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Další úspěch sovětské techniky

Závod o vesmír
V dnešní neutěšené době člověk neví, má-li držet oči sklopené k zemi,
na níž se mu denně množí problémy, nebo má-li je obrátit vzhůru, kde se
mu pomalu otevírají nové obzory.
K zemi sklopený zrak neukáže mnoho radostného. Ukáže lidi, umírající
nemocemi, hladem a násilím. Ukáže svět, který je sužován rakovinou těla
i rakovinou myslí. Ukáže lidstvo, které nedovede žít v míru, ať dělá co
dělá. Ukáže lidmi znásilněnou planetu, které říkáme Země.

Druhým významným
úspěchem byl zdařilý odpal interkontinentální rakety "Minuteman", což
je první raketa toho druh u $ tuhými pohonnými
látkami.

Třetím úspěchem bylo odpálení umělé družice "Samos". Tento satelit má být nej dokonalejším prostředkem moderní špionáže. Je vyzbrojen
aparaturou,
schopnou' ofotografovat
vedly mnohé lidi k ná- kterékoliv místo na světě.
zoru, že se sovětský náJeden
pozorovatel,
skok
začíná
kvapem
zmenšovat.
Američtí který referoval časopisu
technici odpálili s úspě- New York Times, poznachem raketu, která nesla menal při odpalu "Mido vesmíru živou opici, nutemana" s uspokojea (což je důležitější) do- ním, že je po sovětském
vedli ji dostat zpět do raketovém náskoku.
zemské atmosféry.
(Pokračování
na str. 2)

A podíváme-li se vzhůru? Někteří uvidí hvězdy, měsíc a slunce, Mléčnou
dráhu a Malý vůz, Jižní kříž a Polárku. A za tím vším neuvidí, ale vytuší
"Otce, jenž je na nebesích", jehož ve své polovičaté víře stejně ignorují.
Druzí se dívají vzhůru chladným, okem, které nevnímá ani krásu noční
oblohy, ani "Otce, jenž je na nebesích". Chladným okem kalkulují dráhu
raket, aby se v určitý, den a v určitou hodinu protla v určitém místě s
drahou jiného nebeského tělesa.
Z a tím chladným vědeckým okem se pak dívají vzhůru lidé chladných srdcí. Lhostejný je
jim "Otec na nebesích"
i dráha raket, jejíž kalkulaci přenechávají svým
podřízeným.
Jejich
chladné srdce kalkuluje
a měří něco jiného. Kalkuluje, z které té nebeské planety je možno nejlépe ovládnout planetu,
z níž pocházejí. Kalkuluje, jak dalece může
cesta na měsíc pomoct
vvboiům na zemi.
' Lidé chladných srdcí
se připravují, aby ze znásilněné. země pokročili k
znásilnění vesmíru.

ti Eisenhowerovy vlády
zanedbán do té míry, že
už dlouho nikdo nepochyboval o tom, že v té
době SSSR získal na
cestě do vesmíru značný
náskok.
V předcházejících týdnech však Američané vykázali výsledky, které

"Brigádníci třetí pětiletky''

Brigády socialistické práce
My, členové brigád socialistické práce, shromáždění na první celostátní
poradě, sesli jsme se na počátku třetí pětiletky, abychom se poradili o své
práci při budování vyspělé socialistické společnosti a vyměnili si zkušenosti.
Hnutí brigád socialistické práce, jehož nositelem je již 34.414 kolektivů . . .
považuje za své vlastenecké a internacionální poslání kráčet pod vedením
KSČ . . .
Rudé právo, 22.1.1961

Než abychom opako- taková brigáda znamená.
vali bezduché fráze koBrigádníci
Americký
raketový munistických proklamaci,
Je to společnost lidi,
program byl v jedné čás- řekněme si rovnou, co
kteří svolili pracovat společně na lUrčitém výrobTaky komentář
ním poli, a to takovým
Rndé právo z 24. ledna tr. otisklo zolovský člá- způsobem, aby se zvýšila
nek jednoho z vládních představitelů československé výrobní kapacita. Socialiteratury Františka Knbky, který kdysi psával lepší
věci než tuto polemiku s generálním tajemníkem lističtí brigádníci. jsou
Spojených národů Hammarskjoeldem. František dokonce lidé, kteří se
Kubka obžaloval Spojené národy z věci, s níž zřej- jako jednotlivci k přemě neměly nic společného. Vyznamenal se jak hut- chodu do pracovních koností výrazu tak i podlostí:
lektivů, které zaostávají
"Proč bijí kolaboranti bývalých koloniálních pánů
Konga - belgických plantážníků a majitelů dolů - za výrobou, dobrovolně
Patrice Lumumbu? Bijí ho, protože je miláčkem li- hlásí.
du, a proto v jeho osobě nebijí jen politiku osvoV . brigádách socialibozeneckého konžského hnutí, nýbrž bijí a týrají
konžský lid, bijí a týrají Afričany, tak jak je tý- stické práce jde o závazrali v dolech, na plantážích a na galérách, na nichž ky dlouhodobé, neboť
je kdysi vyváželi jako otroky do Ameriky. Každá,
rána vedená na křehké Lumumbovo tělo dopadá jde "o proces rozvíjení
na konžský lid, na Afriku. Ale to, že dopouštíte, aby výroby na vyšší stupeň",
tloukli - ještě dnes v roce 1961 - Afriku, nebude což přirozeně normálnívám nikdy odpuštěno.
mu .dělníkovi říká méné
Jména katanských pacholků v dějinách nebývají než nic.
zaznamenána. Od Tschombeho a Mabuta a jiných
žravých kápů se dějiny s hnusem odvracejí. PropadBrigády
socialistické
nou se do bahnisek pralesů, jako z nich - s vaší
práce
mají
za
úkol propomocí - vylezli.
Aie vás, pane Hammarskjoelde, povolají k odpo- lomit tuto tradiční dělvědnosti'. Nezapomínejte, že Lumumbovy rány ne- nickou netečnost vůči řecítí jen jeho lid, nejen celá Afrika, nýbrž všichni ditelství podniku.
Americký pokrok

čestní lidé ca světě. A tito lidé už dnes soudí především vás a budou vás zítra, pane Hammarskjoelde,
soudit ještě přísněji, nevzpomenete-li si v poslední
chvíli, co je vaší povinností.
František Kubka"
Útok na Spojené národy a jejich generálního tajemníka byl prokazatelně připravován už měsíce
před Mavním náporem.
HD

Je na bíledni, proč se
musí komunisté namáhat
s .podobnými socialistickými brigádami, když
mají k disposici celý odborářský aparát.
Vrchní šéf odborového hnutí v ČSSR František Zupka řekl toto:
"Brigády socialistické
práce tak v praxi uplatňují leninský odkaz, že
úroveň produktivity práce konec konců rozhodne
o definitivním vítězství
nového
společenského
řádu - socialismu a komunismu. . ."
Přijmeme-li
všechno
to, co nám prozrazuje
československý tisk, pak
bychom se měli vzdát na
místě. Ale víme, že tyto
strašlivé brigády, které
československá,
vláda
chystá pro třetí pětiletku,
nejsou v podstatě tak
strašlivé:
(Pokračování

na str. 2)
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Zde v Jižní Africe jsem se narodil, zde je
můj domov a zde pravděpodobně zemru. Ale
nejsem si už nyní jist, co vlastně. rozpoltilo
celou naši pevninu, ani nejsem jist tím, kdo je
v právu, kdo je ve větším právu a ve větším
neprávu. Vím jenom, že moji černí spoluobčané
chodí smutnými ulicemi měst a volají: Vrať
se, Afriko! Strašně by se mi chtělo volat totéž.
Neboť to je věc, kterou určitě vím: Vrať se,
Afriko, protože my bílí jsme tě ztratili s konečnou platností.
Dan Jacobson

Nepochybuji, že výročí československého komunistického puče vzpomínají s pocity vděčnosti všichni
afričtí abiturienti pražských indoktrinačních kursů.
Není jich málo a sedí na klíčových místech nejednoho z nově vytvořených států Afriky. Patrice Lumumba patřil k pražským graduátům, stejně jako
guinejský Sekou Touré a další vysocí představitelé
Ghany. V Praze vystudoval po komunistickém puči
Lumumbův nástupce Gizenga a kubánský vůdce číslo dvě Guévara.
Třináct let po druhém československém Mnichově
čelí západní demokracie mravní a mocenské krizi na
mezinárodní půdě Spojených národů. Všechno
prozatím nasvědčuje tomu, že osud Spojených národů
bude rozhodnut v brzké budoucnosti. Jejich osud
je v rukách západních delegátů a zástupců mladých
asijských a afrických národů. Zdá se, že dnes se
naplňují slova jednoho ze "vzkazů" presidenta Beneše do exilu:
"Únorová komunistická zrada nás staví na stranu
poražených. Po anexi Československé republiky přiade určitá doba zdánlivého uklidnění. Bude to jen
odklad, nikoli zažehnání konfliktu. Západ bude- musit nabýt mnoha trpkých zkušeností, než pochopí, - že
se nelze dohodnout..."
Ať už je tento "vzkaz" podvxžený nebo ne, nikdo
nemůže upřít, že zhruba vystihl vývoj mezinárodních
vztahů v padesátých letech. Co tato předpověď
nepředvídala, byl počet pochybných přátel nebo
skrytých nepřátel demokracie z řad bývalých koloniálních národů, které dnes tvoří mocný třetí mezinárodní blok světové politiky.
Bylo by dobře, kdyby si dnes afričtí členové
pražského klubu abiturientů zapamatovali, že nezávislost jejich zemí a důležitost jejich úřadů byly
vytvořeny na úkor nezávislosti a svobody jiných zemí, zemí, které vždy sympatizovaly se zápasem „o
svobodu a nezávislost, a které za tyto věci mnoho
obětovaly. Bylo by dobře, kdyby si afričtí předáci
uvědomili, že jako nerozhoduje barva pleti otroků,
že ani barva tváře tyranů nemění nic na tyranii.
Mnózí českoslovenští demokrati, kteří byli v roce
1948 a 1949 vyloučeni z československých vysokých
škol, netušili, že tím přicházejí o příležitost seznámit
se s výkvětem dnešního afrického a asijského nacionalismu. Ti vyloučení českoslovenští studenti, roztroušení dnes po celém svobodném světě, si uvědomují, že nejednoho dychtivého "barevného" studenta zahnala do Prahy nebo na moskevskou "Universitu míru" jen omezenost a nafoukanost vlád západních zemí. Nejeden "barevný" student opustil
školení moskevského typu, když prohlédl, jak jednostranné vzdělání se tam nabízí. Ale naproti tomu
mnohý z oněch studentů, který jinak s komunismem
neměl nic společného, podlehl lákání, indoktrinaci a
systému osobních výhod, jímž dnes moskevské i
Karlovo učení zahrnuje budoucí administrátory nově
založených států.
Mladé africké a asijské národy, které v minulých
letech získaly nezávislost, stojí před těžkou volbou:
na jedné straně stojí bezpečnost našeho světa, bez
ohledu na to, Je-li dnes náhodou spravován komunisty nebo demokraty. Na straně druhé stojí budoucnost. Velmoci byly dnes přivedeny do směšné situace: největší velmoc je ta, která může počítat s
nej větším počtem hlasů zástupců malých národů.
Je to směšná situace, vidíme-li ji očima minulosti,
dějin, zvyku. Ale není tak směšná, uvědomíme-li si,
že je stále v lidských silách udržet takovouto Tovnováhu sil. Nikdy v historii lidstva neměl mluvčí malého státu takovou moc a takový vliv na vývoj světových událostí jako dnes. Neváhám říci, že to j'e
dobrá a užitečná věc.
Před třinácti lety byla ztracena svoboda vyspělého demokratického státu částečně proto, že nebyl
připraven na tak tvrdou zkoušku vnitřně, částečně
proto, že nebyly připraveny na podobný případ velmoci, které měly být přirozenými spojenci. Část viny
leží tu^i tam.
Organizace Spojených národů selhala mnohokrát;
Ale jě to alespoň jakási organizace. Nespasila Československo, nespasila Maďarsko, ale na druhé straně
ledacos zachránila. Komunisté nakonec vědí dobře,
proč dnes se šikují k frontálnímu útoku na mezinárodní organizaci, která v jádru praktikuje mírové
soužití, komunisty tolik vychvalované a tolik nenáviděné.
jun
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ZÁVOD O VESMÍR
(Pokračování se str. 1.)
Bohužel, „ jeho
poznámka
byla
troíchu
předčasná.
Jeden den minulého
týdne byla v SSSR odpálena družice, která začala obíhat zeměkouli. V
jednu chvíli toho dne se
od té- družice odpoutala
raketa, která má koncem
května, vyjdou-li všechny kalkulace sovětských
vědců, zasáhnout planetu
Venuši. .
Sovětský náskok se od
tě chvíle začal jevit stejně velký, ne-li větší, než
pňedtím
J e možné (a
dokonce
pravděpodobné),- že sovětská raketa
Venuši mine, .¡a že se
stane jenom další umělou sluneční oběžnicí.
Ani to však nemění nic
na skutečnosti, že jsou
Sověty schopny odpálit
umělou družici, a že pak
dovedou z té družice odpálit další raketu k určenému cíli. Venuše je
vzdálený cíl, který mohou minout. Země je

