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Chruščov v Asii, Eisenhower v Jižní Americe

Cesty za Popelkou
O b ě hlavy posledních dvou světových velmocí se rozjely na cesty. Chruščov si to namířil do Asie, kde bylo třeba zalepit nejednu díru v komunistických posicích v Indii, Burmě a Indonésii. Eisenhower zaskočil k sousedům
pod rovníkem, aby dohonil, co všichni jeho předchůdci zanedbali, tj. aby
poznal mentalitu svých nejbližších sousedů a přišel na to, proč jsou Spojené
státy předmětem jejich trpké nenávisti.
Konference na nejvyšší úrovni je už tak blízko, že se obě cesty jeví především jako budování výhodných posic pro potyčku kolem zeleného stolu.
Není pochyb o tom, že to také byl opravdu hlavní důvod. Ale v pozadí
záměrů obou státníků bylo asi také něco jiného, totiž vědomí, že o osudu
světa nerozhodnou nakonec žádné konference, žádné rakety a žádné jaderné bomby, ale "zbídačelé" milióny Asie, Afriky a latinské Ameriky.
V určitém smyslu postavilo toto uvědomění
svět vzhůru nohama. Lidé, kteří byli ještě do
nedávná na samém dně
světové kádě, , užiteční
jenom jako laciné síly
k plundrování vlastního
majetku, jsou najednou
Popelkou s tisíci nápadníky.

více a druhý méně, .že
dovedou být blahosklonní i velkomyslní k "potěru", pokud jim potěr
klidně sedí u nohou a
neplete se do cesty.
V

Indii

ním s přijetím, kterého
se tam nedávno dostalo
Eisenhowerovi. U EisenHowera se mluvilo o miliónu, u Chruščova "jen o m " o několika stech
tisíců Indů, kteří je přišli uvítat.

že se Eisehowerovi podařilo nějak vážně narušit přátelské vztahy Indie k SSSR.
Snad nejlépe to vyložil dopisovatel časopisu N e w Y o r k Times.
Vztahy Indie ke Spojeným státům jsou prý od
Eisenhowerovy návštěvy
vřelejší ze zajímavého
důvodu. I n d o v é se prý
teď domnívají, že Američané konečně dorazili
do tábora ochránců míru, v němž však, podle
jejich názoru, Sovětský
svaz už dávno byl.
V

Indonésii a Burmě

Chrušcovův asijský výOptimistům
dokázala
Chruščovova burmská
let trpí klamným srovná- nová Chruščovova .ná- návštěva byla krátká a
ním s jeho první návště- vštěva Indie, jak pošeti- nevyznačovala se zvláštní
vou Indie a také srovná- lé by bylo se domnívat, (Pokračování na str. 2.)

Jeden z nich se právě
dvořil barevné Jižní A Před soudružským soudem a kárnou komisí
merice, druhý barevné
Asii. A n i jeden ani druhý nebyl úplně úspěšný
a oba dva poškodili své
" V sále, naplněném do posledního místečka více než dvěma sty příslušvyhlídky jedním společným
rysem: arogancí níků "modré armády", se rozhostilo ticho—Případ, předložený soudružskému
vůči
kritice hostitelů. kolektivu k posouzení, nebyl jen tak ledajaký. Strojvedoucí se svým pomocOba tak dokázali, jeden níkem, oba mladí, dobří jinak pracovníci, jeden dokonce vyznamenaný, stojí jako obvinění."
trestem na svobodě..."
Ačkoli výrok soudružTak
začíná referát
praíiské Práce o "sou- ského soudu zněl tak, že
Začátkem měsíce února sjeli se do Moskvy zás- družském soudu", kte- "obžalovaní zcela napltupci zemí Varšavského paktu k poradám, z nichž
rý se konal v depu Č S D nili skutkovou podstatu
vzešlo společné prohlášení k současným politickým
problémům. Jako obvykle, jeho obsah je nerealistic- v Plzni. Strojvůdce s to- trestného činu", hlas liký a má sloužit hlavně jako propagační materiál pičem obsluhovali loko- du zněl zcela jinak.
před jednáním hlav velmocí.
motivu nákladního vlaFalešná solidarita
Rescluce zmocňuje delegáty sovětského b l o k u ku na trati Plzeň-Žatec,
I
Práce byla nucena
"pracovat k co nejrychlejšímu uzavření smlouvy o
všeobecném a úplném odzbrojení" na schůzce od- horní část pece zůstala referovat takto:
zbrojovacího výboru Spojených národů, které začalo bez vody a pec byla čás"Pomalu,
ostýchavě
10. března v Ženevě.
tečně deformována.
se zvedají ruce ( v posluítesoluce dále zamítá postupné odzbrojení, protože
Soudružský soud
takový systém by prý "umožňoval státům s agresivchačstvu - p r . ) : " T o h l e
ními choutkami seznámit se se slabinami mírumiStátní prokurátor roz- se může stát každému z
lovných zemí". Světové odzbrojení má prý nastat
hodl v tomto případě, nás. A nemusí se na to
okamžitě, jakmile b u d e
podepsána odzbrojovací
že se vše rozhodne před scházet tolik lidí..." mísmlouva.
Pokusy s jadernými zbraněmi by měly být okam- "soudružským soudem", ní první a je vidět, že
žitě zastaveny, protože "pokus o výbuch zkázonosné který se skládá z "funk- takovému jednání není
bomby, která patří jednomu ze států, by mohl vésti cionářů a nejlepších pra- nakloněn.
k řetězové reakci, která by znovu udělala z naší pla" N o , nakonec to mohnety cvičné pole pro závod v jaderných zbraních covníků". Členové osase všemi jeho nebezpečnými následky ...Návrh so- zenstva musí jednání po- la být i technická závavětské vlády přestat s jadernými pokusy, jestliže vinně přihlížet.
da", přidává se druhý.
západní země se zařídí podobně, vytváří příznivé
"
N
a
š
e
zákony",
zdůLidé
jsou přece jen lidé
podmínky k sjednání úmluvy o skončení pokusů s
razňuje pisatel v Práci, a myslí také na zadní
jadernými zbraněmi."
Situace v Německu, která je podle moskevského "na ochranu socialistic- kolečka. C o kdyby
komuniké "abnormální" a je "zřejmým ohrožením kého
majetku počítají Dnes kamarád, zítra mosvětového míru", by měla být "řešena okamžitě"pří něm s "náhradou ško- žná já. Obvinění nechtětím, že velmoci by podepsaly mírovou smlouvu' s
Východním Německem, a "na tomto základě vyřeši- dy a v případě, že jde jí přiznat vinu, přímých
ly i otázku Západního Berlína". Berlín leží ve Vý- o lidi dosud soudně ne- svědků není. Jen porouchodním Německu a existence jeho svobodné části trestané, s dobrou jinak chaný stroj.
je prý jen záminkou německé federální vládě, aby
pověstí, s podmínečným (Pokračování na str. 2.)
mohla volně provádět špionáž a podvratné akce na

KLOKANÍ

SOUDY

Moskevské komuniké

půdě Východního Německa.
Obsah moskevského komuniké je přirozeně pustá
propaganda. Ale západní státníci, kteří se sjedou na
schůzku hlav velmocí, budou se musit vytasit s protinávrhy, a jak se zdá, některé z nich budou asi takové, že nám budou vstávat na hlavě viasy.
vm
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Letošní výročí narozenin Tomáše Garrigua Masaryka prožíváme s pocity obzvlášť smíšenými, Bylli Masaryk svého času hlasatelem zdravého optimismu, byl by v dnešních dobách zajisté hlasatelem
opaku, hlasatelem zdravého pesimismu. V době, kdy
nás jen týdny dělí od prvního splátkového Mnichova, s nímž se volky nevolky světové demokracie smířily, byl by Masaryk jistě v první řadě těch, kdo by
neustávali varovat p ř e d postupným výprodejem
mravních zásad za pochybně politické výkupné.
A l e jeho hlas by byl právě tak hlasem volajícího
na poušti jako jsou marné výstrahy mnoha slušných
a informovaných lidí, kteří předvídají následky nastávajícího appeasementu po lžičkách. Právě dnes
by byl Masaryk jednou z čelných Kasander, jejichž
historickým úkolem je varovat, varovat a zase varovat. Byl by rozechvěn, stejně jako většina z nás,
pomyšlením na dlouhý ústupný boj, který nezačal
letos, ale který demokracie nastoupily od konce války, a který bůhvíkdy skončí jediným možným způsobem: až demokracie nebudou mít jinou volbu, než
.postavit se zády ke zdi a rozhodnout se, zdali je
možné žít vkleče.
Masaryk, jehož evropská výchova byla hluboce ovlivněna filosofií americkou, byl především praktickým mužem, filosofem všedního dne. Neztráceje z
očí konečný cíl, odmítal ztrácet čas s problémy, které nemohl prakticky řešit.
Právě toto je letos nejnaléhavějši poučka z Masarykova díla: odnaučit se ukusovat větší sousta, než
na která ústa a žaludek stačí. Nesnažit se lhát si do
kapsy a nesnažit se hrát před druhými. Nestavět se
do výpravné pózy bojovníků, chybí-li nám i špuntovky. Mnoho j e těch ne-,jimiž jsme se v minulosti
zhusta proviňovali.
Masarykův zdravý pesimismus by okamžitě poznal, kolik času a energie bylo námi promrháno na
nepodstatných věcech. Neměl by z toho radost a jistě
by to hlasitě řekl. Ale současně by ukázal, že už
máme jak možnosti tak i prostředky udělat v zahraničí kus práce, především té, která se vyplatí až
později.
Především varovat před nepřítelem, který se dnes
tváří přátelštěji, než tomu bylo v minulosti. A l e varovat tak, aby výstraha byla přijata jako rada, aby
nezněla jako výčitka nebo denunciace. Za druhé
ovlivňovat co nejvíc své okolí, přesvědčovat spoluobčany našich dnešních domovů nejen slovy, ale především osobním příkladem, ne přednáškou, ale anekdotou, ne příležitostnou pozou, ale nenápadným
a všedním gestem.
A za třetí najít cestu jeden k druhému, nejpřirozenějšími prostředky sdružovacími, a ť jsou to zájmy odborné, společenské, politické, náboženské. Jednotu nelze vyhlásit ani nadiktovat, jednota musí vy¡růstat organicky. Jednota především vyrůstá z respektu jedné skupiny ke skupině druhě. Jestliže jsme
my v zahraničí splakali nad jednotou, bylo to především proto, že jsme se snažili udělat rovnítko
mezi množstvím a kvalitou. Šedesát tisíc uprchlíků,
namlouvali jsme si pyšně. Ano, ale jaké kvality? A
co jsme udělali, aby se tato kvalita zlepšila?
K d y b y byl Masaryk dnes mezi námi, řekl by možná trochu ironicky, ačkoli by to myslil smrtelně vážně: "Tož tu každoročně vzpomínáte na toho Masaryka. A l e co děláte mezi tím? Už prý jste ho propašovali i na americké známky. A l e jestlipak si někdo
dal alespoň tolik práce, aby si v jeho knihách pořádně početl? Já myslím, že ne, protože jinak byste tu
už měli alespoň malou čítanku, která by vám řekla,
jak a co si tu ještě potřebujete zařídit. A taky by
vám řekla, v čem se ten člověk mýlil, v ž d y ť on nebyl
žádný papež, a dneska by mu už bylo sto deset let."
jun
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Cesty za Popelkou
(Pokračování se str. 1.)
vřelostí Burmanů, kteří
mají vlastní zkušenosti
s komunistickými teroristy, a kteří teprve nedávno urovnali své pohraniční spory s Rudou
Čínou.
Indonésie, hlavní cíl
Chruščovovy cesty, byla jiný případ. A n i tam
se však nedá říci, že by
všechno proběhlo hladce a podle plánu.Chruščov několikrát projevil
netrpělivost se svými hostiteli a vysloužil si Sukarnovu nelibost projevem, v němž vybízel universitní studenty, aby
přijali komunismus. N e podařilo se mu také vpašiovat d o
závěrečného
komuniké žádost o členství Rudé Číny ve Spojených národech, a ministr zahraničních věcí
Subandrio zarazil jeho
útok proti
obrannému
paktu Japonska a U S A
poznámkou, že j d e o
vnitřvní záležitost obou
států
Pokud jde o Rudou
Činu,
Chruščov musil
postupovat, s ohledem
na její spory s Indií a

v "americkém"
Portoricu, nejvřelejší v Brazílii, nejklidnější v A r gentině, nejnepříjemnější v Čile a nejnepřátel:
štější v nejspolehlivější
Jinak odpovídaly jeho demokracii Jižní Ameriprojevy všem předpově- ky - Uruguayi.
dím. Ú t o k y na západní
N a presidenta Eiseiikolonialismus
stíhaly howera, který je zvyklý
chválu sovětské mírumi- na ovace severní Amerilovnosti a chvála sovět- ky á jejích evropských
ské mírumilovnosti stí- spojenců,
nezapůsobil
hala útoky na západní chlad horké Jižní Amekolonialismus. Přidejme riky příznivě.
k tomu čistě akademicPři návštěvě Santiaga
ký požadavek, aby se mu selhaly nervy právě
velké asijské státy podí- tak, jako jeho sovětskélely n a konferenci n a mu protějšku na Jávě.
vrcholku, a vidíme, proč Stalo se to po obdržení
se Chruščovovo "před- dopisu čilských univernáškové turné" nemohlo sitních studentů, kteří •!
úplně
minouti úspě- něm kritisovali některé
chem.
aspekty americké zahraniční politiky, a obviňoV latinský Americe
President Eisenhower vali Spojené státy z podjihoamerických
narážel na své cestě la- p o r y
tinskou Amerikou rov- diktátorů. R e a k c e na
něž na potíže. Nejchlad- Eisenhowerův "výbuch''
nější uvítání ho čekalo byla v jeho táboře celIndonésií, velmi opatrně. S jemností, jež j e u
něho hodně
nezvyklá,
však přece jen několikrát řekl, že nesouhlasí-se
vším, co Rudá Čína dělá.

