porážkách mistra Evropy Nor Knut Johannessen, který vyhrál
od letošních representantů Kanady Kitchener Water- i jednotlivé soutěže na 1.500 m a 5.000 m.
—Na základě výsledků mistrovství Evropy 1958 v
•Budapešti, mistrovství světa 1959 v Dortmundu a
LETOVISKO
"ŠUMAVA"
mezistátních utkání sestavila evropská tabletennisoLocke's Wáý, blíže Belgrave South
vá unie žebříček nejlepších jednotlivců i národních
srdečně zve všechny krajany na
teamů. Tabulku mužů vedou Maďaři Berczik a Sido
(Štípek je č. 6, Vyhnanovský 8.),v soutěži žen Maďarka Koczinová před Angličankou Haydonovou.
Družstvo mužů: 1. Maďarsko, 2. Švédsko, 3. Jugoslákterou pořádá k výročí založení farmy
vie, 4. ČSR, 5. Německo, 6. Rumunsko, 7. SSSR, 8.
v neděli 21. února 1960
Rakousko, 9. Anglie, 10. Francie.
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
HLAS
D O M O V A
J . í d l o - P i t í
vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
( K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Adresa: Hlas domova,

PILSNER

Ve zkratce

TANEČNÍ ZÁBAVU

Na "Šumavě" je dokončeno volejbaloyé hřiště
a pravý český kuželník
(POZOR : červeno-bílo-modré značky z Belgrave
nevedou
k "Šumavě")
j.

8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Telefon JA 3380 (jen mimo pracovní dobu)
Předplatné: na rok s 37/-, na i roku s 19/na 7 čísel s -10/-, jednotlivě s 1/6