cíl daleko bližší, a je
pravděpodobné, že jsou
schopny zasáhnout kteroukoliv její část.
Většina
západních
znalců se teď shoduje v
tom, že jsou Spojené státy ža Sovětským svazem
nejméně o tři roky pozadu na tomto poli.
Cesta do vesmíru
Po posledním sovětském pokusu lze snad
bez nadsázky říci, že lidstvo nastoupilo céstii dó
vesmíru, • á ; že •• pomalil
shazuje pouta, která je
až dosud, vázala k jeho
malé zeměkouli.

20. 2. 1961

DOMOVA

Jako tolik jiných otřásajících vynálezů vědy, kam nás to všechno
dovede? Naše zvědavost
bude ukojena, naše fantasie překonána. J e také možné, že si rozhádané lidstvo najde konečně nová odbytiště pro
své rostoucí milióny.

PRVOTftíDNÍ
česká i jiná evropská
jídla
BARCLAY
RESTAURANT
122 Russell St.,
Melbourne
Tel. 6S 2775.
Otevřeno celý týden
id 11.30 do 8 h, večei
Zvláštní místnosti na
hostiny všeho druhu

:Postup do
vesmíru
však neznamená ani zdaSWISS TRAINED
leka postup k tomu, co
WATCHMAKERS
je
opravdu
důležitě.
K.
Ebner "
Postup k pokoji, míru a 22 Hunter St. — Sydney
klidu, který velká většitel. BL 3970 .: na lidí potřebuje k . . 19 York St.
šťastnému životu.
(vchod z Wynyardu)
-kw-

Brigády socialistické práce
(Pokračování

se str. 1)

"Jsem zase v té brigádě," píše československý
občan do Austrálie, "je
to všechno zlodějna a
vydřidušství.
Jedinec
může pracovat do úpadu,
ale pak to ti páni nahoře spočítají. . ."

Při návštěvě neb přistěhování do U S A
ubytujte se v
M O T E L U
P R E S I D I O T R A V E L O D G E , 2755 Lombard St.
S A N F R A N C I S C O 23, CAL ., U . S . A.
Telefon: WEst 1 - 8581
Výhodně položený
Mírné sazby
Vaší Australané: Jan a Kristina Filípkovi,
spolumajitelé - vedoucí

Naše rovy
BILANCE
ODBORNÉHO UČŇOVSKÉHO UČILIŠTĚ
Jedním z nejnaléhavějších úkolů v zemědělství je výstavba vhodných objektů pro ustájení družstevního dobytka, ve kterých by bylo
možno nyní, kdy se družstva slučují ve velké
celky, využít metod moderní technologie. O
tom, jakou pomoc při tom může poskytnout
zkušený patronátní závod, nám do naší ankety
napsal soudruh Josef Krůtky z VŽKG (Vítkovické železárny Klementa Gottwalda - pr.)
v Ostravě, kde pomoc při výstavbě v J Z D úspěšně obstarává mládež. Je radost dělat bilanci
práce učňovského odborného učiliště V Ž K G
¡při výstavbě zemědělských objektů a jiné pomoci J Z D . Učni věnují průměrně ročně 36.500
hpdin na pomoc zemědělství v brigádách.
Kromě toho zhotovují ve svých dílnách různé
strojní zařízení pro J Z D za 80.000 Kčs ročně.
Začlo to při IV. sjezdu JZD. Naši učni ná
jeho počest vyhlásili závazek, že postaví po pracovní době 10 zemědělských objektů v hrubém
zdivu. Kromě toho se zavázali, že v den konání
sjezdu postaví v J Z D ve Staré Vsi n. Ondř.
porodnu prasnic...
Práce, 25.1.1961

Kde dech nestačí...
Tak mluví socialistický dělník v průmyslu. V
zemědělství . to vypadá
dokonce tak, že "jsou
J Z D , která mohou vyrobit a dodat mléka víc
než letos, i než stanoví
orientační, čísla na příští
rok, ale nikdo je nevede
k tomu, aby tak činila. . .
Dále jsou družstva, která nestačí s dechem na
výkupní úkoly dnes. . .
Nezáleží na tom, jestli
brigády socialistické práce. skutečně pozdvihnou
výrobní kapacitu československého průmyslu.
Zemědělská kapacita
je pod plánem, zatím co
průmyslová výroba je víc
a vfc podrobena plánům
Rady vzájemné hospodářské pomoci, která měří mezinárodním měřítkem především, českoslo-

ČESKÉ

venskému průmyslu. Čes
koslovensko je dnes nejen výstavní síní komunismu, ale také vysokou
,'kolou antikolonialismu,
salónem skrytých bolševiků ze západních států
a bezpečným útulkem
politických vrahů.
Proletářský

duch

Brigády
socialistické
práce mají nad plánem
přivést výrobní čísla na
úroveň, žádanou Politbyrem.
Komunistická
strana
Československa
nikdy nezapomene ape-i
lovat. na
proletářský
duch dělnictva.
Třetí
pětiletka a její výsledky
budou těsně spjaty s brigádami socialistické práce. V příštích letech uvidíme skutečný duch
komunistických brigád i
jejich výsledky.
-tp-

KNIHY

Čítanka pro děti "Má vlast" (Vydala Čs. dálková
škola v Německu) 18/-, Blatný - Uhlířová: Stručná
učebnice jazyka vyučovacího (Vydal Sokol N. York)
17/6, Plicka: Praha ve fotografii 45/-, A. Matějček:
Národní divadlo a jeho výtvarníci 39/-, Bratislava
ve fotogr. 45/-, B. Němcová: Vybrané spisy (4 díly)
.74/-, A. Jirásek: Maryla 14/-, K. Poláček: Bylo nás
pět 15/-, Česká kuchařka (psaná česky): Vaříme
chutně, zdravě a hospodárně 49/-, (psaná anglicky):
Gzech National Cook Book 50/-, F. Peroutka: Demokratický manifest 20/-, K. Čapek: Hovory s TGM
18/-, J. Verne: Bezejmenná rodina 22/-, K. Čapek:
Anglické listy 12/-, J. Hašek: Terciánská vzpoura
a jiné povídky 15/-, V.Vančura: Pole orná a válečná
.13/-, J.John: Romaneta 12/-, J. Swift: GuUiverovy
cesty 29/-, Jan Kollár: Prózy 21/-, A. Ransome:
Trosečníci z Vlaštovky (pro starší děti) 21/-, I.
Olbracht: Podivné přátelství herce Je s?nia 14/-, Svatopluk Čech: Básně 25/-, K. Čapek: Jak se co dělá
18/-;
a mnoho
jiných
Vyžádejte si náš podrobný seznam
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 RVG.P.O. Melbeurne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova

Telefon 42-5980

HLEDÁME ZÁSTUPCE
Vzhledem k zvýšenému počtu dotazů 2 řad
Čechoslováků hledáme nutně
zástupce na prodej pozemků
k částečnému nebo plnému zaměstnáni
ZARUČUJEME VÝTEČNÉ