Provádíme

kem shodná. Jedni sí
oddychli, že už končí jihoamerická cesta, druzí
se utěšovali vědomím,
že už také končí Eisenhowerův pobyt v Bílém
domě.
K dalším výtržnostem
došlo v Montevideu, kde
musil Eisenhower dvakrát projet slzotvorným
plynem, použitým proti
antiamerickým
demonstrantům z místní university.
President
Eisenhower
si jako hlava vlády Spojených států nezasloužil
nepříjemnosti, jimž byl
v Santiagu a Montevideu vystaven. Obvinění,
proti němu
namířená,
nebyla většinou odpodstatněna. A l e potíž je v
tom, že pokud se latinské A m e r i k y týče, vláda
Spojených států je jedna
věc a americké obchodní
společnosti jsou věc druhá.
kw-

2. poschodí
6 A Elizabeth
Melbourne

Nepochopení
tohoto
nového
"zlepšovacího
návrhu" komunistických
funkcionářů ie patrně
Specialista nervových
zcela obecné.
Nasvědchorob
D r . J. M A C K I E W I C Z čuje tomu jiný článejc
v Práci. Napsal j e j Pase vrátil z dovolené
v e 1 Vranovský, který'
25 Balston St.,
tvrdí, že jednání před
ST. K I L D A , V i c
soudružskými soudy maTelefon L B 4083
jí být "školou správného

Optical Service

Naše rovy
A N A KONEC TROCHU H U M O R U
Vjeřte si to nebo né, ale tohle bylo v Hospodáři: Je nám všem třem děvčatům 15 let a máme společné zájmy... Prodám čistokrevného býka-příčina stáří... Koupila jsem si dvě kozy, ale
musím běhat za nimi... Pekla jsem cukroví, ale
maminka mně zadělala těsto a tatínek topil
Udržuji korespondenci se severní a jižní Amerikou... Upadla jsem celou vahou mých 200
liber na psa. Muž přišel a psa ohmatával, zda
nemá něco zlámaného... Dopadlo to však dobře,
neb kluk dobrácká si nechal říct a přišel až týden po veselce... Jezdím jednou týdně do Chicaga, a tam vezmu vše, co mám na prodej, vejce,
kozí mléko a hnůj... Z a oknem byl nádherný
Shakespeare, do kterého jsem již mnoho let zamilována... Otec byl z deseti dětí, ze dvou matek... Selka říkala, proč zrovna té krávě se to
stalo, že to bylo plemeno po jejích rodičích....
Jednou rukou jsem držel tele kolem krku a
druhou řídil auto... Kdyfz mladý párek se vrátil
ze svatební cesty, byl už tu kluk, zdravý jako
buk... Snad by se našel nějaký dědeček, který
by si chtěl se mnou zkrátit život... V březnu mi
bude 77 let a mé manželce 75 a tak nám to mládí utíká.
"Roční sumárum strýce Podhoráka", Hospodář, Omaha, č. 1/60.

Situace je tedy taková: soudružské soudy
soudí
přestupky proti
rozkrádání
národního
majetku do hodnoty 500
Kčs, které by jinak řešila kárná komise, ale které mají propagační hodnotu pro
komunistické
vedení závodu. Komunisté prostě založili své
vlastní "klokaní soudy",
j^k se s oblibou na Západě říká.

A zrovna taK nic nebrání tomu, aby kárná
komise zasedala za účasri celéhc
kolektivu
dílny či cechu, aby její
jednání bylo v e ř e j n é " .

NOVĚ

DOŠLÉ

Uvedené

ceny

jsou

NEJLEPŠÍ

MASO

ZE

DNE

21. 2. President Eisenhower zahájil cestu do Jižní Ameriky, která zahrne
Portoriko, Brazílii, A r gentinu, Chile a Uruguay.

PRVOTŘÍDNÍ

UZENINY

nyní opět jaternice a jelítka
dostanete v našich dvou obchodech

PRAGA
ST.

CONTINENTAL BUTCHERS

K I L D A

KEW

K N I H Y :

včetně

poštovného

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

kárných

A

Přijímáme objednávky také poštou

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

23. 2. V Londýně ^ byla
komisí? uveřejněna zpráva, že západoněmecká armáda vyKomentátor F E C, z
jednává tajně se španěljehož pramenů čerpáme, skou vládou o pronajmutí cvičných oblastí, sklak tomu připomíná:
dišť a pozemků na vo''Tento
k o m e n t á ř jenské nemocnice.
svědčí o pravděpodob24. 2. Chruščov prohlásil
ném dalším v ý v o j i . Vedv Indonésii, že SSSR hole sebe mají působit jak dlá otevřít v Moskvě usoudružské soudy b e z niversitu pro asijské, aStížnosti se však mno- zákonného podkladu tak frické a jihoamerické studenty. D a l š í
perly z
ží i na kárrxé komise kárné komise, které si Chruščovových
indonéJednají prý zhusta z a budou počínat podobně ských projevů: SSSR plzavřenými dveřmi, jejich jako soudružské soudy, ně schvaluje indonéské
Konec

- City

Šalda: České medailony 10/-, Nezval: Schovávaná
na schodech 14/-, Novotný: Staropražské variace
18/-, Křička: Tak nikde skřivánek nezpívá 19/-,
Těsnohlídek: Liška Bystrouška 13/-, Kopta: Modrý
námořník 18/-, Hry Osvobozeného divadla-díl I I L
28/-, díl IV. 20/-, Vrba: Dražinovská hora 17/-, Kosmova kronika česká 13/-, Světlá: Můj Ještěd 24/--,
K.Čapek: Poznámky o tvorbě 9/-, Baar: Pro kravičku
14/-, Hrubín: Pohádky z tisíce a jedné noci 15/-,
Tráven: Poklad ze Sierra Madre 10/-, Čapek: Poví-"
dejte si děti 9/-, Greene: Konec dobrodružství 11/-,
Shute: Za černým pařezem 14/-, Gottlieb: Cesta k
mistrům 11/- a m n o h o
jiných

složení není dost lidové,
n e b o ť se většinou sklá- třebas podle zákona mapoměru k socialistické- dají z předsedů závod- jí být orgány závodu.
ních organisací a pracovDojde-li pak k legislamu vlastnictví".
soudružJednání před soudem níků osobních oddělení. tivní úpravě
" N i c piece
nebráni ckých soudů, lze počítat
má b ý t
'soudružské''
ale ne familiérní, věcné tomu", vysvětluje Práce, s tím, že současně bude
ale ne formální. Stává, "aby členy kárných ko- zrušena instituce kárných
tp
se prý často, že '"soudruz- misí nebyli dělníci z vý komisí."
ské soudy" se chovají roby, z dílen, ba právě
jako soudy řádné, což naopak, bylo by to prospěšné.
je na škodu jednání.
Klokaní soudy

St

Telefon MF 3256

Klokaní soud
(Pokračování se str. 1.)
Správný poměr

veškeré práce optické

přesně, rychle a za levné ceny

MARKET,
ST. K I L D A ,
T e l e f o n X J 3 34 4

VIC.

CONTINENTAL BUTCHERS

326 H I G H S T . , K E W , V I C .
T e l e f o n W M 7178, po prod. době 85 5122
Naše zásada: dobrá služba zákazníkům!
PŘESVĚDČTE
SE
SRDEČNĚ ZVOU
H. & J. K O P E C K Ý C H

PŮJČKY PENÉZ
na auta, nábytek,
obchody a hypotéky
zařizuje
ADAM
SMITH
PTY. LTD.
37 Swanston St.
MELBOURNE

NA

DEN

nároky na Západní Novou Guineu, a j e pro to.
aby se konferencí "na n e j vyšší úrovni" účastnily
také Čína, Indonesie, Indie a Japonsko.
—Italská křesťansko-demokratická vláda p r o f.
Segniho resignovala.
26. 2. V Bagdadu bylo
odsouzeno k smrti 17 lidí, obviněných z příprav y atentátu na iráckého
ministerského
předsedu
Abdula Karima Kassema.
—V Buenos Aires se konaly za návštěvy presidenta Eisenhowera
demonstrace přívrženců bývalého argentinskéha diktátora Peróna.
29. 2. V Londýně došlo k
potyčkám mezi přívrženci Labour Party a fašisty. Podnětem b y l a demonstrace
svolaná n a
podporu bojkotu j i h oafrického zboží ve Velké
Británii.
1. 3. Zemětřesení zničilo
marocké město Agadir.
Počet mrtvých se odhaduje na 5.000-6.000.
POJIŠTÉNI
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. K U G L E R
(Melb.) X L 2421
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
-—Podle poslední zprávy
Státního úřadu statistického dosáhl počet obyvatel Československa v
roce 1959 počtu třináctia půl milionu.
—Národní
shromáždění
volilo nové předsednictvo.
" N o v ý m " předsedou parlementa s e stal znovu
Zdeněk Fierlinger. Ani
místopředsednictvo nebylo změněno. Zůstávají v
něm nadále poslanci Valo, Hodinová - Spurná,
Polanský, Fiala a Žiak.
—Dosavadní
sovětský
velvyslanec v Čéskoslovenku Grišin byl odvolán a pověřen jinými úkoly. N o v ý m velvyslancem byl jmenován Michail Zimjanin.
—Antonín Novotný, svolal plénum
Národního
shromáždění, aby projednalo provolání Sovětského svazu k parlamentům
a vládám celého světa.
Národní shromáždění bučí e potjom projednáyat
návrh rozpočtu na rok
1960.
—1. prosince 1960 se bude konat sčítání lidu. Bude to čtvrté sčítání lidu
od založení Československé republiky.
—Státní
nakladatelství
politické literatury vyda1 o v redakci L.Svážka
knihu "Chruščovova návštěva ve Spojených státech". Jsou to vybrané
texty a statě z Rudého

zachránila čtyři děti před
utonutím v Radotíně.
—Antonín Novotný jmenoval nové rektory vysokých škol v Bratislavě:
prof. dr. M. Topolský « e
stal rektorem Komenského university, i n g. Š.
Chochola rektorem bratislavské techniky, prof.
V. Hložník rektorem Vy•—Do Bratislavy přijela soké školy výtvarných udelegace ÚV komunistické mění a ing. V. Pavlenda
rektorem Vysoké
školy
strany polské pod vedeekonomické.
ním tajemníka agitpropu
Werblanda.
—V roce 1960 budou do—Klavíristka Eya Berná- končeny čtyři nové chethová, která pojede s Ja- mické továrny: na synnáčkovým kvartetem na tetickou gumu v Kraluturné do Indie, Austrálie pech, na nitrogen v Šale,
a na N o v ý Zéland, se Stalinovy závody v Záluvrátila z turné po Japon- ží budou přestavěny a
sku do Prahy.
bude dokončena konstru—103 let se dožil Josef kce závodu "Slovnaft" na
S u c h á r z prešovského Slovensku, c o ž zmenší
kraje. Je jedním z nej- dovoz určitých chemikálií
starších občanů na Slo- ze zahraničí.
vensku.
— K jednáním o letecké
—Divadelní ústav v Pra- dopravě odletěla do Inze bude vydávat nový die vládní delegace, vedečasopis "Přehled 1960". ná náměstkem ministra
Bude přinášet zprávy ze dopravy Karlem Š t e k zahraničních divadelních lem.
časopisů a nahradí dosa- — V ý b o r y
Národního
vadní Bulletin.
shromáždění projednáva— V českých krajích (kro- ly rozpočet ministra hutmě kraje pražského)doš- ního průmyslu a rudných
lo ke sloučení 949 jednot- dolů a ústřední správy
ných zemědělských druž- geodesie ia kartografie.
stev. Průměrná výměra Jednání se účastnil misloučených družstev je nistr ing. V. Černý a
606 hektarů oproti dří- předseda ústřední správy
vější průměrné
rozloze ing. J. Průša. Zeměděl251 hektarů.
ský výbor schválil rozpo—léletá Eva Prokopová čet ministerstva potravinářského
průmyslu
za
přítomnosti ministra J.
Uhra.
práva a pražské Práce.
—-V Praze oslavil 55.narozeniny herec Jan Werich. Pražský tisk,přinesl
k v ý r o č í blahopřejné
články. Před nějakou dobou zmizel Werich '¡z ředitelství divadla A B C a
přestal vystupovat na Jevišti. Mělo se za to, že je
v nemilosti.