VÝDĚLKY

Hlaste se osobně u firmy

L. J. Hooker Limited
90 ELIZABETH STREET, MELBOURNE

ZE

DNE NA

DEN

5.2. Rusové vystřelili do<- a jeho dva společníci, na
sud
nejtěžší
družici^ Ktere byla vypsána odměna, byli zaoití ooyvaPodle úsudku odborníků teii domorodé vesnice v
je nový sputnik dost vel- iiatanze. Generální taký, aby unesl dva muže. jemiuK S.N Hammarsk— Chruščov přistoupil na joeld žádá o nestranné
americký návrh, aby zno- vyšetřováni okolností.
vuzahájení ženevské od- — Sovětská vláda oznázbrojovací konference by- mila, že byla vystřelena
lo odloženo o šest týdnů. raketa na Venuši. Raketa
— USA byla
zasažena má být na cestě tři měsísněhovými bouřemi, při ce a má poslat na Zemi
nichž zahynulo 75 lidí
informace o Venuši.
— V západoafrické portu-* — Malajský ministerský
galské kolonii
Angole předseda Tun ku Abdul
přepadli povstalci kasárna Rahman oznámil, že Maa jiné objekty. Podle por- lajsko, Filipíny a Siam
tugalských zpráv měli připravují piány na zalopovstalci zbraně česko- ženi společnosti států jislovenské výroby.
hovýchodní Asie.
6. 2. Austrálie prodala ko- 14. 2. V řeči před Bezpečmunistické Číně od začát- nostní radou SN^ prohláku tohoto roku přes 1 mi- sil sovětský delegát Zolión tun pšenice.
rin, že Lumumba byl za7.2. V Maďarsku bylo vražděn Belgií a jejími
zatčeno devět kněží a ob- spojenci, generálním tažalováno z protistátní čin- jemníkem SN Hammarsk
nosti.
joeldem a misí Spojených
8.2. Konference zájmo- národů v Kongu.
vých skupin připravila
Budovy belgických zanovou ústavu pro Jižní —
stupitelských úřadů v celé
Rhodesii.
9.2. President Kasavubu řadě států byly napadeny
sestavil novou konžskou demonstranty.
vládu, která má nahradit 16. Z. Generální tajemník
vojenský režim generála Spojených národů Dag
Mobutu. Předsedou nové Hammarskjoeld znovu odmítl sovětské požadavky,
vlády je Ileo.
aby resignoval.
— Belgický ministr zahraničních věcí Wingny — Nedaleko Bruselu se
kritizoval americký návrh zřítilo letadlo. Mezi 72
na řešení krize v Kongu. mrtvými bylo 18 členů a Proti intervenci Spoje- merického krasobruslařných národů mluvil také ského mužstva na cestě
president Katangy Tšom- na mistrovství světa v
Praze.
be.
Podle zpráv z Konga
— Francouzské
letadlo —
se podařilo komisi Spostřílelo u Alžíru na sovět- jených
přemluvit
ské letadlo, ve kterém byl politickénárodů
tábory
president SSSR Brežněv. ta Kasavubu a presidenbývalého
Sovětská vláda předložila
předsedy Lumumby,
francouzské vládě ostrou min.
aby vytvořily . společnou
notu, která žádá o potres- federální
vládu.
tání viníků.
17. 2. Kyperský parlament
l(b 2, Mluvčí katanžská se rozhodl, aby Kypr
vlády oznámil, že se bý- vstoupil do Britského spovalému konžskému minis- lečenství národů na pět
terskému předsedovi Lu- let.
mumbovi a jeho dvěma — Podle zpráv z Konga
společníkům podařilo u- se připravují oddíly geprehnout z vězení.
nerála Mobutu napad13. 2. Ministr vnitra Ka- nout Stanleyville, hlavní
tangy oznámil na tiskové stan prolumumbov^kých
konferenci, že Lumumba oddílů.
Příjemnou velikonoční dovolenou
strávíte v horském prostředí Mt. Beauty
O ubytování a stravu pište na adresu:
J. K A N T A , P.O. TAWONGA, VIC:
Dodám též včelí mateční kasičku.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Švýcarská policie zatkla dva československé
diplomaty pro podezření
ze špionáže. Jména diplomatů nebyla oznámena.
Úřední zpráva říká, že
oběma příslušníkům čs.
zastupitelského úřadu byly vydány diplomatické
pasy Jen jako zástěrka
pro provozování vyzvědačské činnosti. Zatčení
dvou příslušníků čs. diplomatického sborn následuje zatčení švycárského
příslušníka v ČSSR, který
se podle čs.-zpráv pokusil
propašovat z ČSSR . čs.
státní příslušnici.
.— Těsně před koncem
loňského roku došlo k
velkému sesutí půdy v
Handlové na Slovensku.
Pražská Práce popřela, že
sesun byl způsoben vrtacími pokusy. "Jde skutečně o přírodní katastrofu.
. . . Jižně od Handlové nastalo sesutí jílovitých hornin, způsobené zejména
vodou a zvětráním.. ."
Podle novinových zpráv
se u Handlové dala půda
do pohybu, otevřely se v
ní pukliny a některé domky byly roztrženy ve dví.
Z ohroženého území bylo
vystěhováno 200 rodin.
— Člen činohry Národního divadla v Praze František Smolík byl ke svým
sedmdesátinám vyznamenán Sádem republiky.
— Pražská Práce z 26. ledna napsala: "I když se za
prvních 20 dní ledna vykoupilo o 18 miliónů vajec víc než loni, nemůžeme být s nástupem do
třetí pětiletkou spokojeni.
. . . Největší zDoždění je v
dodávkách jatečných prasat. kde se plán od začátku roku plnil jen na
68.4%. Dodávky vepřového masa jsou za tu dobu skoro o 45.000 nižší
než loni. . . Potěšitelné
jsou výsledky jen v dodávkách drůbeže, kde
plán překročuie se o
50%."

— Na celém venkově začaly okresní konference
JZD.' Volily delegáty na
V. celostátní sjezd JZD.
Delegátů bude 11.535 a
276 hostů.
—r Koncem ledna zasedaly
krajské výbory čs. strany
lidové. V Hradci Králové
mluvili: J. Plojhar, místopředseda A. Pospíšil, vedoucí tajemník Josef Koťan a St. Zeman. Zasedání jihomoravského kraje
řídil F. Toman, účastnil
se člen předsednictva ÚV
ČSL poslanec J. Závěta,
hlavní referát přednesl B,
Servus. V Ostravě byl
gen. tajemník ČSL. F.
Gemrot, referát m ě l o p ě t
mladistvý obr Závěta, a
o. práci hovořil tajemník
R. Škrobánek. Všem refer á t ů m následovala bohatá
diskuse, jak nás ujišťuje
Lidová demokracie.
— Náměstek ministra zahraničí dr. Jiří Hájek jednal v Bolívii o technické
pomoci. Bolivijská vláda
odevzdala dr. Hájkovi
seznam železničního materiálu, který Bolívie potřebuje k
modernizaci
tratí.
— Na počest 11. výročí
vzniku Indické republiky
se pořádala na pražském
velvyslanectví
recepce,
kde byla nápadně velká
účast čs. vlády: V. Široký, V. Šimůnek, V. David,
A. Neumann, J. Plojhar,
F. Kahuda,
F. Kraj čiř,
místopředseda Národního
shromáždění
F. Pospíšil,
vedoucí kanceláře presidenta republiky L. Novák.
Recepce se konala, v
"přátelském a srdečném
ovzduší".
— 26. ledna 1961 byly v
Karlových Varech zahájeny Dny krátkého filmu.
První ceny vyhrály střihový film P. Sch.ulh.ofa
"Můj přítel Amerika",
populárně - vědecký film
M. Bernáta "Zaječí hony",
reportážní film F. Papouška "Vítězství bez trofe-

DUCH UMĚNÍ
* Abyste rozuměli, jsem taky sochař.
Teda chlap žulo ve j.
Ale tuhle zakázku neprovedu.
Začlo to tak:
Svolali nás a spustili:
. . ten panák by byl asi tak v životní velikosti . . . nejvejš dvoumetrovej. Bronz. Havíř.
Kdo je víc? Nemusím vám snad říkat, že to
musí být figura realistická. Zajděte do našich
dolů, za soudruhy havíři, sfárejte, žijte s nimi
¡nějaký čas, půjčte si kahan, čepici, šramovačky,
dynamit, hledejte model. Havíři jsou hrdinové
práce a stojí za to, aby jim naše socialistické
umění stavělo pomníky!"
Pak byla velká přednáška o tom, co je to
socialistický realismus.
Pak se ustavila komise.
Pak se mluvilo o termínu.
O všem se mluvilo dlouze, obsáhle a do
hloubky.
Až moc se mluvilo dlouze, obsáhle a do
hloubky.
A přece tó nevemu.
Nemluvilo se. tam o tom hlavním:
Kolik za toho panáka!
Josef Gruss v Literárních novinách, Praha
21. ledna 1961 v sátiře nazvané "Sebekritéria".
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Československé dojmy z ciziny v souputnickém časopisu

Co chce čs. mládež ze zahraničí

jí", krátký film R; Krejčíka "Tanec kolem tance",
dokumentární Z. Kopáče
Tomu, kdo soustavné sleduje zpravodajství z ČSSR a o ČSSR, jsou
"Studujeme za školou", J. obyčejně k dispozici cestovní záznamy cizích žurnalistů nebo českoslovenKořána "Vlastimil Rada"
a trikový film L. Kadleč- ských krajanů, kteří si mohou zajet na návštěvu republiky. Popisy kvetoucího Československa oplývá hlavně souputnický Hospodáři z americké)
ka "Proč pláče žirafa".
— 2i. ledna skončilo v Omahy. Někdy se mu však přihodí, že otiskne i hodně zajímavé dopisy
Praze čtyřdenní zasedání mladých čtenářů z ČSSR, které dávají alespoň představu o tom, čím je mlaorgánů
"křesťanského
mírového hnutí". V červ- dý pionýr nejvíc uchvácen na svých řídkých cestách za hranice.
nu se bude v Praze konat
" V Hospodáři jsem
V lednovém čísle Hos- ještě jezdil po různých
"všekřesťanské
mírové podáře byl uveřejněn hotelích a ~ sbíral jsem četla, že na přání dětí
shromáždění", které se
byste zaslali známky a
bude
zabývat
"úkoly dopis Milana Císaře z hotelové nálepky.
pohledy
různých částí Akřesťanů o mír". Na chy- Havlíčkova Brodu, kteTéž jsme jeli na černo
staném sjezdu se má po- rý byl loni na zájezdu v trolejbusem do Košíkové meriky. Udělali byste
dílet 600 delegátů evanmně velkou radost, pogelických a pravoslavných Polsku. H n e d v úvodu ulice, kde jsem si koupil
církví z celého světa. dopisu oznamuje např., gramofonovou
desku něvadž, mne zeměpis svěZvláštní atrakcí má být že na Baltu byla "moc '-"Hallo H u í a - Hoop". ta velmi zajímá. Mám k
biskup Nikodym ze za- hezká, nazelenalá čistá Nakoupili jsme. i nějaké vám ještě jednu .velkou
hraničního moskevského voda". . . A pak:
cigarety na památku a prosbu. Četla jsem dva
úřadu.
kňíhy
"Též jsem byl ještě v pomalu jsm e se připra- díly překrásné
— V pražském hotelu InMargaretty
Mitchel
"Jih
kině
a
to
na
francouzvovali
na
odjezd.
.
."
ternational se konalo zaproti Severu", a velice
sedání Mezinárodní or- ském filmu "Pařížanka",
Dopisování
ganizace novinářů, které kde v hlavní roli hrála
se mně to líbilo. V Amezahájil redaktor pařížské- rozkošná a půvabná mlaV témže čísle jsou do- rice je prý k dostání třeho listu Libération J. H.
pisy mladých Čechoslo- tí díl tohoto krásného
Herrmann. Zasedání "me- dá Bardotka."
váků, kteří se nedostali románu.
zinárodní" organizace se
Nejsilnější zážitek
účastnili novináři ze Sotak daleko. Tak píše 20Kdyby byl někdo z
větského svazu, Rumun"Nejsilnější
zážitek letý Pavel Novák ze čtenářů tak laskav a třeska, Polska, Bulharska, jsem prožil za celých
Strážnice na Moravě:
Československa a Rudé
ba mně ho jen zapůjčil.
čtrnáct dnů první večer
Číny.
"Zajímám se o vědu, Učím se třetí rok ve ško— Československá dele- ve Varšavě", pokračuje kulturu a sport nejen u le anglicky a tak si mysgace se účastnila'moskev- Milan Císař, "ve studentského zasedání-Rady vzá- ské kavárně, kde při jaz- nás, ale i u vás (v Ame- lím, že bych tomu trochu
jemné hospodářské pomo- zové hudbě jsme měli rice - pr.). Proto bych rozuměla. M i m 0 to moje
ci, komise pro elektricsi chtěl dopisovat s chlap- teta umí anglicky dosti
kou energii. Jako pozoro- večírek. Hrála nám část cem nebo děvčetem (tře- dobře.
vatelé byli přítomni zá- orchestru, který hraje ve
Ráda bych věděla, jak
stupci Rudé Číny, Mon- známém podniku pro ba amerického původu)
golské republiky a Viet- mládež - Stodola. Opět v angličtině v mém věku to dopadne se Scarlett
minu.
0 ' H a r e o v o u a Rhettem
jsem si zazpíval svoji pí- z U S A nebo Kanady.
— Letošní Matějská pouť
Butlerem.
Vážená redakJsem
teprve
vlastně
se nebude definitivně ko- seň "Mackie Messra" a
ce,
odpovězte
mi, prosím,
začátečník,
ale
základy
nat na tradičním dejvic- při dobře chlazené grekém plácku, kde se staví nadině, již podávala ve- "English" jsem získal už zdali by bylo možno si
komplex budov pro praž- lice sličná a příjemná na jedenáctileté střední jej tímto způsobem vyskou techniků. Pravděpoškole ve Strážnici. Chtěl půjčit. za odpověď předobné bude
Matějská barmanka, nám bylo v
ovzduší bych si tyto skrovné zá- dem srdečně děkuji. . ."
Dout" korána na Strahově. mezinárodním
klady udržeti a proto poToto vše "byly hlasy
— Na čtyři a půl roku moc hezky. . .
kračuji
soukromně.
.
."
mladých
Čechoslováků
žaláře byl odsouzen býDruhého dne
ráno
valý továrník Otakar Kakolem
dvaceti
let. I když
Zeměpis a Scarlett
lina, u něhož bylo nale- jsme nasedli společně s
je
to
neuspokojivá
žeň,
zeno zlato a šperky v Angličany, kteří se vraMarie Hranáčová z ukazuje alespoň . to, co
hodnotě 62.000 Kčs.
celi ze Sovětského svazu
— Ředitelem opery Ná- přes Polsko domů, do Prahy - Smíchova má za- režim mládeži nedává, a
se jiná přání:
rodního divadla se stal
co mládež chce.
Jan Seidel. Hlavním di- autobusu a jeli jsme si
rigentem
je
Jaroslav prohlédnout Varšavu. . ..
Krombholc, V.Kašlík je
Zastavili jsme se též u
producentem a V. Malý
MILOVNÍCI ' HUDBY
Sochy
Syreny, kde jsem
sbormistrem.
— Ve Slatiňanech u Chru- si vyfotil jednu A"glic&ni vypukl požár ve čanku na památku. Jmeskladišti, kde byl složen nuje se Carol a je z Brisnáklad dvou vlaků cuk- tolu.
ru. Příčina požáru nebyla
K večeru jsme šlí na
zjištěná. K zásahu byVelký výběr dovezených
lo používáno helikoptér, U . S. film "Láska odpokteré hořící cukr zasy- ledne", kde hraje Aurice
ČESKOSLOVENSKÝCH DESEK
pávaly cementem. . Požár
se rozrostl takovou mě- (Audrie - pr.) Hepburrou, že bylo nutno po- nová. Večer jsme si zavolat požární sbory z Par- jeli do Stodoly, kde si
najdete, jen
v
dubic, Hradce Králové, mnozí z nás zatančili moPrahy, Jičína.
derní tance. Pak jsme se
— Dr. Alexaï Voltr, dosavadní čs. vyslanec ve vraceli noční Varšavou
Vietminu, byl zproštěn ú- spát.
řadu a na ieho místo byl
N a upomínku
jmenován čeněk Herold.
— Mladá fronta z 26. ledPříští den jsme se opět
na oznámila, že se v "potoulali
po varšavských
246 Russell Street
sledních dnech projevil v
nražských
prodejnách ulicích a navštívili jsme i
MELBOURNE — CITY
částečný nedostatek más- U . S . film "Trapez". Já
la. Nej vážnější příčinou je osobně jsem ještě, jel na
(1. dveře od rohu Lonsdale Street,
pokles ve výkupu. V době
kde
jsem
od 1. do 20. ledna tr. ne- předměstí,
na straně, kde je policejní ředitelství)
splnil výkup ani jeden shlédl U. S. film "WinMLUVÍME RŮZNÝMI EVROPSKÝMI JAZYKY
kraj...., takže plán byl chester 73" a potom jsem
snlněn Jen na 88.3%..." se šťastně dostal na koPoslouchejte náš "Mezinárodní program"
— Východoněmecký mi- lej.
nistr zahraničí M. Rau se
na
3 X Y od 9.00 do 9.30 každý pátek večer
Sobota byla náš posstavil v Praze cestou do
Kahýry.
FEC/Č lední den a proto jsem

POZOR !

ODEON
Music House

HLAS
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Atomové zničení a komunistická

ŘEZNÍCI A UZENÁŘI
s evropskou praxí se přijmou
2 do uzenářství
1 do moderního krámu
Dobrá budoucnost pró dobré a poctivé dělníky
C O N T I N E N T A L CASH BUTCHERS
32 Marině Terrace, B U R N I E , TAS..
Telefon 1602

DVĚ

diktatura

MOŽNOSTI

Zvolení J. F. Kennedyho presidentem Spojených států symbolisuje některým lidem nástup politických vůdců nové generace. Je to generace,
která se narodila v dvacátém století, která by tedy měla být sžita s jeho
problémy, a jejíž přehled by neměl být zakalen překonanými problémy
století minulého.

světa, že není možné věřit ničemu, co komunisté
říkají, a že nelze věřit
žádnému jejích psanému
slibu. Takové myšlení
Je ovšem otázka, je-li Kennedy typickým příkladem nastupující generace může vést k válce. . ."
iiebo jenom řídkou výjimkou. Jeho nástupní řeč byla mnohokrát přirovnáDvě možnosti
vána k Rooseveltově. Zajímavější však je, že ji snad ještě nikdo nepřirovnal
KUKÁTKO DO ČSSR
Takové myšlení třeba
k předmnichovským řečem Winstona Churchilla. Kennedyho a ChurchilSocialistická zpověď
lovy řeči mají totiž jeden významný společný rys. Oba dva burcovali a jednou k válce opravdu
Zásady, podle kterých se řídí členové soutěžících burcují zpohodlnělý svět ze spánku, oba dva ukazovali a ukazují na smrtel- povede. Ale Montgomekolektivů ve zdravotnictví, jsou sice podobné zá- né nebezpečí, jemuž jejich svět byl a je vystaven, a žádný z nich neměl ry neříká, k čemu by asi
sadám soutěže ve výrobních odvětvích, ale mají a nemá iluzí o tom, že se to nebezpečí dá nějak obejít.
vedlo myšlení opačné,
určité charakteristické rysy, které vyplývají z povomyšlení, které slepě důlání zdravotníka. Lékař, sestra, zdravotní personál
Měla-li by však být budil jejich obrazotvorZkrátka, je to "opti- věřuje notorickému lhámají velké možnosti v jednání přesvědčováním a churchillovská bojovnost nost. Mocné síly jsou na mistický" výhled do buři, a které se spoléhá na
objasňováním světového názoru působit na mnohé
přežitky, usměrňovat a vychovávat ty, kteří neznají devatenáctého století ins- pochodu v nové Číně a doucna a všechno by to smlouvy a dohody s renebo nechtějí znát přednosti našeho socialistického pirací generaci století západní svět udělá dob- bylo
krásné,
kdyby
zřízení... Dalším přáním členů kolektivu socialis- dvacátého, jiný hlas z ře. bude-li se ucházet o Montgomery nepřehlédl žimem, který v minulosti
dokázal, že své smlouvy
tické práce bylo zvýšit svou odbornou kvalifikaci. politického záhrobí si ne- jejich přátelství".
nějaký ten detail, na pří- dodržuje
jenom
tak
Zavedli jsme odborné semináře s přehledem světového tisku, hlavně sovětské literatury, publiko- zaslouží nic jiného, než
A tak, podobně jako klad, jak je možné hle- dlouho, dokud se mu
vali několik vědeckých článků a studovali nové ope- připomínky - ty mrtvý v tomto případě, maršál dat přátelství někoho, hodí do krámu.
rační m e t o d y . . . Své poznatky j'sme přenesli i do lež a nevstávej! Máme
kdo už dávno veřejně
chirurgie, a máme určitý počet pěkných výsledků.
Je možné, že teď před
na mysli hlas jednoho z Montgomery má strašně prohlásil, že nám chce
léky
na
MUDr. Miroslav Mann, přednosta chirurgického největších vojáků a nej- jednoduché
podříznout krk, jaký je světem stojí jenom dvě
oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě — mizernějších politiků na- všechny bolesti světa.
to způsob, podle něhož ošklivé alternativy - aMladá Fronta, 21. ledna 1961 ší doby — maršála MontSpřátelte se s Rudou lze žít v bezpečí vedle tomová válka nebo koPast na myši aneb Východ % nouze
gomery ho. ..Montgomery Čínou a bude po staros- Sovětského svazu, a jak munistická
diktatura.
Repertoár pražských divadel zpestřilo nejnověji se totiž dal na stará tech. Anebo: "Musí být asi může prospět demo- Německý
existencionaDivadlo S.K.Neumanna v Libni žánrem detektivky kolena do psaní/ a výs- nalezen způsob, aby vedkratickému světu Asie, lista Karl Jaspers napsal
— a to detektivky podle jejích takřka už klasických
le sebe mohly žít v míru ovládaná kolosem, jehož o těch dvou možnostech
led
kem
tohoto
pozdního
pravidel. Na počátku je vražda a každý, kdo vstoupí
do děje, je z ní podezřelý, i když je zcela nevinen. snažení je kniha, nazva- státy různých ideologií, cílem je zničení všech docela logicky, že "v
Napětí je tedy po celý večer d o s ť a smíchu ostatně ná " T h e Path to Leader- sniž by zasahovaly jeden demokracií?
prvním případě ztratíme
také, když se i ta nejlepší detektivka (právě podle ship".
druhému do vnitřních
život, a v druhém život,
všech pravidel) nutně mění ve znamenitou parodii
Možná, že nám to který stojí za to žít."
záležitostí." Montgomery
na detektivku.
Montgomery a
dokonce věří, že "nevy- všechno alespoň trochu
Kam nás to však
Nebudeme samozřejmě čtenářům z děje nic prohnutelný růst Rudé Čí- vysvětlí jiný citát ze zmí- všechno vede? Pomalé,
zrazovat. Bylo by to nešetrné k divadlu i k obecenRudá Čína
ny k ovládnutí Asie mů- něné knihy: "Jsou lidé, ale zdánlivě trvalé zhorstvu, jež poprvé do.Libně půjde, aby si lámalo
hlavu, kdo je pachatelem dvojnásobné vraždy a kdo
Člověk má z té knihy že být k všeobecnému kteří říkají, abychom se šování postavení západbude třetí obětí v Pasti na myši, příběhu, jejž na- někdy dojem, že vlastně prospěchu lidstva."
stranili
komunistického (Pokračování na str. 6.)
psala známá anglická autorka Agatha Christie. Hru
v překladu J. Chuchvalce režíroval zasloužilý umělec celé to dnešní mezináAleš Podhorský v jedné dekoraci Josefa Gabriela. rodní napětí zavinila AV dalších reprízách - až v tomto žánru budou ně- merika a její západní
kteří herci Ještě více'doma - bude zapotřebí i vyspojenci. Všechno by byrovnat znamenitě napsané dialogy.
M. Zvára, U S A
Je tu teď jen nebezpečí, aby se v úspěchu detek- lo dobré, povzdychl si
tivního žánru nezhlédla i ostatní divadla a nenaka- Montgomery v jednom , Casy, kdy se v Československu psalo o džezu jako o hudebním symbolu
zili se jím konjunkturální dramatikové.
místě své knihy, "kdyby zahnívajícího Západu, patří, alespoň přechodně, minulosti. Bitva o právo
Práce, 11. ledna 1961 si jenom evropské nárona děez začala v ČSSR někdy v roce 1955. Předními bitci za džez byli muBrigády socialistické práce
dy uvědomily, že Rusko zikanti Krautgartner, Brom, Havlík, Kunst, Polák a pak hrstka novinářů.
Socialistické soutěžení vždy bylo a je ve stále nemá nejmenší úmysl
Literární
platformou českou formu džezu".
problémů obyčejných lidí.
.větší míře metodou plnění našich národohospodář- napadnout Západ."
mladší džezové generace
Ke starostem s následských plánů. Masové rozšíření socialistického soutěKlimentova novela prose
staly
pražské
Literární
ky, které džez by mohl bírá se totiž citovými prožení a jeho přecházení k vyšším formám je výrazem
Vada bude asi v tom,
prohlubování socialistické demokracie . . . Od závazků že se Montgomery pova- noviny, které začaly zvol- mít pro
socialistickou blémy vdané ženy a snaží
jiných forem soutěžení se závazky BSP liší v něko- žuje od svých návštěv na otiskovat názory čte- mládež, přistoupila ne- se najít příčiny rozpadu
nářů a známých hudeb- dávno starost další.
lika směrech. Za prvé svou komplexností. Zpravidla
manželství.
je v závazcích řešena celá řada různých problémů Ruska a Číny za znalce níků pro i proti džezu.
Mladý začátečník v liJungmann
v úvodu
výroby nebo i jeden problém se řeší z různých strá- komunismu a obou těch
Před několika měsíci o- teratuře jménem Alexan- zdůrazňuje, že málokdy
nek - útočí
se na něj' v několika směrech. Kromě zemí. Pro Rudou Čínu známili "džezofilové" z der Kliment napsal ma- vzbudí knížka, a k tomu
výrobních1 závazků obsahují závazky BSP také body má ve své knize jenom Literárních novin, že po- lou novelu jménem "Ma- ještě prvotina, tolik nadtýkající se života, morálních a politických otázek.
važují první kolo bitvy rie". Vycházela na pokra- šení a zároveň tolik odobdiv. "Citové síly", načování v Literárních no- poru jako novela KlimenZa druhé tím, že jde o závazky dlouhodobé. Nejde psal, "uzavřené v šesti o džez za vyhrané."
Nejdéle se přirozeně vinách. Koncem ledna tr. tova.
tedy o časově krátké vypětí pracovní nebo o pozvednutí procesu výrobního na základě dílčího zlep- stech miliónech Číňanů, bránilo tomuto "západ- vyšla knižně v nakladaOdpor, o " kterém se
šení . . . Za třetí, že jde o závazky s" vysokou poli- byly uvolněny a byl jim nímu výstřelku" Rudé telství Čs. spisovatel.
Jungmann zmiňuje, se
právo,
jehož
ideologové
se
tickou a morální hodnotou. Příslušníci kolektivů dán positivní a konstrukLiterární kritik F. Ben- však většinou nevyskytl
(nebo i kolektivy jako celek) se např. zavazují k tivní průchod, který pro- snažili najít a vydupat hart napsal • v literárním mezi řadovými čtenáři,
"typicky
socialistickou
a
přechodu do zaostávajících kolektivů a pomáhají
časopise "Plamen", že se ale mezi stalinistickými
jim v jejich cestě vpřed.
Nová mysl, leden 1961
tato novela stala "šlág- kritiky, kteří také knížce
rem", dojímavým čtivem udělali velkou reklamu.
Provádíme veškeré práce optické
A jak to dopadne
pro dámy, které "už toho
Zdá se, že zastánci přísBohužel v mnoha závodech zatím odborové orgapřesně, rychle a za levné ceny
mají víc za sebou než né linie nikdy nepochopí,
nizace i hospodářtí pracovníci málo hovořili o zkupřed sebou".
že se může čtenářům (v
šenostech brigád socialistické práce s ostatními praJiný kritik, Milan Jung- tomto případě specielně
cujícími, a dokonce těm, kteří o soutěž projevili zá2. poschodí
mann. vyslovil však v Li- ženám) zamlouvat čtení o
jem, nepomáhali sestavovat závazky. Někteří vedoucí,
a techničtí pracovníci - řekl delegát porady BSP
6 A Eliz0abeth St. terárních novinách (z 28. lásce, zklamání a tak.
ledna 1961) soud podstat- Jungmann byl také jediný
Stanislav Hotárek z e Staveb silnic a železnic v Praze
Melbourne - City ně jiný než soudruh z kritiků, který dosud
- nejsou nakloněni většímu růstu brigád, protože by
uznal, že Klimentova noBenhart.
jim zdánlivě přidal více práce s odpovědností při
Telefon MF 3256
plánování, přípravě a zajišťování výroby a výrobV obšírném článku, na- vela (ať už jakákoli) daních p r o s t ř e d k ů . . .
zvaném "Trápení s Marií", la vlastně podnět k zamyšlení a úvahám o poStávaly se dokonce případy, že mistři - aby nedošel k názoru, že obliba vážlivé krizi manželství
Přijímáme objedbyli brigádou socialistické práce kritizováni - se
návky také poštou "Marie" je tak trochu v socialistickém státě.
starali o plynulý přísun materiálu a dobrou orgapomsta za to, že si česko- . A tak maji v ČSSR
nizaci práce jen pro brigádu a třeba na úkor ostatních
slovenská -literatura hříš- bestseller.
-pracujících v d í l n ě . . .
Práce, 24.ledna 1961
ně málo všímala citových
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Lon Tinkle: The Alamo.
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Four Square Books, Londýn, 1960