PROCESY A ROZSUDKY

- V Brně se konal proces s několika bývalými
profesory techniky, kteří se p r ý obohacovali
tím, že kreslil plány soukromým zákazníkům
Pomáhal jim v tom bývalý sekretář techniky,
který měl z dohozených obchodů provise. Měli
tolik zákazníků, že zaměstnávali i studenty. Sekretář F.Tumpach byl odsouzen na 4 roky, ing.
B.Rozehnal na 4 roky, ing. A.Grim na 6 let, ing.
K.Weingart na 2 roky, další profesor byl odsouzen na 2 roky podmíněně.
— N a dva a půl roku byl odsouzen v Orlové
Evžen Sembola, automontér tamních komunálních podniků, který na černo spravoval motocykly.
—Šofér Vodohospodářské stavební obnovy v
Ústí nad Labem Šimurda byl odsouzen na jeden a půl roku a k pokutě 60.000KČS, protože
v opilosti zavinil havarii nákladního auta.
— Z Českého Těšína bylo vykázáno 18 polských dělníků, kteří prý brojili proti poměrům
a tím vnášeli "neklid na pracoviště".
—-Na jeden a půl roku byla odsouzena pro
hospodářskou sabotáž Marta Martinovičová ze
státní pěstitelské stanice v Bystřičce u Turčanského Sv. Martina. Její provinění: dodávala pěstitelům podřadné osivo, čímž přispívala k "degeneraci osivného fondu".Přitížilo jí, že prohlásila, že čeká na politický převrat, a že je dcerou
bývalého předáka Hlinkový gardy.
— P r o hospodářskou sabotáž byl zatčen "kulak"
Pavlík z Modlíkova, který "celý rok otravoval
a zastrašoval rolníky v jednotném zemědělském
družstvu". Výše trestu nebyla oznámena.
—Jako příživník bude souzen Jozef Bunganič
ze Sniny na Slovensku. Několikrát se přihlásil
na práci do dolů, vybral si jednorázovou odměnu 500 Kčs a pak vždy zmizel. O N V ve Snině
mu během půl roku vystavil tři pracovní smlouvy. Bunganič byl zatčen v Karviné.
Č/FEC

—Předsednictvo Čs. společnosti pro mezinárodní
styky kritisov»lo Organisaci spojených národů
na svém zasedání v Praze. OSN prý neuplatňuji zásadu spravedlivého
zeměpisného
zastoupení
při
obsazování funkce
předsedy Valného shromáždění Spojených národů. ČSR bude kandidovat za předsedu náměstka ministra zahraničních
věcí ing. J. Noska. Jednání předsednictva Společ. pro mezinárodní styky se účastnili čs. vyslanci J. Urban (Francie)
a B. Mucha (Holandsko).
—Při požáru v Aši byl
zničen historicky památný kostel z roku 1748.
Škoda činí několik milionů.
—Josef Plojhar a Adolf
Hoffmeister pořádali po
příletu z Londýna tiskovou konferenci, na n í ž
prohlásili, že čs. delegac e navrhovala
zrušeni
embarga na všechny druhy zboží ze Západu do
zemí sovětského bloku.
— V Praze byla podepsána smlouva o vědeckotechnické
pomoci mezi
Československem a Mongolském.
—Státní film plánuje na
rok 1960 výrobu 30 celovečerních filmů
(výroba v roce 1959: .35 filmů).
Některá jména a režiséři: Tři tuny prachu (Daněk), Montéři
(Mach).
Páté oddělení
(Polák).
Lidé jako t y (Blumenf e l d ) , Chlap jako hora
(Makovec), Smyk (Brynych).
— V Českých Budějovi-
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Zprávy v přímé řeči

Dne 3.února v Praze mimořádně zasedal Ú N V hlavního města, aby projednal usnesení Ú V K S Č o nové územní organisaci našeho státu a o posílení další pravomoci i odpovědnosti národních výborů—Primátor vyzdvihl
iniciativu pražských občanů v péči o domovní majetek. Není přece tajemstvím, že v Praze jsou velké potíže s domovní a bytovou údržbou. Kapacita
stavebních podniků zdaleka nestačí na všechny požadavky—Závazky obyvatel Prahy představují vcelku 5,320.000 brigádnických hodin. Zajímavosti
je, že občané ze Žižkova se zavázali odpracovat nejvíce ze všech obvodů,
a to 447.753 brigádnických hodin.
Rudé právo, 4. 2. 1960
Osídlování pohraničí
O d roku 1954 přesídlilo do pohraničí přes
30.000 nových pracovníků, z toho přes polovinu obyvatel do zemědělství. Celkem se počet obyvatel v 58 osídlovaných okresech zvýšil o více než 100.000
osob.
Osídlenci
převzali
přes 10.000 opravených
rodinných domků a zemědělských
usedlostí.
Zatím co ještě před 6
lety leželo v pohraničn í c h okresech 90.000
hektarů půdy ladem a
několik set tisíc dalších
bylo nedostatečně obděláno, dnes má již všechna půda své hospodáře
a výměra orné půdy se
rozšířila o 26.000 hektarů.
Rudé právo, 3. 2. 1960
Proti

Armádě

spásy

N e d á v n o prošla tiskem
zpráva, že šéf americké
ústřední výzvědné služby
A l l e n Dulles kázal na
výroční konferenci náboženské sekty Armáda
spásy v N e w Y o r k u . N u ,
jak se pan Dulles nábožensky vyžívá, mohlo by
být jeho soukromou věcí, kdyby... K d y b y nebylo toho, že se pro kázání
v A r m á d ě spásy rozhodl
jistě po zralé úvaze, která se méně týkala jeho
náboženského
cítění a
více již jeho funkce šéfa americké špionáže.
O n o totiž není kázání
jako kázání. M ý l i l by se
každý, kdo by se domnících se sešlo Katolické
mírové hnutí. Na sjezdu
promluvili
A.
Titman.
prof. J. Beneš, dr. S.Žárecký, dr. J. Korec, E.
Hurník a M. Trdla.
— A f r i č t í studenti, kteří
studují v Praze, zaslali
francouzskému velvyslanectví protest proti výbuchu atomové bomby na
Sahaře.
—Anežka Hodin.ová-Spurn á přednesla referát o
dalším pracovním zařazení žen. Mluvila na zasedání Výboru československých žen. Podle jejího
prohlášení je již 42,3%
všech žen nasazeno do
výroby.
C/FEC

val, že na zasedání společnosti bohu i lidem
milé ... hovořil pan Dulles o lásce k bližnímu,
o evangeliu čí spáse duší pro nový svět, věčný
život! N i c
takového!
Ž á d n é náboženské thema, žádná modlitba, pokání či hluboké usebrání. A l e nenávistné výzvy k pokračování v atomovém zbrojení, nabádání k další politice z
pozice domnělé síly a
štvaní proti Sovětskému
svazu...

níci tomu, aby pronikli
mezi skutečné chuligány.
A b y věrně odpozorovali jejich způsob života.
Jejich výrazy. Gesta. Jen
si je přát, aby na Barrandově věnovali stejnou
námahu
objevitelským
pracím i v jiném mládežnickém prost"edí, než je
úřadovna okresního prokurátora a zakyslý výčep.

Beseda k filmu " V e l ká samota" byla v Toužimi fortelná. V e s v é
neoficielní části se proRudé p r á v o , ' 8 . 2. 1960. táhla do čtyř hodin ráPřesčas nebo prémie? no. O takovémhle filmu
se dá diskutovat třeba
N a otázku "přesčasy
dva dny!
nebo prémie?" j e jednoToužímští se do Laznačná o d p o v ě ď :
prédislava
H e l g a pustili zemie. Zkušenosti ukazuvrubně.
Co se týče zemějí, že při práci přes čas
stále ještě působí vedlej- dělství, to si na nás neší zájmy lidí, že mnozí přijde. Kdes tam m ě 1
mistři chápou přesčaso- představenstvo, soudruvou práci jako možnost hu? Jak to, žes neukázal
družstevníky v
zvýšení mzdy některým řadové
jejich
soukromí?
Vystudělníkům a že přesčasovou prací také zakrývají puje tam učitel-ale děti,
s v é vážné' organisační kde jsou? A co mládež,
ta tam neměla problénedostatky...
my? A příčiny úpadku
Naproti
tomu prémie
družstva chyběly!
zvyšují zájem
pracujíMladá fronta, 3. 2. 1960.
cích o vše, co se týká
N e z d r a v ý případ
výroby a lepších hospodářských výsledků... N e Vážená redakce! Nasprávný postoj mistra k
vštívili jsme v neděli starozdělování prémií kritiré známé. D l o u h o jsme
sovali odboráři na škose neviděli. Jejich capart
lení úsekových důvěrnívyrostl v dvanáctiletého
ků v lisovně
Českých
junáka. Samozřejmě vyzávodů
motocyklových
rostl i duševně. Dostali
ve Strakonicích.
jsme se na bezbřehé toV jedné dílně navrhl
k y astronautiky
a za
totiž mistr rozdělení kochvíli jsem poznal, že
lektivní prémie
rovnochlapci by byl vhodným
stářsky - každému stejpartnerem spíše nějaký
ně. Proti tomu vystoupil
kandidát věd...
úsekový
důvěrník
dílPřiblížilo se půl desáté.
ny...
Chlapec zneklidněl. Z a Ukázal
kolektivu čal se strojit. Šel do kože rovnostářské rozdělo- stela. T a k é na náboženvání zakrývá chyby mis- ství chodí. N a p ř á n í
trů v organisaci práce a tchyně, a rodiče, kteří s
v péči hospodářských ní bydlí, s tím souhlasí,
pracovníků o plnění vý- protože chtějí mít v rorobních úkolů vůbec.
dině klid. Domnívám se,
Práce, 4. 22. 1960. že podobné případy neBeseda s filmaři
jsou zdravé.
Rambousek
z
V Ostrově také filma- K a r e l
Kročehlav píše redakci
ři promítli předpremiéPráce, 12. 2. 1960. F E C
rový f i l m "Probuzení".
Jana Brejchová vypráDěkujeme
věla o tom, jakou píli.
za včasné vyrovnání
úpornost a houževnatost
předplatného.
věnovali filmoví pracov-
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ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a , Bunnerong Hostel, Staff.
MATKAVULLE, NSWVolejte večer FJ 7372