Termopyly v Texasu
Roku 1836 byla v Texasu krutá zima. V malé pionýrské vesničce s hrdým datelé Texasu. Věděli, že
jménem Washington had Brazosem se sjeli delegáti z ještě menších ves- Alamo musí padnout, neniček, aby prohlásili nezávislost státu skoro tak velkého, jako je americký přijde-li pomoc velmi
Texas, kde je, podle tvrzení Američanů, kteří náhodou pocházejí z tohoto rychle. Ale místo toho,
státu, všechno největší. A nedopatřením a řízením osudu založili Texas. aby vypravili pomoc, poNěkteří historikové vydávají boj Texasanů za ságu. Lon Tinkle ve své knize kračovali v ústavodárvidí obě strany neuvěřitelného podniku, který začal legendárním obležením ném zasedání ve vesnici,
polorozbořené misie El Alamo na předměstí dnešního San Antonia, Tex.
kde "každé druhé staveAmeričany přivedl do leona západní polokoule. zemků ve státě, který ní bylo nedostavěno", a
N a podzim roku 1835 chtěli Mexičané okupo- mnozí delegáti "museli
Texasu podnikatel jméspát pod širým nebem".
nem Austin, který smlu- bylá mexická armáda po- vat.
vil s tehdejší mexickou ražena hrstkou americHodnosti nelze brát A podepsání "prohlášení
vládou podmínky podob- kých osadníků, kteří ne- vážně. Mexičané často nezávislosti" oslavili pij a
né těm, za kterých naši měli po ruce víc než pár shledávali, že tak zvaná tikou, která trvala 2 dny.
Přemyslovci, vpustili d o růžků prachu a drzost. texaská armáda má neNesvědčí o tom nikdo
pohraničí Němce.
Jedna z amerických dostatek prostých vojínů. menší než Samuel HousAle koncem \ února ton, jeden z hlavních orMexiko bylo tehdy tlup okupovala městečko
ganizátorů texaského odšpanělskou kolonií, která San Antonio (počet oby- 1836 začalo obležení El
které
trvalo, tržení: "Ano", připustil
se nestarala o širé a dál- vatel: 2.000). Ž e to byla Alama,
drzost,'
věděl
mexický
proti očekávání jak ob s Sam Houston později . . .
né končiny, kde vládli
diktátor,
a
tušili
to
i
ahájců,
tak obléhatelů, "bylo to špatné a styděl
trvale jen Indiáni. Příliv
plných třináct dní. Te- jsem se za to, a kál jsem
amerických přistěhoval- meričtí vůdcové.
se za to . .
ců, lačných půdy, přeAle shodou okolností xasane v Alamu bránili
Neboť v té době, kdy
mohl kočovníky a vytvo- došlo k hrdinství v Ala- svobodu, jak ji viděli.
si okresní delegáti dávali
řil z prérií blahobytné mu. Historik Tinkle pro- Mexičané bojovali za
do nosu, umíralo 180
osady.
zrazuje alespoň
toto: celistvost své země. Není
Texasanů v El Alamu
S tím nepočítala me- všichni odpovědní ame- pochyb o tom, že Mexi- proti mexické přesile.
xická vláda, která se ričtí politikové a vojáci čané měli právní důvody
Nebyli to žádní světci.
mezitím odtrhla od špa- si přáli, aby americká zcela na své straně.
Jeden z historických záAmeričtí obhájci El A- pisů svědčí o jistém irnělské koruny. Z kraje, posádka opustila San
který prosperuje, je tře- Antonio, a Alamo mělo lamu např. ani nevěděli, ském důstojníkovi, že byl
ba vybírat daně. Ale da- být vyhozeno do povětří že zátím co pokračovalo "prvně po dlouhé době
ně bez zastoupení v par- před příchodem Mexi- obléhání, byla vyhlášena střízliv první den oblenezávislost Texasu od žení." Mezi veliteli palamentě je jednou z an- čanů.
glosaských zásad, pro
Dva američtí velitelé mexického státu. Texa- novaly osobní nešváry.
něž jsou Anglosasové vědomně
neuposlechli sané v Alamu umírali
Plukovník Travis se
schopni svrhovat panov- rozkazů: plukovník T r a - pod vlajkou mexickou, nesnášel s plukovníkem
níky. A to se přihodilo .vis, který přišel do Te- bráníce fiktivní mexic- Bowiem a oba dohromasamozvanci mexické re- xasu, protože měl v sou- kou republiku, uchváce- dy psali stížnosti svým
publiky, diktátorovi se! sedním státě na krku ža- nou diktátorem Santa politickým protektorům,
zbožným jménem Santa lobu z vraždy, a plukov- Annou.
kteří si také podřezávali
Anna, který si, mimo- ník Jim Bowie, který měl
Ve Washingtonu nad hrdlo jemnějšími způchodem, hrál na Napo- několik miliónů akrů po- Brazosem se sešli zakla- soby.

Anglie jako taková
George Mikeš
CTNOST NEZNALOSTI
Především se musíte v Anglii naučit, že se ničemu
nesmíte naučit pořádně. Můžete mít názory - pokud
nejste příliš dogmatičtí
ale v Anglii se prostě nedělá, aby někdo něco doopravdy znal. Můžete si
myslit, že dvě a dvě jsou čtyři, můžete se to dokonce
domnívat.. Ále ani o chlup víc. Ano a ne ]'sou v angličtině dvě néjnevychovanější slova.
Nedávno jsem byl s několika známými na večeři.
Jeden z nich - jmenoval se Trevor - náhle přerušil
řeč a přemítavě se zeptal: "Poslechněte, ten velký
ostrov blízko Afriky . . . víte, u Tanganjiky . : j a k se
to vlastně -jmenuje?"
Hostitelka se rozšvitořila: "Ale kdepak, já nemám
ani zdání. Mne se ptát na takové věci, to nemá cenu." Rozhlédla se po hostech: "Možná, že Evelyn .. ."
Evelyn se narodila a vyrostla v Tanganjlce, ale přesto rozhodně zavrtěla hlavou: "Zrovna teď si nemohu
vzpomenout. Možná že Sir Robert.. ?" Sir Robert
byl britským konsulem v Zanzibaru, který byl v
potazu, po dlouhých dvacet sedm let, ale i on s děsivou rozhodností odvětil: "To mi nějak uniklo. Ta-hleta divná africká jména. .. Vím, že se to tak nějak
jmenuje. Možná, že si na to za chvilku vzpomenu."
Trevor, původce tohoto zeměpisného bádání, se
rozmrzel: "To zatracené místo je blízko Dar es Sa>laamu. Jmenuje se... počkejte —" Viděl jsem, že
má to iméno na špičce Jazyku. Chtěl jsem mu pomoci: "Nejmenuje se to náhodou Zan. . ?" Vražedné
pohledy mne přinutily zmlknout. Chtěl jsem to původně napovědět jen jako otázku, ale protože to by
znamenalo, že bych musil to jméno doopravdy vyslovit, bylo by to zřejmé barbarství. A proto jsem
pokračoval zamyšleně: "Co j'sem to vlastně chtěl říct?
. . . Aha, není to Československo?"
Místopředseda jedné z největších anglických zeměpisných společností potřásl smutně hlavou: "Ne,

Ta naše
Miroslav Florian
Co žil jsem básní, ze kterých
už nenapíšu ani čárku,
shořely modravě jak líh,
jak přes noc listí v zimním parku.
Nestojí verše ve špalíru —
ale i padnuv ústy k zemi,
já nikdy neměl pod míru,
pokaždé jsem byl odvedený.
Jsem věčně mezi rekruty,
jsem v houfu, co se nerozpráší.
Má krev je prapor svinutý.
I němý notuji tu naši.

Davy Crockett, hrdina,
kterého vyviastnil Disney.
Historik Tinkle zvážili
-legendy a historické skutečnosti. V tom je půvab
a zajímavost jeho knížky.
A ať je to jak chce, legendární hrdinové neztrácejí nic ze své slávy
tím, že jsou na ně vyzrazeny lidské vášně a slabosti. V Tinklově Alamu
umírají za svobodu lidé
z masa a krve, podobní
těm, kteří dávno předtím
Z obležení El Alama umírali v Termopylách,
byla postupem doby vy- pravděpodobně také ojun
tvořena legenda: stateč- mylem.
ný Travis, neporazitelný
Jim Bowie a jeho leKompletní staré
gendární nůž (Bowie byl
ročníky
v té době' na smrt nemoHlasu domova
cen tuberkulosou a nezašleme
kamkoliv
měl na obraně Alama
za
£
1
(2.40$)
aktivní účast) a ovšem

Ale když přišlo do tuhého,. bojovali Texasané
do posledka. Skeptik nemusí věřit versi, která
popisuje, jak plukovník
Travis narýsoval na nádvoří Alama šavlí čáru,
a vyzval posádku, aby ti
z ní, kdo s ním chtějí
zemřít, ji přestoupili. S
Travisem zemřeli všichni
až na jediný pochybný
případ (který se podobá
jako vejce vejci "pozůstalému" z Custerova masakru v Dakotě).

nemyslím, že to je ono.., nejsem si ovšem zcela jist.
Ale opravdu myslím, že to není ono..
Trevor byl už z toho zoufalý. "Přece zrovna jižně
od rovníku. Zní to jako. . ." Ale nebylo mu dopřáno,
aby vyslovil ono jméno. Neboť v tom okamžiku jakýsi dobrosrdečný starší pán s bílou bradkou se na
něho usmál a řekl silně hrdelním přízvukem: "Zíss
island iss kolt Zsantsibar, yes?"
Smrtelné, nepřátelské ticho se rozhostilo v pokoji.
Plukovník ve- výslužbě, který seděl po mé levici,se'ke mně naklonil a zašeptal: "Jednou Němec, pořád Němec." A biskup po mé pravici mrzutě poznamenal: "A pak se diví, že jsme proti nim zaujatí."

A když přijde osudný okamžik, Angličani jej- přijmou bez cavyků. Živ nebo mrtev, Angličan nenávidí nápadnost. Poslední přání nejsou jeho silnou
stránkou.
Nikdy nezapomenu na jednoho nešťastného pána,
který se mnou jednou plul přes La Manche. Byla
hrozná bouřka a na palubě parníku jsme zbyli jen
my dva. Krčili 'jsme se tam mlčky, a vichřice bičovala obrovité viny. Najednou vám taková náhlá
smršť smetla mého společníka přes palubu. Vynořil
se z vody jen jednou. Pohleděl na mne chladně a
nezávazně poznamenal: "Fukéř, co?"

SMRT N E N Í Z L Á . . .
Angličani jsou jediný národ na světě, kterému se
smrt zcela zamlouvá. Většina ostatních národů uvažuje o smrti s nízkým a opovTženíhodným strachem.
Angličan se na smrt s gustem těší.
Angličan mluví o smrti tak, jako by to byla přirozená věc. Smrt přirozeně je přirozenější než narození. Stovky miliónů se narodí, ale ty, co se narodí, všechny umřou. Když byly za minulé války
nálety, lidé v Evropě se modlili: "Panebože, ať uz
mě to třeba trefí a zmrzačí, ale ať to přežiju." Angličani se modlili: "Když už máme umřít, well, co
se dá dělat. Ale ať nejsme mrzáci, a ať to moc nebolí." Evropští pojišťováci vždy mluví o "určité
možnosti", že "by se mohlo něco s vámi stát". Angličani si všechno pečlivě vypočítají, a myšlenka, že
pojišťovna bude musit klopit, jim osladí poslední
chvilky. Nikde na světě se nedělá tolik vtipů o starých a nemocných lidech jako v Anglii.
V Evropě se prostě nezmiňujete o skutečnosti, že
rodiče a prarodiče nejsou nesmrtelní. Ale před několika dny vtrhly moje děti do mého anglického pokoje s pokřikem: "Tatí, kdo dostane foťák, až umřeš?" — "Dám vám včas vědět," odpověděl jsem.
"Promiňte, že jsem ještě na živu. Nikterak má vina."
— Ratolesti se cítily trochu dotčeny: "Ale neblázni,"
řekly. "Nám je to jedno. Jen- aby bylo jasno, kdo
dostane foťák."

BRITSKÉ M I L O V Á N Í
I tento zdánlivě neměnný společenský zvyk se
mění — a mění se rychle. V jedné ze svých dřívějších knih jsem o tom napsal velmi krátkou kapitolku.
Zněla takto: "Evropané mají své milostné obřady.
Angličani mají zahřívací lahve." A to byla ta celá
kapitola. Dnes je už zoufale nemoderní, tjplnou
pravdu měla jedna laskavá a anonymní čtenářka
mého díla, když mi napsala: "Mistře, jste sto let za
opicema. I na tomto poli se mnoho, změnilo a, což je
velmi důležité, také technika pokročila. Dnes už
máme elektrické dečky."
Není pochyby, že se ještě mnohé změní. Nemohu
to dokázat, ale jsem si jist, že to byl Angličan, který vynašel TRAPAS (Těžko Rozeznatelné Přenášení
Anonymního Semene) jakožto socialistický zlepšovák.
Protože znám anglickou povahu a podivuhodný nedostatek záimu o toto pole působnosti, jsem přesvědčen, že TRAPAS brzy zdomácní, a že zakrátko
bude spíše pravidlem než výjimkou. Předvídám dokonce, že neuplyne mnoho vody, že se někdo ve
společnosti zeptá plachého mladíka:
"Jak se máš, člověče? Co dělá paní? A co to zas
bude za TRAPAS, kluk nebo holka?" A mladistvý
stydlín se začervená a odpoví "Copak v í m . . . Žádný
TRAPAS . . . Já mám totiž takovou příručku. . . "Jak
sé to dělá" . .."
Z knížky "Jak se stát nenápadným" přel. jun
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DOMOVA

D O V O L E N O U , N A JAKOU JSTE BYLI
ZVYKLÍ Z EVROPY,
strávíte v nádherném výletním místě

MARYSVILLE,

VIC.

Prvotřídní ubytování a výbornou
kontinentální strávu
tam dostanete v

KOORINGA GUESTHOUSE
(Pokračování)
0325 hod.
Prolétáváme mraky, jejich vrstva není silná, ale
letadlo před námi se nám v ní na chvilku ztratilo.
Ale už vvplouváme do nového světa, zalitého světlem
srpečku měsíce." Pod námi sě rozestírá nedohledná
vrstva mraků. Vypadá to, jako by země byla pokryta
sněhem. Také letoun před námi. je znovu viditelný.
Je asi na míli vzdálen a jeví' se jako tmavší skvrna
.proti světlejšímu pozadí hradby mraků.
0330 hod.
. Výškoměr' ukazuje pět tisíc stop, ale ještě stoupáme, protože jako,třetí letadlo svazu-máme letět ve
Výšce 5.400 stop. Ručička konečně sě zastavuje na
žádané číslici. Velitel dává rozkaz: "Plus pět, dva;
tisíce pět set obrátek." Stahuji mptory na žádanou
rychlost pro vodorovný lgt. Peter pokračuje: "Prosím,
|>řevezmi řízení." A současně sdělení posádce: "Kouřit dovoleno."
, Dávám nohy na pedály a ruce na řídící volant.
Jako by člověk cítil každé zachvění letadla. Maličko
upravuji pozici výškovky. Peter si vedle mne zapálil
cigaretu, spustil si níže sedadlo, zvrátil hlavu dozadu
a spokojeně pokuřuje. Otvorem pod mýma nohama
•vidím obrysy postavy našeho bombardéra, který si
také zapálil a udělal pohodlí. Navigátor Frank je
"nekuřák, kdykoli se ohlédnu, vidím ho krčit se nad
stolkem. Pod rozsvícenou lampičkou má rozloženou
mapu, na kterou zanáší pravidelně naši pozici, a
deník, do něhož zapisuje jednotlivé podrobnosti našeho letu.
i 0350 hod.
Letíme stále v závěsu Rudé hudby jedna. Pod
letadlem někdo vyměnil neposkvrněnou pokrývku
"mraků za nějakou starší, notně už potrhanou, takže
tu a tam j'e možno zahlédnout pár světel'městečka
či vesnice. Posádka kolektivně podřimuje, ale brzy
už budeme v seřazovací zóně, a pak bude konec
pohovu.
Kdyby nebylo těch tří a půl tuny třaskavin, které
leží připraveny k shození, člověk by měl dojem, že
jde o neškodný cvičný let. Hvězdy blikají na indigovém nebi, srpek měsíce klesl na obzoru hlouběji. Vse
tlumeno tmou má tak konejšivý účinek. A přece tu.
sotva míli nad zemským povrchem, se řítí čtyři letadla
rychlostí 150 uzlů k cíli, kde budou rozsévat smrt
a., zkázu. A tam dole v džujígli spí někde záškodníci
i netuší, že se jejich čas naplňuje, a že _íe dělí od
věčnosti méně než 60 minut, možná že už jen 30
minut. To je válka: kdo mečem zachází, mečem
schází.
0400 hod.
Ticho je porušeno. "Vedoucí Rudé hudby letadlům
jedna, dvě, tri: vlétáváme do seřazovacího prostoru.
Jakmile dosáhnete daného bodu, kroužit v dosavadní
výšce a čekat na další rozkazy. Potvrdit rozkaz."