KOLONIALISMUS
MRTVÝ A NESMRTELNÝ
.Náš unavený svět už leccos zažil a leccos viděl
od těch dob, co se po něm začal potloukat král všeho tvorstva-člověk. Viděl neustálý pochod kupředu.
Zažil v ý v o j od kamenného mlatu k vodíkoyé bombě,
od praku a samostřílu k interkontinentální raketě.
Sledoval pokrok od otroctví starého Říma ke koncentračním táborům osvíceného novověku. Viděl otroky
na galejích a amerických plantážích, viděl i jejich
zmechanisované odrůdy dvacátého století. Zažil inkvisici středověkou i j e j í daleko dokonalejší družky-Gestapo a N K V D . Nejvíce ze všeho viděl hrabivosti. Už dávno před příchodem merkantilního kolonialismu novější doby zažil jeho první hrubé formy.
Byl by to moudrý svět, kdyby dovedl promluvit
- a dobře že neumí.
Prokousali jsme se pracně do druhé poloviny dvacátého století. S výjimkou několika politických pralidí už prý to každý ví-kolonialismus je vyřízený,
přežitý, mrtvý. Jedno je však zajímavé. Čím víc chladne jeho mrtvola, tím víc o něm slyšíme, tím víc se
o něm mluví a píše.
Mluví o něm Mikojan na Kubě, Chruščov v Indii,
Burmě a Indonésii, de Gaulle v Paříži, Macmillan
v Jihoafrické unii a Eisenhower v latinské Americe.
Mluví o něm kolonisovaní i kolonisátóři a všichni se
shodují v jednom-kolonialismus j e mrtev, a co z ňěj
zbývá, prochází poslední smrtelnou křečí.
Jecjna forma kolonialismu opravdu mrtva je, a
smrt jejích pozůstatků je jenom otázkou času. Snad
nic neoznamovalo její skon ták přesvědčivě, jako
proslulá již televizní řeč generála de Gaullea, která
ukončila alžírskou rebelii a nerealistický sen o A l žíru-integrální části Francie. Proč právě ta řeč? Proto, že byla začátkem likvidace kolonie, která se nebude likvidovat snadno. Rušila državu, v níž jednou
nepůjde jenom o odsun několika stovek bílých administrátorů. Alžír bude Francii bolet, Alžír bude rána
do těla. A l e tak mrtvý je kolonialismus, že i v tak
bolestivém případě přišel de Gaulle na to, že se operace nedá odkládat.
Přibližně ve stejné době dobíjel v jihoafrickém
parlamentě kolonialismus ministerský předseda největší koloniální mocnosti všech. dob. Jeho řeč o "novém větru, který vane Afrikou", řadí se významem
hned vedle řeči de Gaulleovy.
A tak to jde ze dne na den. Rána za ranou dopadá
na vychrtlé tělo kolonialismu. Z bývalých kolonií
vstávají nové národy a další jsou na cestě k vzkříšení.
Tak zvaný "liberální" novinář koná rovněž svůj
díl. Obden vrší mohyly nad koloniální rakví a poučuje čtenáře, že pryč jsou dny kolonií, neboť všichni
lidé mají právo na sebeurčení a svobodné rozhodování o svých osudech.
Pohřební pochody kolonialismu se konají v sudé
dny. Liché věnuje tentýž druh novináře něčemu jinému. Skončí se smrtí a začne s nesmrtelnem. Jsa
před svou dobou, nedělá si ilusí. Začne tím, že je
třeba se- smířit s nynějším stavem za Železnou oponou, neboť je to stav trvalý, s nímž nelze hnout: Jedinou zárukou světového míru, rozvíjí dále své moudrosti, je dohoda se Sověty za uznání nynějšího státu
quo. Kdo tomu nechce rozumět, je buď zabedněnec
nebo válečný štváč, někdy dokonce příslušník "šíleného kruhu exulantů", kteří nedovedou zapomenout
na staré nenávisti a ohrožují tak světový mír.
Kolonialismus znamená politický útlak a hospodářské vydírání jednoho národa druhým. Totéž znamená sovětský komunismus, podepřený prastarými
pilíři ruského imperialismu. Je proto celá řada záhad, které nám náš osvícený liberální novinář zapomněl vysvětlit.
Proč má černoch v Keni ji najednou větší právo
na sebeurčení než běloch v Polsku? Proč má Arab v
Alžíru větší nárok na řízení vlastních osudů než jeho bílý protějšek v Maďarsku? Proč je člověk, který žádá osvobození afrických kolonií, ušlechtilý liberál, a člověk, který se domáhá osvobození sovětských
kolonií v Evropě, zabedněnec, válečný,štváč a reakcionář? Proč je otroctví jedněch stejně nevyhnutelné
jako svoboda druhých? Zkrátka, proč je kolonialismus jednou mrtvý a jednou nesmrtelný? •
Odpověď na ty záhady není nijak obtížná. Řekneli někdo, že je kolonialismus mrtev, má pravdu pouze
částečně. Jenom jeho západní větev rychle usýchá.
Jeho východní forma ie dravější a ošklivější než kdy
před tím. A tak už to v životě bývá: kdekdo kope
do dodělávající potvory, ale dokud byla při síle,
obešel ji zdaleka a dělal, jako by neexistovala.-kw-
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OSMÉ Z I M N Í OLYMPIJSKÉ

HRY

Dostaveníčko ve Squaw
Valley
Karel Janovský

"Velké je vítězství-ještě větší však přátelství všech". V e znamení tohoto
Goubertinova hesla byly 18.února ve 13.30 hodin místního času za velké
sněhové bouře zahájeny v americkém Squaw Valley 8. zimní olympijské
hry, na které přijelo přes 800, sportovců z 31 zemí všech kontinentů. Olympijský oheň, zapálený 31. ledna v osamělé chatě údolí Mordegalu v jižním
Norsku, ve které žil zakladatel lyžařského sportu Nordheim, urazil tedy
za 19 dnů dalekou cestu. V asbestovém pouzdru byl letadlem dopraven
přes severní pól dó Los Angeles, odkud štafeta 600 běžců, posluchačů amerických universit, donesla pochodeň na horu Papoose, ležící poblíže Squaw
Valley.

poslední olympiádou w
Cortině ďAmpezzo
k
několika
změnám.
Z
"cortinského"
porada
vypadly sice soutěže bo~
bařů, ale bojovalo se tu
v pěti nových soutěžích:
v biathlonu a v rychlobruslařských disciplinách
žen. Počet olympijských
vítězů se tím zvětšil proti Cortině o tři a bylo
uděleno celkem 27 zlatých a stejný počet stříbrných
a bronzových
medailí.

Dvojnásobná olympijská vítězka (ve slalomu a v obřím slalomu) z r.
1952-Američanka Andrea Meadová-Lawrencová, za doprovodu osmičlenné
hlídky lyžařů, donesla pak olympijský oheň do Squaw Valley až k bráně
Zimní arény, ve které se mezitím shromáždilo i přes špatné počasí 5.000
diváků, aby shlédlo zahajovací ceremoniál. S menším zpožděním, které bylo
způsobeno vánicí, přijel na stadión předseda Mezinárodního olympijského
výboru Američan Brundage spolu s vicepresidentem Spojených států Richardem Nixonem. Předseda pořádajícího komitétu pak požádal vicepresidenta Nixona, aby prohlásil zahájení her. Ten pak provedl slavnostní akt
Poprvé v historii. zimtěmito slovy: " Z a h a j u j i 8. zimní olympijské hry ve Squaw Valley jako souních
olympiád se tohoto
část 17. olympijských her moderní doby."
vrcholného
světového
T o již před stadiónem krasobruslení Američan- pustil Z i m n í arénu. Z a sportovního podniku nepřevzal, o d Lawrencové ka Carola Heissová, kte- zvuků hudby,organisova- zúčastnili bobaři, neboť
olympijský oheň nej lep- rá pronesla olympijský né hollywoodským pro- výstavba dráhy by byla.
š í . sprinterský
rychlo- slib. Řekla: "Přísaháme, ducentem Disneyem, o- ve Squaw V a l l e y příliš
bruslař z r. 1952 A m e - že budeme na olympij- pustili pak i .závodníci nákladná, a j e nepravděričan K e n H e n r y , a slav- ských h r á c h
bojovac kluziště v pořadí, v ja- podobné^ že by se v bunostní f a n f á r y 3 potlesk čestně, dodržovat
pra- kém přišli n a stadión, doucnu dala k něčemu
přítomných diváků uví- vidla a snažit se uplat- tedy v čele s americkým použít. V ž d y ť dějiště letal tohoto
t- puchod- ňovat skutečného spor- vlajkonošem, který nesl tošní olympiády leží siňové štafety, který za- tovního ducha za slávu prapor Řecka - symbol ce v nádherné poloze,
žehl oheň před
"věží sportu a pro čest naší moderních olympijských jako stvořené pro zimní
národů". N a t o bylo vy- vlasti!"
her. V ý p r a v a českoslo- hry., ale těžko s i lze
puštěno 2.000 holubů
byla sedmá a představit, že by zde MeZazněla americká stát- venská
jako symbol míru a přá- ní h y m n a , vlajkonoši vlajku nesl hokejista Já- zinárodní unie uspořátelství mezi národy, a jednotlivých
dala někdy mistrovství
národních no Starší z Bratislavy.
stovky balónů. N a po- olympijských
družstev
V programu olympij- světa v jízdě na boDech.
dium vystoupila čtyřná- se vrátili k svým členům, ských her ve Squaw Val- Ovšem pro návštěvníky
sobná mistryně světa v a vicepresident N i x o n o- ley došlo ve srovnání s (Pokračování na str. 6.)

C O PO K O E X I S T E N C I ?
Československý zahraniční ústav v Chicagu uveřejnil rozbor mezinárodní situace, jak se jevila jeho
pracovníkům na sklonku roku 1959. Na resumé pracovali členové Zahraničního ústavu ze Spojených
států a Kanady. Obsah rozboru podáváme doleji v
kostce:
Současný stav mezinárodních vztahů je charakterisován uvolněním napětí mezi táborem demokracie
a táborem komunismu. Akci Západu brzdí vědomí,
že j e j Sovětský svaz předehnal v technologii moderních zbraní, takže totální válka by ohrozila existenci Západu, i kdyby válku vyhrál. A l e i Sovětský
svaz má Achillovu patu, o niž dobře ví: oposice proti komunistickému zřízení ie v satelitních zemích
stále silná a v případě konfliktu by znamenala nepředvídatelné nebezpečí sovětskému válečnému úsilí.
Oba tábory se mlčky rozhodly k určitým, b y ť i
jen dočasným ústupkům: Západ patrně uznal status
quo ve střední a východní Evropě, Sovětský svaz
zastavil akci proti Berlínu, zmírnil pronikání do
tzv. neutrálních zemí, ustoupil v e vedlejších otázkách
při jednáních o Antarktidu a může ještě v lecčems
povolit v otázce kontroly zbrojení.
V žádném případě se však Sovětský svaz nevzdal
některé ze svých posic a bedlivě se postaral o to.
aby jého ofensiva mohla být okamžitě obnovena.
'Čeká jen na okamžik, kdy bude moci zahájit studenou válku v neztenčené míře z posic výhodnějších
a v příhodnějším okamžiku. Je to ofensivní čekání.
Demokratické vyčkávání má charakter pasivní. Demokracie očekávají, že vnitřní rozpory a potíže v
komunistickém táboře oslabí komunistické posice a
že uvolnění napětí ve světě donutí sovětské vedení
i k vnitřnímu uvolnění, k zvětšení vnitřní svobody
v sovětském táboře, které povede ke zmenšení jeho
útočnosti. Tato koncepce však pomíjí skutečnost, že
slabiny sovětského systému, způsobené vnitřním uvolněním, mohou vésti k vážným poruchám komunistického systému jen tehdy, je-li jich využito promyšlenou a energickou akcí se strany demokracie.

Politika tzv. mírové koexistence j e proto nebezpečnější Západu než Východu.
Vzhledem k existenci jaderných zbraní, které j e
v zájmu celého světa- nutno účinně kontrolovat, j e
třeba rozšířit vládu demokracie po celém světě. Lidstvo bude iisto před atomickou válkou jen tehdy,
nebude-li mít žádný diktátor jakéhokoli druhu možnost svévolně válku začít. Z toho vyplývá nezbytná
nutnost snažit se o rozšíření demokracie ve sféře,
dnes ovládané komunismem.
Demokratická část světa má možnost aktivně ovlivňovat vývoi poměrů ve sféře komunistické. K o munistický svět totiž ustavičně čelí krizi trojího
druhu.
Za prvé musí potlačovat rozdíly mezi jednotlivými satelitními státy, snažit se o vytvoření standardního typu satelita. V pokročilejších zemích -to nezbytně vede k apatii občanů a poklesu výkonnosti,
které musí vedoucí čelit občasným uvolněním svěráku. Toto uvolnění- rychle vede k zvýšení svobod
a režim musí tato uvolnění dříve nebo později, zrušit-a tím ztratit tvář.
Za druhé musí komunistický režim čelit neustálému nebezpečí titoismu - krizím mezi jednotlivými
členskými - státy. Moskevské vedení musí neustále
prosazovat vlastní koncepci proti přáním a tužbám
lokálních středisek komunistické moci. A za třetí
je tu konflikt s ostatním světem. Základním požadavkem pro zřízení světového komunistického panství je ovládnutí demokratických zemí. Tento komunistický cíl je příliš lákavý a příliš dynamický, než
aby nevedl v budoucnosti k dalším konfliktům se
svobodným světem.
Svobodný svět bude nakonec nucen volky nevolky
zahájit akci, která by odstranila smrtelné nebezpečí
komunismu. Svobodný svět už nemá mnoho možností ústupu. Bude záležet na jeho vůdcích, zda budou
mít tolik odvahy a prozíravosti zasahovat a vynucovat si v sovětské sféře koncese pro demokraciisilou nebo dohodou, postavenou na síle-v okamžicích, kdy krize komunistického zřízení postaví komunistický blok do nevýhodného, slabého postavení.
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Celostátní umělecká soutěž k 12. výročí puče skončila

Dumping umělecké tvorby
V oblasti kultury bylo v profesionálních divadlech uspořádáno téměř
28.000 představení, které navštívilo 12,800.000 diváků. V e 3530 státních kinech bylo na 1,100.000 představení přes 174,000.000 diváků. Filmová produkce v roce 1959 vyrobila 35 celovečerních filmů a přes 800 filmů krátkých a zpravodajských. Státní hudební soubory uspořádaly 2.900 koncertů, jež si poslechly 2,000.000 posluchačů.
Osvětové, družstevní a závodní kluby a jiné organisace uspořádaly přes
600.000 osvětových akcí, kterých se zúčastnilo více než 70,000.000 návštěvníků. Při osvětových klubech bylo organisováno 13.000 souborů lidové umělecké tvořivosti, které měly přes 200.000 členů. Z toho bylo 7.000
souborů divadelních se 120.000 členy.
Z a rok 1959 bylo vydáno 4.800 knih o celkovém nákladu 51,000.000 výtisků. Počet povolení poslechu rozhlasu po drátě dosáhl 353.000 a zvýšil
se proti roku 1958 o 34,7%, počet rozhlasových koncesionářů koncem roku
činil 3,085.000. Ke zlepšení poslechu rozhlasu přispělo zavedení vysíláni
na velmi krátkých vlnách. V roce 1959 byly uvedeny do provozu 3 televizní vysílače, takže na území Československé republiky bylo jich koncem
roku již 12, což mělo vliv na zvýšení počtu účastníků televise. Koncem
roku 1959 bylo 519.000 majitelů televisních povolení, tj. o 58,3% více než
ke konci roku 1958.
<,
Zpráva

Státního ústavu statistického. Rudé

Komu by se z d á l o
těchto statistických čísel
málo, tomu může ještě
posloužit článek "Umění na objednávku", který byl uveřejněn v pražských Literárních novinách 13. února 1960.
Jeho autor v něm oslavuje uměleckou soutěž, kterou vypsala československá v l á d a k
dvanáctému výročí komunistického puče. Článek vypočítává.
"...Předpokládá se, že
se do soutěže sejde sedm
až sedm a půl tisíce výtvarných děl. Díla na vypsané náměty přihlásilo
1.400 výtvarníků a na
vlastní náměty 500.

právo, 9.února

Spolu se Slováky je
do kulturní soutěže přihlášeno výtvarníků 2211,
hudebních
skladatelů
256 a spisovatelů 170. Očekává se na 150 prací
literárních a na 300 hudebních.

1960.

Autor zmíněného článku dále prozrazuje, že
tato soutěž je "velkorysý kulturní čin", k němuž "vycházely podněty
i od veřejných institucí,
úřadů a organisaci".
A l e zdá se, že i komunistickým
propagátorům tohoto jednotkového umění na objednávku
je třeba takovou obludnou akci nějak obhajovat. Článek totiž polemi
suje s námitkou, která
je nasnadě: může objednávkový systém v umění dát vzniknout dílům,
která bv jinak nevznikla?

Film přihlásil 65 filmů, z toho 27 celovečerních. A 19 autorů přihlásilo 18 prací vědeckokritických. Tolik statistika, která však, obávám
se, bude u ž zastaralá,
ačkoli j e nedávná. S
blížící se uzávěrkou se
mění i číselné předpoklady a hlavní nápor se
očekává v
posledních
dnech - od 20. do 25.
Na to značka - dvk-v
února..."
Literárních novinách od-

povídá: " A l e vždyť celý svět vděčí za celou
ř a d u vynikajících děl
právě veřejné poptávce,
ať ji vyhlašoval jednotlivec nebo celý společenský proud".
N a Západě prý má
umění, které je v soukromopodnikatelských
r u•kách, charakter pobídkový, donucovací. Autor
odsuzuje p o m ě r y ve
Francii, kde se prý udílí na 8 0 0 uměleckých
cen ročně, z toho prý
tak tři mají nějakou cenu.
Zato
v lidovědemokratické zemi "není velkorysejšího systému k
podpoře umělecké tvorby nad ten, který pobízí
umělce k nejvyššímu cíli'". jímž je samozřejmě
'umění vpravdě
revoluční - t_j. umění současné".
Jestliže jsme plně nepochopili výhody tohoto systému, který vypisuje soutěže na běžícím pá
su, před "pobídkovým
systémem" soukromokapitaiistíckým, může nám
být útěchou alespoň to,
že tento rozdíl unikl i
mnoha umělcům v Československu.
Jinak by theoretik Literárních novin nebyl
nucen přiznat, že "nám
zůstal pořád trochu ko-

nic nenapadne. Čtenáři si to však chválí. Kolega
Krátce z exilu se zase trudil, jak se to mohlo stát,
že jeho pohřebnímu peru ušla krajanova nebožka.
Sportovní redaktor pochmurně prorokoval, že vdovci
Stala se nám onehdy věc nemilá. Všechny stránky tesaři bývají povahy svalnaté a zatvrzelé, jimž je
právě dokončeného čísla Hlasu domova už byly pryč těžko něco vysvětlovat.
ze sazárny, když tu najednou, čert ví jak se to stalo,
Dobrá rada drahá, řekne vám i ten nejmizernější
mezi kupami obtahů, matric a odložených rukopisů
objevil se nevysázený inzerát. Se stanoviska novin advokát. Když někomu nedopatřením zabijete životje to věc neodpustitelná. Po stránce grafické je ta- ní štěstí, je zřejmé, že za to musíte pykat. A my jsme
kový inzerát vítaným oživením stránky, která jinai pykali, neboť- .jsme přišli na diplomatické řešení
připomíná Óttův slovník naučný, po stránce psycho- manželských zámyslů krajana tesaře. Zmínili jsme
logické inzerát přesvědčuje většinu čtenářů, že no- se jen tak mimochodem o jeho nabídce ve dvou třech
viny, v nichž je jich hodně, mají mnoho co říci lidu, střediscích krajanské inteligence, jež pracují daleko'
a že obsahují živé slovo. Zapomenout na inzerát je soustavněji a spolehlivěji než United Press a ČTK
s hlediska novinářské cti proviněním téměř tak ne- dohromady. Anonymně, bez nároků -na slávu a uznáodpustitelným jako neúčastnit se věcné. polemiky s ní.
:
Ivanem Herbenem o tom, rríají-li uprchlíci dělat rePrvní den se nepřihodilo nic, jen krátce před půlklamu Tuzexu. Posléze nelze ani přehlédnout mož- nocí. telefonoval zástupce jedné pojišťovny, který
nost, že takový inzerát bývá někdy i zaplacen.
chtěl pěstitele červů pojistit proti přírodním pohromám.
Osudný inzerát zněl takto: .
"Drazí krajané, pořád čtu Hlas domova, a vždycky
Nazítří se lv rychlém sledu dostavili: krajan, který
mi něco napadne.' Čtíce' Naše rovy tři' pálce pod, já chtěl s tesařem sjednat smlouvu na stavbu prvního
bych se taky rád oženil s krajankou tak koiem pě- českého mrakodrapu v Melbourne, áalší krajan, jenž
tatřiceti neb i starší s dcerou. Já'jsem '41 tesař, vdo- hodlal nerozvážnému tesaři jeho úmysl rozmluvit a
vec, měl jsem hodnou nebošku, naříkala si na nohy. na základě tesařských úspor založit obchodní spoDěti nemám, ale zanechala mi lot s károu a spoustu lečnost k vývozu červů do Japonska, a jedna vdaná
gardroby, která by se dala přešít. Já sem nekuřák dáma, která sice s politickou linií Hlasu domova neand nepiják a pěstuju červy, neb sem rybář a uchva- souhlasí, ale potřebuje naléhavě tesaře k domácím
titel ryb. Červy bere ode mě Méyer a Ewans, není to pracím.
špatný. Krmím je lógrem.
Třetí den jsme dostali tento dopis:
Sem nábožensky nadaný a proto sem-taky opatrný
"Pánové! Dovoluji si vás upozornit, že mi ještě nes ženskejma, abych neudělal neštěstí a sirotky. Ale ní jedenačtyřicet let, jichž mi teprve bude. Nejsem
kdybyste věděli o nějaké paní, třeba vdově s menším tesař, ale kuchař. Připouštím však, že jsem se trupřínoskem, která má také nějaký certifikát o nábo- lilářství vyučil na pomocné škole v Německu, proženství a nemá .tady matku, udělala by štěstí."
čež přikládám opis výučního listu. Dále bych rád
Na první pohled bylo patrno, že se nám přihodil poznamenal, že si červy ošklivím a že jsem vdovcem
nikdy nebyl a tudíž jím ani nemohu být. Dále jsem
malér s nevšedním čtenářem.
Jestli se rozzlobí,: kde hned-najdeme nového čtená- bez vyznání a svoje tři piva si vždycky udělám.
ře, který by pořád četl Hlas domova a navíc aby ho Nepřestanete-li se svými špinavými pomluvami,vypokaždé něco napadlo. Já na příklad píší, i když mne řídí si to s vámi moje snoubenka. Pro vaši informaci

Případ s tesařem

Přípitky
Oldřich

Mikulášek

Ten pohár vína orosený
chladí nám rozpálenou , dlaň.
A láskyplně objímán'
touží se vylít z nitra celý
až krví bije zase skráň.
K d o sám byl, není osamělý,
má pohár, má i plný džbán
kolébající víno rudé
a do daleka piouti bud?
jak oceánem kolébán.
T e n žhavý hlt jak náboj prudký
protýká ohněm naší hruď.
Plamenem šlehá nad peruť,
kry tříští, v nás a nití půtky : ' ;
až v místech bolavých plá huť
a duše chytá všemi knůtky.
T a duše, bílá nad Libuť.
hle , praská, syčí, dýmá, čadí
za láskou, štěstím, sny a mládím
a bohat zdá se, kdo byl c h ů d , Ó věnče chmelový, buď zdráv!
Ovíjíš čela plná chmury,
tvé hořké moře do lastury
vylévá hukot z temných hlav
a já rád naslouchám, jak duní
ty salvy sklenic na pozdrav.,
ó věnče chmelový, tvé" vůni; '
i žízni, jež nám nedá spát
a umí nocím kralovat,
i
a ť třeba Venuše v nich -trůní. •

Hendrych, ve svém projevu- z ledna .1960, v o
kterém -zdůraznil,' zé'"'jediným kritickým měřítkem umělecké práce může být jeň.niarx-leninism,
.a že v:- souěáshé: československé---: literární-' a
Na- tyto nechápavé u- výtv.a.tíijcké. 'kritice : §e
mělce mířil především objevují. •' škodlivé "subtajemník Ú V K S Č Jiří (Pokračování . na str. 6.)

sý pohled na smysl uměleckých soutěží a společenských zakázek. Z d á
se, že jej měli mnozí
autoři ještě u kolébky
této celostátní soutěže..",
jinými slovy,, mnozí . umělci soutěž ignorovali.

(soukromou) bych rád dodal,'že se nejmenuji tak,
jak vy tvrdíte, že se jmenuji...1'
Lidi jsou dneska takoví negativní.'Jediná positivní
nabídka přišla z Perthu. Poslala J i "příjemná" 251etá
blondýnka domácího založení", ale bezdětná. Na útěchu připsala, že uvidí, co se v tomto ohledu dá ještě
udělat, je teprve ve třetím měsíci. Ohledně výbavy
pó nebožce poslala míry, ale projevila nepokoj, hutí oU-li jí šaty dost u krku, protože má ýóle.
Vrtěli jsme ňad tím hlavami a rozhodovali sei,'máme-lí tuto nabídku vdav.ekchtivému"' tesaxť předat.
Naštěstí nám ušetřil rozpaky, neboť hned'nato .jsme
dostali od něho doporučéný dopis:. ..... '..'.-". .. .
"Drazí krajané, zvěděl jsem, že ma nabídka měla
ohlas. Ptal jsem se vás minule,'esli nevíte o ňákej
vdově, mysleí jsem i starší s" dcěróU.^le^řSžmýsIěl
sem si to, neb dvě dcery budou lej5#í, abysme, se někam rychle dostali.
-J •
Jakožto "tesař a pěstitel červu nejsem celý den doma. Když. přijdu domů tak utahaný, abych • eště někde sháněl -lógr, tolik kafe sám-, vypít nemůžu. Tak
ta vdova a jedna dcera, ta starší, by chodily do fabriky nebo někam žehlit -s.-. posluhou., Co by doma
taky dělaly, dyž já sem pryč, měly by. dlouhoú chvíli
a ze zahálky, nic dobrého nejni. ' '
Já je hlídat nemůžu, to by. taky stálo', za. :to, uvázat
'si ženskou na krk a pak nic nedělat. Užij ou toho dost,
dyž se vrátím, já to přece ze -sebe nevypotím. Ta
mladší se může starat o domácnost a spravovat, co
se dá, a něco uvařit. Též kropit- červy, a přesejpat
je, to se" ví, vždycky ňáký chcípnou. Než doroste,
stejně není k užitku.
.
' _
Proto vás prosím, drazí krajané, abyste to vzali
lask. na vědomí, aby si pak nemyslela, že, sedla na
špek. Sou takový, že se nestydí před sebou ani pánembohem, čet sem toho dost. Takový měly zvostat
doma. Odpuste, že se vkrádám, stojím před životním
íidělem, a ty červy bych nerad pustil, je to dobrý,
ale sám to nestačím. Tak . dyby to neměla bejt . s
,-dvouma dcerama, tak rači nic."
To se nám ulevilo. Ale červi to odnesou.
jun
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Dumping umělecké tvorby
(Pokračování