Hned při prvních slovech se Peter napřímil, posunul sedadlo do .normální polohy, a jak na nás přijde řada, potvrzuje přijetí rozkazu. Posádka se probudila z letargie "a každý její člen znovu kontroluje
svůj úsek. Bonibardér hlásí veliteli: "Vedoucí letoun
viditelný" a udává polohu. Nakláním se rychle dopředu doleva, a skutečně už je vidět vedoucí letadlo,
jak krouží pod námi. Rudá hudba Jedna začala už
také zatáčku' vpravo. Jakmile naše letadlo dosáhlo
pobřeží, začínám kroužit sám, 20 stupňů na horizontu, rychlost 150 uzlů, výška 5.200 stop..
.. Nad sebou vidím koutkem oka, jak se i Rudá hudba tři zařazuje do okruhu, právě nás míjí. Je to výškový rozdíl dvou set stopj ale vypadá to, jako bychom se řítili jeden na druhého.

KRÁTCE Z EXILU
—V Paříži žijící čs. ma- v USA Alfred Tauber z
líř Ch. Černý přeložil do Kadaně.
írancouzštiny "Křest sv. — Redaktor "Českého sloVladimíra" (K. H. Borov- va" z Mnichova J. Pejskař
ského. Vyjde s předmlu- měl svatbu v Kanadě.
vou Ředitele pařížského — Pražská vláda dala zározhlasu L. M. Hirsche v ruku Mezinárodní krasoedicí "Rericontres".
bruslařské federaci, že čs.
— Oblastní sbor Čs. ná- exulanti, sourozenci Jerodní rady americké v línkovi z Kanady, budou
Chicagu zvolil předsedou považováni za kanadské,
občany, i když
nebyli
opět B. Vaňka.
— Starosta Ústředí čs. propuštěni ze svazku ts\
sokolstva v zahraničí dr. státního občanství, a neA. Hřebík byl vyzname- bude jim bráněno v nánán důstojnickým křížem vratu Tdo Kanady. Tato
francouzského řádu "La záruka umožnila, aby se
Merité National Fraii- mohlo v Praze konat kramistrovství
<aas" za služby lidstvu sobruslařské
na poli tělesné výchovy. světa.
—- Čs. hudební skladatel — Režisér . Lubomír Kaprof. K. B. Jirák, který válek natočil v produkci
žije v Chicagu, oslavil Bonin - Filmu 'středoiriésedmdesáťku.
trážní
barevný . film
— Ve věku 77 let zemřel "Červený kolotoč". Je to

0405 hod.
'-'Vedoucí Rudé hudby Rudé hudbě jedna, dvě, tři:
cíl je dvě míle na jih od města J. Magnetické
řízení na 210 stupňů, v dosavadním kursu sestoupit na výšku 3.000 stop. rychlost 150 uzlů. O době
útoku budou letouny vyrozuměny jednotlivě."
Cíl - dvě míle na jih od města J. - vždyť to znamená letět zase nazpět; Město J. leží ani ne čtyřicet
mil od Singapuru.
. Peter mne volá: "Nech ř í z s á a pomoz lanoví s
kontrolou bomb!" Předám mu tedy řízení, sklápím
sedačku, aby bylo v chodbičce víc místa, lan mně
podává lampu, otvíráme dvířka komor s bombami.
Světlo padá na 14 kovových štíhlých těles, teď
ještě neškodně zavěšenycř..
0408 hod.
"Vedoucí Rudé hudby Rudé hudbě jedna - vpřed:-"
Jen to slyším ve svých sluchátkách, zavírám urychleně dveře komory. Za třicet vteřin je řada na nás.
a jakmile budeme na správném kursu, budu musit
pomoci Petrovi se sestupem. Mám zrovna tak čas postavit se do chodbičky, když je tu už povel: "Rudá
hudba dvě - vpřed:'" Peter pokračuje ještě v zatáčce
poněvadž zbývá ještě asi 45 stupňů do správného
kursu. Už se a u blížíme. Peter zvolna přesunuje
nohy na pedálech doprava. O. K~ už to je, kurs 210
stupňů. Stahuji motory a cítím, jak se letadlo zvolna nakláni dopředu. Poziční světla Rudé hudby jedna
se znovu objevují před nosem našeho letounu.
Ve čtyřech tisících stopách vstupujeme znovu do
cáru mraků. Ve třech tisícícti jsme už pod nimi, měsíc již téměř zcela zapadl. Tma tmoucí. Petrův hlas
mne vrací skutečností: "Motory na plus pět." Rychle
upravuji počet obrátek. Ani si už neuvědomuji, že
uplynulo pět minut od okamžiku, kdy byl dán rozkaz k nástupu. Vztyčuji rychle sedačku, abych byl
připraven na nálet.
(Pokračování příště)
NOVÁ
RESTAURACE
Specielní kuchyni a tiché prostředí nijdete
u Josefa Boraka v
T H E BARBEQUE
291 Malvern Rd„ Sth. Yarra. Vic.
(90 metrů oa Chapel Street)
Otevřeno celý týden od 5 hod. odp.
do 2 hod. noční
moderní pohádka, která
Se odehrává v rakouských
Alpách. Počátkem letošního roku zahájil natáčení dalšího. barevného
širokoúhlého
filmu
;"Jak - americké děti vidí
Bavory a Bavoráky".
— Krajanské spolky, organizace a kluby uspořádaly v. lednu v New
.Yorku bazar a zvláštní
loterii, jejichž výnos byl
věnován k podpoře Newyorských Listů a Newyorského Denníku.
Č/ČS/NYL

SPORTOVNÍ

vedeném bývalým majitelem restaurace
"Balaton" v Tooraku
Dva tenisové courty - biliard - stolní tenis - taneční
sál - teplá a studená voda ve všech pokojích
V ý b o r n á s t r a v a a všechno p o h o d l í
zamírnéceny
O reservování pokojů pište na
Kooringa Guesthouse, Marysville, Vic.
nebo telefonujte do Marysville č. 2 nebo si
pobyt u nás zajistěte v kterékoli cestovní kanceláři

Dvě možnosti
(Pokračování se str. 4 )
ního světa vmanévrovalo
každého demokratického
občana do jedné z dvou
možných pozic. Do pozice Montgomery ho, který vidí jako jediné východisko z- nouze bratříčkování s nejhorším
morem, jaký kdy postihl
svět, a do pozice Jasperse, který buďto vidí jaderné vyhlazení anebo úplné otroctví.
J e situace skutečně tak
zoufalá? T ř i australští
experti asijských poměrů
se nedávno shodli na.
tom, že Austrálii nezbývá víc než 25 - 30 let, než
se dostane do područí
Rudé Číny. Jsou jejich
obavy přehnané?
Z a nynějšího stavu
myšlení a morálky- svobodného světa nejsou
žádné obavy- příliš přehnané, protože nikdo nemůže bojovat s úspěchem za to, več přestal
věřit. A demokraté všude po celém světě přestávají věřit v demokracii. Jinak by nemohli nevidět, že smrt a otroctví
nejsou jiné možnosti, a
přestali by se obdivovat
úspěchům zregimentováných parních válců komunistického světa.
KLUB SLA V I A P O R T
srdečně

Vás

TANEČNÍ

Kdyby tak zvaní demokraté opravdu věřili v
demokracii, přestali by
prodávat zásady za dočasný klid; vysoukali by
si rukávy a začali by se
prát, kde je praní třeba;
nekoukali by na mozoly
a začali by "makat" v
každém sebemenším úseku svých životů tak, jak
to dělají jejich odpůrci.
Kdyby demokraté opravdu věřili v demokracii,
objasnili by svým protivníkům nade vši pochybnost, že jsou v případě
nutnosti ochotni ztratit
raději život než život,
který stojí za to žít.
Neboť situace je v roce 1961 přesně taková,
jak ji v roce 1804 popsal
Sydney
Smith:
"Svět nikdy neviděl větší
zápas, než v jakém se
právě nalézáme. Nebojujeme jen za svou vlast,
bojujeme o odpověď na
otázku, zbude-li na této
zemi vůbec nějaká svoboda".
Pokud ovšem
ještě bojujeme.

vůbec
-kw-

DOPORUČTE
HLAS D O M O V A
svým přátelům

MELBOURNE

zve na •

ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu 25. února 1961
V EMPIRE BALLROOM, 386 C H A P E L ST. P R A H R A N
—
LIKÉROVÁ LICENCE —
Začátek v 8.30
— Konec v 1.30
PŘEDPRODEJ

LÍSTKŮ:

94 6635 (Piek) — WB 3803 (Pekárek)

20. 2. 1961

Dopisy

HLAS

redakci:

SOKOLSKÝ SLET VE VÍDNI
V roce 1962 čs. Sokolstvo, žijící ve svobodném světě, oslaví 100 roků svého trvání. Tohoto významného mezníku jednoho století práce pro národ a rodnou zemí bude vzpomenuto sletem svobodného Sokolstva ve Vídni, který se bude konat počátkem
července 1962.
Slet ve Vídni se bude konat v mimořádných poměrech. Žijeme v exilu, odtrženi od vlasti, ve všech
světadílech, v rozdílných kulturních, národních i
hospodářských podmínkách. A přece se nelekáme
potíží, které jsou spojeny s pořádáním takového podniku, jako je slet. Je nesporné, že bude mít nedostižný význam. Už ta okolnost, že se bude konat
v blízkosti čs. hranic, bude významná. Naši lidé doma se potěší touto skutečností, která jim dokáže, že
my, kteří jsme tak šťastni, že můžeme žít ve svobodném světě, nezapomínáme. Potvrdí také, že jsme
neopustili nic z ideí, které vložili zakladatelé Sokola
do vínku této velkolepé organisaci, jež se rozrostla v
miliónovou armádu: a byla chloubou národa až do
násilnického úderu komunistické pěsti, která sice
mocí zastavila činnost Sokola, ale nemohla zničit
j'eho ducha, který je něpostižitelný.
Vídeňský slet dokáže jeho životaschopnost a přinese ujištění, že zase bude žít Sokolstvo především
tam, kde vzniklo, ve svobodné vlasti, jen až přijde
čas!
Slet si vyžádá velkých nákladů, a my, bohužel,
nemáme jiné finance než ty, které si sami naskládáme. Ťukáme proto na všechna dobrá česká srdce,
dovolávajíce se pomoci. Vítáme sebemenší příspěvek
na sletový fond, který bude veřejně vyúčtován a
kvitován v čs. krajanském i sokolském tisku. Rozhodnete-li se kladně a přispějete sokolskému dílu,
zašlete svůj' příspěvek na adresu jednatelky Ústředí
čs. Sokolstva v zahraničí, která zní:
Mrs. Jarmila Uhlířová, 339 E. 75th Street, New
York 21,.NT., USA.
Děkujeme všem předem za dobrou vůli a pozdravujeme srdečně sokolským
Nazdar!
J. Uhlířová, jednatelka
Dr. A. Hřebík,předseda
SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ
V minulém měsíci jste uveřejnili zprávu (č.2. str.6,
Krátce z exilu - pr.), že ze 403 členů Čs. společnosti
pro vědu a umění žije 322 v USA, 32 v Kanadě a 49
v ostatním světě. Nej'sem sice kandidátem členství, ale
přece by mne zajímalo, zda je ta Amerika skutečně
tak nabitá čs. vědci a umělci, či zda jsou různá měřítka pro různé země, či co v tom ]'e? Takto by měla
ze Severní Ameriky zářit věda a umění velmi oslnivě na všechny ty zaostalé krajany, roztroušené po
různých zemích Evropy, po Asii, Africe, Jižní Americe a Austrálii. Zajímalo by jistě i jiné čtenáře, jak
dalece opravdu září. Většina z nás asi zná pár jmen
ještě z domova nebo těch, kteří něco dokázali na
poli vědy a umění v cizině - snad desítku nebo
nejvýš dvě -, ale ti všichni ani zdaleka nežijí v
USA.
J. Holub, Wooloongaba, Qld.
FESTIVAL
Je dovolena kritika ve svobodném světě? Myslím,
že doposud je. Proto nechápu, proč. tak najednou
jste se rozhudrovali jako podráždění krocani (? pr.) na kritiky "Festivalu", když pro Vás tato_ koexistence s komunismem znamená pouze "Bouři ve
sklenici vody"? Myslím, že s Vaším názorem se nesdílí ani jedno procento českého exilu v Austrálii.
F. Vlach, Greensborough, Víc.
ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a , Bunnerong Hostel, Staff.
MATRA VILLE, NSW
Volejte večer FJ 7372
ZLOBÍ 0VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