(Pokračování)
Když jde cizinecký legionář v Inločíně do boje,
je jeho největšim nepřítelem podnebí a džungle. Jeli přidělen ke / strážní službě na pevnosti, ubíjí ho
neméně smrtelná nuda. Jeden nepřítel zabijí tělo,
druhý duši. Abych se na "pevnosti mrtvých a bláznů" opravdu nezbláznil, začal jsem vyrábět primitivní pasti, do nichž jsem chytal veverky, krysy a
hady. Za nějaký čas jsem nabyl v lapání značného
cviku. Všiml jsem si, že když nechám krysu asi čtyři dny samotnou v pasti, kde dostává žrát, že po těch
čtyřech dnech neopustí past ani tehdy, když jsou
dvířka otevřena. Z a č a l jsem experimentovat. K e
"zkrocené" kryse jsem přidal jinou, "divokou".Okamžitě vzplanul boj, který vždy končil smrtí jedné
z krys.
A tak se zrodil nový legionářský "sport". Začal
jsem pořádat krysí "zápasy", při nichž se sázelo o
sto šest. Tato jpodívaná se stala naší nej oblíbenější
zábavou. Každý hulákal a klel ve svém mateřském
jazyku, a tak ,při krysích zápasech byl povyk jako
při opravdové- španělské corridě de torros.
Kolem naší barikády byla spousta poražených
stromů, jejichž dřevo nám sloužilo za palivo. Ani výpravy za dřevem však nebyly bez nebezpečí. Háček
byl v tom, že stromy byly skáceny přes minové
pole. jež chránilo přístup k pevnůstce. "Jenomže už
dávno nikdo nevěděl, kde a jak tam byly miny nakladeny, protože se plán minového pole ztratil. A
tak přišli o život naši tři otroci-zajatci, z nichž jeden
jednoho krásného dne na minu opravdu šlápl. Musila to být jedna z největších min, protože všichni
tři byli na místě mrtvi, a legionář, který j e z menší
vzdálenosti hledal, přišel výbuchem o nohu.

tíž, a ti legionáři, jejichž úkolem bylo j e zaučit v e
službě, měli z toho vždy řadu probdělých nocí. M y
jsme totiž úmyslně vyhazovali všechny plechovky
od konserv před palisády do "země nikoho", aby se
k nám v noci nemohli partyzáni nepozorovaně přiblížit. Bylo to primitivní poplachové zařízení. M y
staří mazáci jsme přirozeně věděli, že v noci se k
pevnůstce stahují divoké kočky, dikobrazi a opice,
aby se živili na zbytcích konserv. A stejně jsme byli
zvyklí na to, že nováček, který stojí na stráži, začne
hlava nehlava pálit po nějaké mlsné kočce, která
zašramotila plechovkou pod podťatým kmenem.Mohli jsme je vždycky třikrát varovat, mohli jim radit,
aby si předem posvítili baterkou, než spustí kanonádu. N e každý z nich měl odvahu si posvítit.
Největší mizerie nastala v době dešťů. Naše vlastnoručně stavěná pec na chleba byla tak nasáklá
vodou, že nebylo možno chleba snesitelně upéci. Jedli jsme chléb na půl syrový a měli jsme dojem, že
jíme lepidlo. Bohužel jsme také nebyli jediní, kdo
.hledali přístřeší ve zříceninách "pevnosti mrtvých
a bláznů". S obdobím dešťů se nám uvnitř palisád
usadila všemožná havěť, která hledala suché místečko. Nebylo dne, abychom nezabili nějakého hada,
škorpiona nebo aspoň dvacet centimetrů dlouhou,
jako palec silnou fosforovou stonožku. Tento zvlášť
nepříjemný druh zanechával na těle stopy jako po
spálenině železným prutem.

se

str. 5) vytvořili reálné podmínky pro uplatnění výtvarných umělců v jednotlivých průmyslových odvětvích.
Pokud jde o výtvarníky, byla přijata zásadní
řešení palčivých problémů tak, aby výtvarníci
měli vliv na vzhled velkého množství výrobků
denní spotřeby. T í m se
zabrání nadměrné koncentraci umělců v Praze a Bratislavě.
V l á d a připravuje směrA aby bylo zcela jas- nice pro národní výbono, že lidovědemokratic- ry, které zaručí, že překé domácí úkoly uměl- chod předních umělců
cům nejsou pobídkovým do průmyslových center
systémem,
vytasil s e, i na vesnice bude posumluvě o tendencích v e zován z hlediska veřejvýtvarnictví, s tímto ku- ného zájmu a z tohoto
hlediska budou řešeny- i
riosním prohlášením:
"Ministři z úseku prů- hmotné problémy s tím
myslu byli zavázáni, aby spojené..."
jektivistické
tendence":
" J e to velký nešvar,
když zásadní stranický
postoj, který má kritik
vždy zaujímat, je nahražován vyloženě osobním,
často zcela nezásadovým
soudem... Ú z c e osobní,
často dobře míněné názory na umělecká díla
je možno zveřejnit v rubrice dopisů nebo v anketě, nelze je však povyšovat n a
odpovědnou
kritiku..."

Ve Squaw Valley
(Pokračování se str. 4 )
olympiády to byla velká
škoda, n e b o ť tento spon
má v U S A velkou tradici a je oblíben pro
svou dynamičnost a napětí. Representanti Spojených států byli také
v ů b e c nejúspěšnějšími
,b o b a ř j na minulých
hrách, kde získali polovinu všech medailí.

sportem. Sovětské ženy
"mělý v tomto
sportukromě závodu na 500 mmalou konkurenci. Z toho prostého důvodu, i e
ženy v západním světě
rychlobruslení nepěstují.

O stropech se v naší barabizně nedalo mluvit. V
nejlepším případě to byla obloha, zbrázděná špatně
svázanými bambusovými tyčemi, které se zdály ukazovat dešti cestu na místa pro nás nejméně příjemPředsednictvo
Meziná. Vyřešili jsme to tím, že jsme nad "každou postelí
národní
lyžařské
unie
natáhli plachtu, která zadržela alespoň to nejhorší.
F I S rozhodlo také, že
I zdání podlahy zmizelo, brodili jsme se všude po
Na "pevnosti mrtvých a bláznů", si musil každý
kotníky v blátě. V různých koutech ubikací začaly
zároveň s olympijskými
odsloužit nejrriéně dva měsíce, než mohl být přelorůst podivné houby.
medailemi b u d o u
ve
žen jinam. Já jsem tam z vlastní vůle odsloužil ceToto všechno se dalo vydržet. A l e s obdobím dešlých sedm měsíců. Každý se divil, že jsem se za tu
Squaw V a l l e y udělovány
Program olympijských
dobil nezbláznil, nejvíc já sám. A l e služba na bohem ť ů přišly i nemoce: tyfus a malarie. Během tří týdi tituly mistrů světa ve
zapomenuté pevnůstce se mi z neznámých důvodů nů zemřeli čtyři legionáři na tyfus. Zbytek nás se her byl obohacen o 4
sjezdu,
ve slalomu, v ovlekl
na
stráž
a
ze
stráže
polomrtvý
malarií.
Vydrzačala líbit, a tak jsem oddaloval odchod, jak se
soutěže
rychlobruslařek
dalo. Snad to byl kus Robinsona, který je v každém žel jsem dost dlouho, ale nakonec jsem se přece jen n a vzdálenosti 500 m, břím slalomu a v alpské
z nás, který sé hlásil o své. Nevím, ačkoli jsem poz- poroučel. Byl jsem evakuován vojenským tranporttrojkombinaci. V
praxi
ději o tom často přemýšlel. Nakonec jsem si řekl, ním letadlem do městské vojenské nemocnice. Tak 1.000 m, 1.500 m a 3.000 to znamenalo, že lyžaři
že jsou lidé, stvoření pro život ve velkých městech, jsem se po sedmnácti měsících života v džungli (z m, ve kterých byly jasa že jsou lidé," jimž se žije nejlépe v pustině. A pře- toho sedm na "pevnosti mrtvých a bláznů")octl nými favoritkami sovět- a lyžařky, kteří chtěli
původně startovat j e n
znovu v civilisaci. Teprve nyní jsem poznal, j a k
stal jsem o tom přemýšlet.
ské representantky. T e jsem zpustl a zdivočel. Přivezli mne ve špinavých
ve dvou prvních soutěZa těch sedm měsíců, které jsem tam prožil, se
hadrech, plnovous isem měl až po pás. Dlouho trva- prve letošní mistrovství žích - ve sjezdu a v ovystřídalo několik posádek. Náhoda tomu chtěla, že
lo, než jsem si zvykl na městský život a než jsem si světa ve švédském Oess jednou novou směnou přišlí tři další Čechoslováci.
břím slalomu - se přihlázvykl chodit bez pušky.
tersundu, na kterém doPo dva měsíce zněla "pevnost mrtvých a bláznů"
sili i k slalomu, aby se
( Pokračování příště ) minovaly Rusky, u k áčeským zpěvem. Jeden z příchozích hrál na mandobře umístili i v alpské
dolihu, já na kytaru, zbývající dva byli slušní zpězalo, proč sovětský okombinaci, za kterou ováci. Za týden, za dva naučila se celá posádka řadu sedmi významných soulympijský výbor v Mečeských písniček. Ta nejoblíbenější se stala později časných dirigentů.
lympijský vvjbor nikdy
zinárodním komitétu t ;'<
hymnou
praporu parašutistů cizinecké legie, ve —Světoznámý
odborník
Poslední novinky
medaile neuděluje.
kterém sloužilo mnoho Čechoslováků. Byla to sen- oboru betonářství a archiprosazoval, aby i rychlopánské evropské a
timentální píseň o "malé, sladké Marianě", jež se tektury ing. dr. J. PolívNejpočetnější výpravu
bruslařské soutěže žen
stala částí folklóru cizinecké legie v Indočíně.
ka zemřel v Kalifornii ve
americké módy
-84
členů - vyslalo N ě —
se
staly olympijským
Jinak byla s nováčky na naší pevnůstce velká po- věku 74 let.
najdete u firmy
m e ck o
(celoněmecVé
—Předsedou Sdružení podružstvo) a U S A : SSSR
robených evropských náMaso nejlepší jakosti
se zúčastnilo še svvrri
rodů v Brazílii byl zvoG. H. H U N T
len dr. Miroslav Rašín.
67 členy (52 mužů a 15
maj. B. Kalaš
zástupcem ve Švýcarsku
žen) všech vypsaných
—<RSČ vydala ¿ramofo- obálky s e ¡slavnostním byl jmenován J. Vaněk.
70 Bourke St.
161 Gertrude St.
novou desku, na níž jsou razítkem. Rozešle je zá- —Majitel pohřebního úsoutěží.
MEUSOURNK
FITZROY, VIC.
zachyceny hlasy T. G. jemcům v pořadí došlých stavu v Chicagu J.ChráVýsledky z letošní Z i m tel, J A 6379,
Masaryka, Jana Masary- objednávek.
Tel. 32 1846
stka věnoval 150.000 doní olympiády uvádíme
ka, Alice Masarykové, dr. —Ferdinand Peroutka o- larů na postavení nemocbyt 46 2995
na straně 8.
E. Beneše, W. Wilsona. slavil pěitašedesátku.
nice v České útulně v
gen. štefánika, dále čs. —Předsedkyně
Národní Chicagu.
hymná, qhcirály "Svatý
rady čs. žen v U S A pí. —Slovenská
tělocvičná
P Ř I P R A V U J E T E
SE
N A
C E S T U ?
Václave" a "'Kdož jste
B. Papánková
oslavila jednota Sokol v U S A má
LETADLEM — LODI — VLAKEM — AUTOBUSEM
boží bojovníci" a "Roznyní 19.15.5 členů (mihovor 'se smrtí" od J. šedesátku.
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt
— B ý v a 1 ý šéfredaktor mo mládež).
Seiferta. Cena $ 4.95.
—Arno
Hais
podal
žalobu
—Generální
poštmistr Svobodného slova Ivan
Spojených
států předá Herben oslavil v U S A pro urážku na cti na
humoristický list "Bič",
138, E L I Z A B E T H STR., M E L B O U R N E - C I T Y
slavnostně 7. |>řezna ve- šedesátku.
řejnosti v e Washingtonu —Čs. sochař Albín Polá- který vydává bývalý poTelefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
poštovní, známku T.G. šek se dožil v Kanadě slanec Alois Čížek v PaCestujte do ciziny na deposit
říži.
.
.
Majsaryka. Č s. krajané osmdesátky.
—Dr. Emil Wolf se stal
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, N e w Yorku £ 29, San
organisují na ten den do
— V sezoně 1960/61 bude vedoucím výzkumného úFranciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
Washingtonu
hromadné
Rafael Kubelík řídit po- stavu pro optiku na unisplátkách £ 10 až 20.
výpravy. "Hlas domova"
versitě
v
Rochestru
v
hostinsky státní bavorský U S A
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
Č
objednal pro své čtenáře
orchestr j a k o jeden ze
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NALÉHAVÁ VÝZVA

SWISS TRAINED WATCHMAKERS

V desátém ročníku vydáváme " H l a s domova"
za totéž předplatné, za jaké jsme jej vydávali v
ročníku prvním (austr.£ 1/17/-, £stg 1/10/-, $ 4.—
ročně). Stálé stoupání cen a tím zvyšování nákladů. jsme vyrovnávali v minulém desetiletí zvětšováním počtu odběratelů.

EBNER: 19 York St.
NÉMEC: 22 Hunter St.
Wynyard Station
Machine Rental Pty. Ltd.
Sydney
(dř. 15 Hunter St.), Sydney
Tel. B X 7543
Tel. B L 3970
Central Station (vchod z Elizabeth Št.) Sydney
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cena. Vyžádejte si ceník.

Poslední podstatné zvýšení poštovného v Austrálii a zvyšování cen papíru a tiskařských a jiných
potřeb postihly list zvlášť citelně. Chtěli bychom
přesto udržet vydávání za dosavadní cenu, což se
může podařit jen s Vaší pomocí:
1. pomozte nám dále rozšířit počet předplatitel ů . Znáte jistě mnoho přátel, kteří by se mohli
stát stálými odběrateli, doporučíte-li jim " H l a s domova". Rádi zašleme zdarma ukázková čísla na
adresy, které nám sdělíte. List posíláme do celého
svobodného světa.
2. plaťte předplatné včas a bez
ušetřete nám tím poštovné a čas.

upomínání

ODBORNÉ
A.A.

SCELOVÁNÍ

SPORT V AUSTRÁLII
PRAHA

LÁTEK

I N V I S I B L E M E N D I N G SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon B X 2316

a

Žádejte
u svého dodavatele

V desátem ročníku je list stejně závislý jen na
porozumění a spolupráci čtenářů, jako byl na
počátku vydávání. N a porozumění a spolupráci
se plně spoléháme i tentokrát a předem za ně děkujeme.
Redakční kruh

naše masové,
rybí,
bramborové
saláty,

ČESKOSLOVENSKÉ N Á R O D N Í SDRUŽENÍ VE
VIKTORII
pořádá oslavu
110. V Ý R O Č Í N A R O Z E N I N T G M
ve čtvrtek dne lO.března 1960 v malém sále konservatoře u melbournské university. Začátek v 8.hodm
večer. Na programu _ie zpěv, recitace, hudba a promítání soukromého filmu. Program uvede pí.Zamrazilová.
J. Viola
SPORTOVNÍ
UTKANÍ
v neděli 20. března 1960 odpoledne
N A FARMĚ " Š U M A V A " U BELGRAVE
kuželky — odbíjená — stolní tenis
DOŠLÉ

DOPISY

uveřejníme

příště

může V á m i Vaší rodině nejspolehlivěji posloužit v mnoha peněžních záležitostech

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

ÚROKOVÁNÍ V K L A D U
Na všechny
úroky.

peníze, uložené

CESTOVNÍ

dočasně, vyplácíme

ODDĚLENÍ

Vám všestranně poslouží, cestujete-li v
nebo do zámoří.

Austrálii

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 E S A N D A Ltd. v kterékoli
pobočce E. S. & A. Bank.

BEZPEČNÁ
PAPÍRŮ

ÚSCHOVA

CENNÝCH

např. Vaší
životní neb jiné pojistky, poslední
vůle, smluv, státních půjček atd.
Z a l o ž e n o v roce 1852

THE ENGLISH
8C A U S T R A L I A N

SCOTTISH
BANK
LTD

(Registrována v Anglii)
Téměř
po

500 poboček

celé

POJIŠTĚNÍ
všeho

druhu

odborně provede
MIRO

DAVIS

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

HD

E. S. & A. BANK
FINANČNÍ

rollmopsy
a ruské rybičky

Desinfekce balíčků
PACIFIC
F U M I G A T I N G CO.
113, Sussex Si..
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event. i balíček sami odešleme.

Austrálii

Farmacenti s evropským
VÝHODNÁ

OBCHODNÍ

diplomem

!

PŘÍLEŽITOST!

Nemůžete být registrován v Austrálii?
Víte, že můžete být registrován okamžitě
v Teritoriu Papua a Nová Guinea,
máte-li tam svoji lékárnu?
Nabízíme prodej
Z A V E D E N É L É K Á R N Y V PORT MORESBY
kde je mírné klima a výtečné životní podmínky
Obchod je moderní, včetně velké a dobře
vybavené laboratoře a skladu a nachází se v
obchodním středisku města.
Byt je k disposici jak pro ženatého tak pro
svobodného
Máte-li nutnou kvalifikaci a chcete-li se
zařídit ve svém povolání,
nepřehlédněte tuto mimořádnou příležitost!
P L A T E B N Í P O D M Í N K Y : deposit £ 2.500,
zbytek do tří let
Všechny podrobnosti ochotně písemně nebo
telefonicky sdělí zástupci
E. R. R O N G E & C O . P T Y . L T D .
200 Elgin St., Carlton, V i c .
telefon FJ 4878, FJ 4894

PRVOTŘÍDNÍ
česká i jiná evropská
jídla

ČESKÉ

Zvláštní místnosti na
hostiny všeho druhu

Melbournská Hakoah hrála v Sydney přátelské
zápasy proti sydneyské Hakoah a proti Praze.-V
prvním zápase vyhrála 3:2, s Prahou prohrála 4:1.
Zápas byl velmi rychlý a tvrdý. Pražský Ninaus byl
vyloučen a několik hráčů Hakoah napomenuto, Branky Prahy: Schwarz 2, Tamandl a Saghi, za Hakoah
Hartley.
J.B.
SLA V I A MELBOURNE
porazila v přátelském zápase JUST 5:3, Richmond
3:2 a nováčka státní ligy Preston 4:2. Další přátelské zápasy v Port Melbourne: 13.3. s Polonií, 20.3.
s Melbourne, 27.3. se Sandringhanem.

Z L O B Í

V Á S

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 ( v e d l e 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 B A L Í K Y
firmy P L U M R O S E dodáme rychle a spolehlivě
Obstaráme za Vás placení cla

OCHOTNICKÉ

DIVADLO V

MELBOURNE

JOSEFSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU

RESTAURANT

Otevřeno celý týden
yd 11.30 do 8 h, večei

Bývalý trenér a hráč Baumgartner nemohl pokračovat v trenérské činnosti, jelikož má obchod mimo
Sydney. O jeho hráčském platu nedošlo k dohodě
a Baumgartner bude pravděpodobně uvolněn do
Canterbury. Příchodem Schwarze (ieho mladší bratr
Toni hraje již druhou sezónu)z F.K. Austriá, Erwina
Ninause ze Štýrskéha Hradce, Greena ze sydnejského
Bankstownu a dalších čtyř prvotřídních hráčů,'má
Praha opravdu dobrý výběr. E.Ninausovi je 19 let
a rakouský tisk ho loni popsal jako nejslušnějšího
hráče první rakouské ligy. Jeho starší bratr Herbert,
bývalé levé křídlo rakouského národního mužstva,
hraje nyní velmi úspěšně ve středu útoku.

dovoluje si Vás pozvati na

BARCLAY
122 Russell St.,
Melbourne
Tel. 63 2775

SYDNEY

vyhrála v prvním kole Ampol Cupu 6:0 nad Sydney Austral a je favoritem- soutěže i celoaustralského
poháru.
V posledním přátelském zápase porazila Praha
loni pátý Gladesville poměrem 12:4.
Klub má vůbec poprvé za svého desetiletého trvání velmi dobré druhé a třetí mužstvo, složené z
mladých imigrantů a z nejlepších sydnejských juniorů.Druhé mužstvo vyhrálo všech pět přátelských
zápasů, poslední 6:0. Juniorská sekce měla loni 5
teamů, letos po přibrání chlapců z anglického přistěhovaleckého tábora bude hrát nejméně deset, možná
dvanáct teamů.
Klub si zajistil pětiletý nájem Sydney Athletic
Field. Během čtyř týdnů bude dokončeno večerní
osvětlení a slavnostního prvního večerního zápasu
se pravděpodobně zúčastní Juventus Melbourne.
Trenérem klubu je po odchodu Baumgartnera bývalý český ligový hráč Josef Hořínek. Jeho pomocníky jsou Karel Jaroš a Walter TamanďL Člen výboru p.Ball je nyní v Londýně, kde vyjednává se
Stanley Matthewsem, T. Wrightem a jedním předním skotským hráčem. Matthews chce hrát za klub
jen několik měsíců. Klub však má zájem, aby se v
Austrálii usadil a aby hlavně trénoval australské
juniory. Skotský internacionál, dobře známý australské fotbalové veřejnosti jako nejlepší hráč loňského
hostujícího klubu z Edinburghu, se chce v Austrálii •
usadit. Klub se pravděpodobně rozhodne přijmout
Matthewse jako hostujícího hráče ien za příznivých
finančních podmínek.

kterou pořádá v sobotu 19. března 1960 v 8 hodin večer
V ST. M I C H A E L H A L L ,
hudba

—

tanec —

pestrá

Reservování
SPOJENI:elektrikou

B R O U G H A M ST., N O R T H
vložka

—

občerstvení

stolů — B M 5618

z Elizabeth

St. číslo

—

MELBOURNE
likérová

licence

(Vozábal).

49,50,51,52,54,55,58

a59zast. č.19

-8-

HLAS

DOMOVA

7. 3. 1960

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Alexe Nypla, Vladimíra Bayera nar. 24.2.1927 z Kláštera n.J. a Jana Bendu (dopis v red.)

Řídí K a r e l

Janovský,

Mnichov

Rusové ve Squaw Valley nejúspěšnější

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
Nejúspěšnějiím družstvem osmé zimní olympiády byli Rusové, kteří si odvezli domů 7 zlatých,
CHOROBY
5 stříbrných a 8 bronzových medailí. Další pořadí: Německo 4, 3, 1, U S A 3, 4, 3, Norsko 3, 3,0;
Poplatek zs 1 řádka 1/-.
K
O
ŽNÍ A VLASŮ
Švédsko 3, 2, 2, Finsko 2, 3, 3, Kanada 2,0, 1; Švýcarsko 2, 0, 0, Rakousko 1, 2, 3, Francie 1,0,2;
tužnou 1/6
léčí
se
úspěšnou metoPolsko 0, 1, 1, Nizozemsko 0, 1, 1, Československo 0, 1, 0, Itálie 0, 0, 1.
dou Cu-Ex-Ma na moHokejový turnaj vyhráli nečekaně Američané, kteří ve finálové skupině porazili Kanadu 2:1, SSSR
H O D N O U ŽENU, nej
derní kožní klinice
3 : 2 a Československo 9:4. Druhá byla Kanada. Československo prohrálo s Kanadou 4:0, s SSSR raději kolem 40 let, znaN A T I O N A L
lou vaření, z nedostatku
8:5. Vyhrálo nad Německem 9:1 a nad Švédskem 3:1.
SKIN INSTITUTE
příležitosti hledá touto
165 Colllns St,
cestou majitel horské uPro nedostatek místa otiskujeme dnes jen výsledky z prvních dnů zimních her.
(vedle kina Metro),
bytovací chaty a hospoMELBOURNE
3. DEN OLYMPIJSKÝCH HER — 20. ž. 1960
2. D E N OLYMPIJSKÝCH HER—19. ÚNORA 1960
dářství ve Victorii. Nab.
Telefon M F 1272
na zn. "Spokojený život"
Na
dějiště
olympijských
her
se
opět
usmálo
slunByly uděleny první dvě zlaté medaile: v běhu na
Porady
zdarma
do
HD.
30 km a v párových jízdách krasobluslařů, a zahájen ce, které sem přilákalo desetitisíce příznivců zimZkoušené
- TATRAPLAN
ních sportů ze všech krajů Spojených států. Kromě A U T O
turnaj v ledním hokeji.
>šetřovateIky
SEDAN - ročník 1956
V zahajovací disciplině S.zimních olympijských ledního hokeje byl tento třetí den olympiády zcela
Ekzema-Dětské ekzeprodá z první ruky austr.
ve
znamení
souteže
žen,
které
bojovaly
o
tři
zlaté
her ve Squaw Valley dosáhli skvělého úspěchu švédma - Akne - Kožní
lékař. Vůz je nově regiští závodníci, kteří obsadili obě první místa, když po- meaaile: lyžařky ve sjezdu a v běhu na 10 km, a
záněty-Záněty kožních
strován. Má menší porurychlobruslařky
ve
sprinterském
závodě
na
500
m.
razili přední ruské běžce. Se 13 vteřinovým náskožlaz - Lupy - Padání
chu druhé rychlosti, na
kem zvítězil "švédský lyžařský král" 311etý Sixten Pořadí sjezdu: 1. Bieblová (Německo), 2. Pitou ( U vlasů - Alopeeie- Psocož vezme prodávající při
S
A
)
,
3.
Hecherová
(Rakousko),
4.
Pia
Riva,
5.SchiJernberg, který o sobě dal již vědět na olympijiasis - Křečové vředy
stanovení ceny plně zřerová
(Itálie),
6.
Megglová
(Německo)
ských hrách v Cortině ďAmpezzo, kde vyhrál běh na
Další kožní kliniky:
tel. Jinak vůz chodí velIV
době,
kdy
na
úpatí
vrcholku
K
ó
t
y
22
se
sjezd
žen
50 km, a získal dvě stříbrné medaile na 15 a 30 km.
mi dobře. Dobu prohlídky
ADELAIDE:
T r a ť závodu byla opravdu velmi těžká a především blížil k svému závěru, oznámila skvěle organisovaná
auta dojednejte na tel.
25 Gresham Street,.
stoupání v prvním úseku trati kladlo na závodníky služba amerických pořadatelů divákům druhé přek(Melb.)
JL 4060 nebo
tel, L A 4270.
velké požadavky. Konečné pořadí: l.Sixten Jernberg vapení dne: vítězkou první rychlobruslařské disciJL 5385
NEWCASTLE:
(Švédsko) 1:51:03,9 hod.,2. Ramgard (Švédsko) 1: pliny, závodu na 500 m, se nestala žádná z favoriso69 Hunter St.,t.B 3784
KA51:16,9 hod.;3. Anikin (SSSR) 1:52:28,2 hod.;4. Va- vaných ruských sprinterek, ale východoněmecká zá- VČELÍ M A T E Č N Í
BRISBANE:
ganinov (SSSR) 1:52:49,2 hod.;5. Larsson (Švédsko) vodnice 25ietá účetní Helga Haaseová. Helga Haa.se SIČKU j e možno pěstovat
293 Queen St., F A 1445
1:53:53,2 hod.;6. Hakulinen (Finsko) 1:54.02,0 hod. zajela časem 45,9 vt. nový celoněmecký rekord, a do konce března. Potom
TOOWOOMBA. M X .
Vítěz 15kilometrového závodu z Cortiny ďAmpezzo byla o desetinu vteřiny rychlejší než Ruska Donče- včely přestanou pracovat.
C. Chambers, 164-168
Nor Brenden skončil časem 1:55:19,8 hod, devátý, a ková, která se tak musela spokojit jen se stříbrnou Zájemci pište na adresu:
Čechoslovák Čillík v čase 2:03:50,6 hod.se umístil medailí. Další škrt přes rozpočet udělala Sovětským Jaroslav Kanta, P. O.
Margaret St., tel. 7005
rychlobruslařkám i 231etá Američanka Ashwortho- Tawonga, Victoria.
jako třicátý. Celkem startovalo 42 závodníků.
vá, která získala bronzovou medaili. Držitelka svěTrojnásobní mistři světa - 211etá Barbara Wagnero- tového rekordu na 500 m. Ruska Tamara Rylovová,
v é a o rok starší partner Robert Paul z Kanady, byla až čtvrtá. Velký neúspěch z rychlobn isl ařských Prialov. 4. Melanin, 5. Pšeničin, 6. Sokolov (SSSR)
kteří byli ještě před 4 roky v Cortině ďAmpezzo závodů si sovětské ženy vynahradily v klasické ly- V rychlobruslení žen na 1.500 m zvítězila Ruska Skoaž šestí, předvedli ve Squaw Valley nádhernou jízdu žařské soutěži-v běhu na 10 i ™ , v e kterém získaly blinová v novém světovém rekordu za 2:25,2 min.
s úžasným pohybovým nadáním, smyslem pro ryt- všechny medaile. O vítězce zlaté medaile bylo roz- Druhé a třetí místo obsadily neočekávaně Polky:
mus i výraz zvolené hudby, a získali zaslouženě hodnuto teprve až ve druhé části trati, která měla Seročinská a Pilejčiková.
zlatou medaili. Také západoněmecký pár Kiliusová- velké stoupám. Zde prokázala dobrou formu 291etá
Báeumler (evropští mistři) jeli s neobyčejnou leh- Marija Gusáková, která doběhla do cíle o 18 vteřin, Turnaj v ledním hokeji: Švédsko porazilo Japonsko
Baranová. Další pořadí: 3. Jerošinová rekordním brankovým poměrem 19:0, hokejisté U S A
kostí a mohutností, a získali stříbrnou medaili.Dos- dříve n e ž
ti přeceněn byl sborem rozhodčích americký pár (.SSSR); 4. Kolčinová (SSSR).Startovalo celkem 24 zvítězili nad Austrálii 12:1 (6:0,3:0 a 3:1),a Německo vyhrálo v důležitém zápase nad Finskem 4:1.
Nanca a Ronald Ludingtonovi, kteří dostali bronzo- závodnic ze sedmi států.
Do závěrečných bojů postoupila' tedy tato mužstva:
vou medaili, naopak českoslovenští exulanti Otto a
Lední hokej Kanada—Japonsko 19:1 (5:0,7:1,7:0) z 1. skupiny Kanada a Švédsko, z druhé SSSR a NěMarie jelínkovi byli očividně poškozeni a museli se
Kanaďané se v zápase s Japonskem nikterak nena- mecko, a ze třetí pak U S A ČSR. Třetí ve skupinách,
spokojit jen se čtvrtým místem. A l e i to je pro tento
máhaii,hráli v tréninkovém tempu,
representační teamy Austrálie, Japonska a Finska,
mladistvý pár příslibem do budoucna.
SSSR—Finsko 8:4 (2:1, 4:0, 2:3)
sehrály soutěž útěchy o sedmě až deváté místo.
Ledíní hokej: Kanada.—Švédsko 5:2 (2:1,1:1, 2:0)
Sovětští hokejisté vsadili v druhé třetině vše na
5. DEN ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER
Ačkoliv v zápase o nic nešlo (třetím účastníkem útok, a po 40 minutách- vedli 6:1. Pák však přišli ke
skupiny bylo Japonsko a dva stejně se kvalifikovali slovu Finové, kteří dlouhé minuty ohrožovali JerkiZe všech sjezdařských disciplin byly ve Squaw
do finále), došlo zásluhou Kanaďanů k různým po- na v sovětské brance, měli více ze hry, třetinu vy- Valley s největším zájmem očekávány závody v e
tyčkám, několik hráčů bylo zraněno. Švéd Bjoern hráli 3:2, a tím dosáhli čestného výsledku 4:8.
sjezdu mužů, které-předvedenými boji-diváky jistě
Československo—Austrálie 18:1 (7:1,3:0,8:0)
odvezen dó nemocnice. Na trestné lavici seděli Kanezklamaly. T r a ť sjezdu mužů, která vedla se "Štítu
Kuriositou
utkání
bylo,
že
proti
sobě
nastoupili
naďané celkem 29 minut, Švédové 15 minut!
Squaw" byla v dobrém stavu. Začátek trati,-start ve
dva bratři: František Tikal v obraně ČSR, Zdeněk výšce 2.707 m-byl zaměřen především na velikou rySSSR—Německo 8:0 (3:0,3:0,2:0)
Tikal spolu s dalším čs. exulantem I v o Veselým
í. Exhibice sovětského teamu, který předčil Němce v útoku Austrálie. Bratři Tikalové se neviděli 11 chlost, druhá část byla technická. Dráha sjezdu měřila 3.095 m a výškový rozdíl byl 758 m. Všichni
technickou h r o u i pohotovou střelbou.
roků! Pro čs. representační mužstvo bylo toto střet- závodníci jeli rychle, odvážně a riskantně, a o pořadí
nutí jen tréninkem pro nastávající finálové boje. rozhodovaly nakonec desetinky vteřiny. O překvaUSA—ČSR 7:5 (2:1,1:3, 4:1)
nastoupilo v sestavě: Nadrchal, (Dvořáček),- pení dne se postaral mladý francouzský lyžař Jean
K zápasu nastoupilo čs. mužstvo bez lehce zraněné- ČSR
ho Dandy a Jiříka, kteří budou hrát až v dalších Gut, Tikal, Kasper, Potsch.-Mašláň, Pantůček, Bub- Vuarnet, který zajel trať ve skvělém čase za 2:6,5
2ápasech. Za Dandu hrál v 1.útoku brněnský obrán- ník,-Starší, Golonka, Vlach,-Volf, Vaněk, Jiřík (Čer- min.,a získal zlatou medaili. Další pořadí: 2. Hanspece Mašlán". Čechoslováci se pokoušeli hrát obranně ný), Austrálie: Reid, Hansen, Wellman, Nicholas, Ek- ter Lanig (Německo) 2:6,5 min.;3. Guy Perrilat
a rychlými úniky narušovat celistvost teamu Spoje- berg, Jones, Cunningham, Berrick, Pewsey, Action, (Francie) 2:6,9 min.;4. Willi Forrer (Švýcarsko),5.
ných států. Po dvě třetiny zápasu se jim to dařilo, Veselý, Hitsch, Parrott, Zdeněk Tikal.-Branky ČSR Roger Staub (Švýcarsko),6. Bruno Alberti (Itálie).
a; do té doby bylo toto utkání rušné a zajímavé, a Golonka4, Vlach 3, Starší 3, Potsch 2, Černý 2, Voli, Rakouští sjezdaři (v Cortině byl první Toni Sailer,
čs. hráči měli celkem více ze hry. V závěrečné tře- Pantůček, Gut a Bubník po jedné. Jediný gól Austrá- 2. Molterer) zklamali, a zůstali v poli poražených.
tině však se nechali překvapit prudkým náporem lie vstřelil v 6. minutě Cunningham. Tresty: Kasper Karl Schranz byl sedmý, Stiegler 15. a Anderl Moldomácích, kteří využili chyb čs. hráčů. Nejlepším (3x2 minuty); Wellman (2 minuty). Australský Ti- terer z Kitzbuehlu dokonce až na 19. místě.
mužem na stadiónu byl však americký brankář Mc- kal byl v zápase zraněn.
Ve třetí disciplině rychlobruslařek, v závodě na
Cartan, který zneškodnil 30 nebezpečných střel Če4. DEN O L Y M P I J S K Ý C H HER—21. února 1960
1.000 m, kterého se zúčastnilo 11 párů, zvítězila Ruschoslováků, a byl hlavním strůjcem vítězství
Obří slalom: 1. Roger Staub (Švýcarsko) 1:48,3 m. ka Gusevová před Němkou Helgou Haase-ovou a
2. P e p i S t i e g l e r
(Rakousko) 1:48,7 m i n , ; 3. držitelkou světového rekordu na tuto trať, svou kraHinterseer (Rakousko) 1:49,1 min.;4. Corcoran ( U jankou Tamarou Rylovovou. Po dvou třetinách jízKontinentální a australské
S A ) 1:49,7 min.;5. Alberti (Itálie) 1:50,1 min.^6. dy měla nejlepší čas Polka Seročinská, která však
ŘEZNICTVÍ A VELKOUZENÁŘSTVÍ
ve finiši upadla, a připravila se tak o jisté vítězství.
Perillat (Francie) 1:50,7 min,
. . ,
( Pokračování příště )
Poprvé v historii olympijských her byl ve Scjuaw
Valley na pořadu biathlon, kombinace jízdy na lyH L A S
D O M O V A
92, Glenhuntly Rd., E L S T E R N W I C K , V I C .
žích se střelbou. Na trati dlouhé 20 km byly čtyři
střelnice, kde museli závodníci zasáhnout ze vzdálevychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
(elektrikou č. 4, zastávka 43)
nosti 100-150 m terč velký 25-30 cm. Každý závodAdresa: Hlas domova,
Tel. L F 4365, po prod. době 56 2958
ník střílel pětkrát a chybný zásah znamenal při8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Vždy kvalitní maso a uzeniny
počítání dvou minut. Favority soutěže byli sice RuTelefon JA 3380 (jen mimo pracovní dobu)
Dodávky do domu
sové, ale na stupních vítězů se nakonec objevil Švéd
Předplatné: na rok s37/-, na i roku s 19/Klas Lestander, který neminul ani jednou CÍL StříE M I L F U Č Í K (dříve Lyons Smallgoods)
na 7 čísel s -10/-, jednotlivě s 1/6
brnou medaili dostal Fin Tyrvainen, bronzovou Rus
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