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

DOMOVA
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Československé národně sdružeme vo Viktorii,
České ochotnické divadlo a Športový klub Slavia v
Melbourne usporiadajú společná spomienku na den
narodenín

SPORT V AUSTRÁLII

T. G. MASARYKA

SLAVIA — JUVENTUS l i l (1:0)
Ve druhém pohárovém zápase podala Slavia mimořádně dobrý výkon, ale ze silné převahy v -prvním
poločase dovedla vytěžit jen jednu branku, kterou
vstřelil nejlepší hráč na hřišti Rambousek. Ve druhém poločase, kdy hrála Slavia proti větru, mužstvo
ochablo, a Italům se podařilo vstřelit vyrovnávací
branku. Nejlépe hrálo' vnitřní trio v útoku (Rambousek, nový hráč Zanata a Sas), a Glennie v záloze.
SLAVIA — WILHELMINA 0 : 2 (0:1)
Slavia hrála proti velmi slabé Wilhelmině bez
Berryho a Glennieho, kteří -byli zraněni, a úplně
zklamala. V zadních řadách zahrál jen Balish, a útok, který nedostal vůbec žádnou podporu, se brzy
rozklížil. Touto porážkou byla Slavia vyřazena z poháru a ztratila podíl . na příjmu ze semifinálových
zápasů. Zápas však také odhalil celou řadu slabin
v mužstvu, které bude těžko před nastávající sezónou zalepit.
Do semifinále poháru se dostaly z-první-skupiny
JUST, který hraje v mimořádně dobré formě, a Polonia, a z druhé skupiny George Cross a Wflhelnjina.

v sobotu dňa 4. marca 1961 so začiatkom o 8. hod.
večer v budově konservatoria u university v Melbourne.
V poradu počujete prenosom na gramofonovej
deske preslov Alice Masarykovej a gen. Rastislava
Štefánika, ďálej recitácie, spev, hudbu a miestny
preslov.
Je na nás v exilu, aby sme věrný zostali historickému' odkazu T. G. Masaryka, a pře .nás na tak
vzácné spomienke sa v hojnom počte zúčastnili. J. V.
DOVOLENÁ
vzimě

Sashas

V

H O R Á.C.H
v l é t ě

Lodge

Thredbo Alpine Village, Snowy Mountains
1.200 m nad mořem
322 mil ze Sydney, 332 mil z Melbourne
Letadlem do Coomy, pak autobusem nebo autem
V zimě lyžaření s použitím nejdelšího
horského výtahu v Austrálii'
V létě jedinečné chytání pstruhů v řekách
a jezerech
Veškeré pohodlí a příjemné prostředí nabízejí
Saša a Karel Nekvapilovi
Thredbo via Jindabyne, N S W .
Telefon Crackenback P. O. 16

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ

LÁTEK

A.A. 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 BX 2316

ČS DŮM V MELBOURNE
Československý klub v Melbourne oznamuje, že
na základní fond k vybudování Československého
domu došly další -dary:
Dle dřívějšího seznamu £ 1.635/11-, dále pp. V.
Blau £ 20, R. Foukal £ 10, R. G. £ 10', J. Fetráň.
£ 10, V. Vodička £ 5/5./-. H. Šmela £ 5, J. Telin
£ 2 a O. Gára £ 1,
CELKEM £ 1.698/16/Výbor Československého klubu tímto všem dárcům srdečně děkuje.
R. C. Kugler
A. Talacko
M. Dubský - Dudley
jednatel
předseda
pokladník
958 Nepean Highway
61.8 Toorak Rd.
Moorabbin
Toorak
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
VŽDY CHUTNÁ
vzorná obsluha
-r-

16 Bnmning St., ST. KILDA, Vic.

JÍDLA
milé prostředí

Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

RESTAURACE PRAHA
majitelé Pepa Strejc 8C Jarda Polívka
Pennys Lane
K I N G S CROSS — S Y D N E Y

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.

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholsor. Str., Abbotsford^ Víc.
Telefon

REDAKCI DOŠLO:
JAN KOZAK: "How Parliament Can Play a Revolutionary Part in the
Transition to Socialism
and the Role of the Popular ¡Masses". Predmluva: Lord -Morrison of
Lambeth, C. H. Vydavatel: Independent Information Centre, 4 Holland
Rd., London, W. 14 (Documentary Evidence No. 1
on Communist Conspiracy). 45 stran.
NAROĎ, česko - americký katolický kalendář - na
rok 1961, 206 stran. Vyšlo
nákladem tiskárny Českých Benediktinů, 1637
-S. Allport St., Chicago 8,
111., USA.

UPOZORNĚNÍ
_V Melbourne - City koupíte nyní Hlas domova
též v kiosku p. Jiřího Vondřejce, Midway Arcade
(mezi Collins a Lt. Collins Sts., blíže hotelu Australia). Dostanete u něho též jiné časopisy, kuřácké
potřeby, sladkosti atd. — Na St. Kiidě můžete koupil
HD v prodejnách novin na 161 Acland St. a 128
High St.
•
HD

J A

6973
byt:

Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.

JA

6701

Můžete sl ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova

P Ř I P R A V U J E T E
SE
NA
C E S T U ?
L E T A D L E M — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajisti Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

GREYHOUND

TOURIST

BUREAU

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

DOMOVA

20. 2. 1961

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

J a n o v a k ý,

Mnichov

Mužstva U S A a Kanady zahájila evropské turné

Lední hokej: příprava na mistrovství světa

HLEDAJÍ:

Pana Sojáka dříve v Bernu, Švýcary, Roberta
Heydricha - Horského, elektromechanika z K. Varů 'Rybářů, posledně Záp. Německo, Jindřicha Pittrofa
nar. 5. 8.1930 v Mar. Lázních a Joseía Tiesenbacha
z Brumovic na Moravě (Tasmanie?).
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
L i s t á r n a

Malý oznamovatel

Západoněmečtí sportovní žurnalisté píší sice o vítězství svých hokejových representantů v Garmisch - Partenkirchenu nad teamem U S A 4 : 1 jako o největší poválečné senzaci vůbec, ale ten,
kdo vi, v jakém složení Američané tentokráte do Evropy přijeli, to za velké překvapeni nepovažuje.
Z teamu Spojených států, který získal na olympijských hrách ve Squaw Valley zlatou medaili, zůstali totiž v letošním mužstvu pouze-tři borci: náhradní brankář Palmer a dva útočníci Johnson a
Williams, jinak tvoří mužstvo Ameriky mladí, technický ještě ne dobře vybavení hokejisté, kteří
dosahují jen průměrné evropské úrovně, a zdá se vyloučeno, že by mohli zasáhnout do závěrečných
bojů světového. šampionátu ve Švýcarsku.

Poplatek za 1 řádku 1/-,
K.H. Miami: Díky za
tučnou 1/6
výstřižky. — F. R. . Chicago 21: Hledaného jsme ČEŠKU k 1J roč. dítěti v
upozornili. Pátrání
je Katoombě hledám. Celé
zdarma. — J. J. B. Chica- zaopatření a £ 12 týdně.
go 5: Díky za výstřižky a Nabídky tel. na FL 4296
adresy. — M. Š. Sth. Bris- Sydney nebo.Box 4, P.O.
bane: Díky za adresy. — Katoomba, NSW.
E. Ch. Bankstown: Díky
za adresu. — M. V. Bat- combe: Dopis j'sme odes-Tuto thesi potvrdilo i další utkání reperěsentantů neutrální půdě v Hodoníně), protože prý v důsledku ehelor: Díky za výstřižky. lali adresátu. — R. K.
USA, kteří prohráli v Oslo i s národním mužstvem nedostatečně zajištěné pořadatelské služby došlo k Zájemce s obsahem se- Burwood: Díky za adreNorska 3:4, a to ještě americký team zachránil od inzultaci. rozhodčího Krfiávka a k farabým projevům známíme. — A. P. Lid- sy.
HD
velké porážky brankář Palmer, který zneškodnil vůči hráčům Bratislavy při odchoďn. z ktazStě. 2.
několik vyložených šancí norských útočníků. Uváží- Hráči Slovana Bratislavy J. Goiohkovi byla zastame-li, že norští i západoněmečtí hokejisté patří v vena' činnost od 26. 1 - 30.3 a byl tak vyřazm z čs_
Evropě k druhé garnituře, naděje obhájců titulu národního mužstva pro světový šaropwnnát v Laumistra světa, mužstva Spojených států, na čestné sanne a v Ženevě. J. Gotaaka bezdwoáně a nemiumístění ve Švýcarsku klesly "na bod mrazu".
losrdně zranil hokejkou jednofeo z. aeíl^pškii hráčů — Mužstvo Hradce Králové se dostalo do čela "zimMužstvo Trail Smoke Eaters, které bude represento- brněnského mužstva, Bronislava Damftt, k t e ý od té ního fotbalového turnaje", když zvítězilo doma nad
vat Kanadu na hokejovém mistrovství světa ve Švý- doby leží v domácím ošetřováni. Gaionka nskeo to pražskou Slávií 2:0, a má tak po 4 zápasech plný
carsku, dovedlo se sice ve Stockholmu švédům re- se hrubě zachoval i k orsáMb». 3- VeúoncísEU bra- počet 8 bodů a skvělý brankový poměr 16:3.
vanžovat za první porážku 0:4, když vyhrálo odvetu tislavské výpravy Čechovi b j i » sstíareena. činnost do — Mezinárodní skokanský turnaj "švýcarských můst4:1, ale naprosto ztratilo sympatie švédské sportovní konce letošní sezóny. 4. X i ť u á w i Bratislavy Horské- ků'" přinesl velký úspěch, finským lyžařům. V celkové
veřejnosti. Kanaďané se totiž v odvetném zápase už mu vyslovila Ústřední sekce čs. is&ej-e dSíku. za jeho kvalifikací 4 závodů zvítězil Ejno Kirjonen před
od první minuty přiklonili k bezohledné hře, při nesportovní vystupováni vůčs ' 1
~í 11 i a za ne- svým krajanem Immenenem.
které byli 4 švédští hokejisté zraněni, a jeden z- n e j - dostatečné usměrňování n ř t i p mužstea.
— Házenkářky pražské Slávie vyhrály první semilepších jejich útočníků Lars Lundwall si prý už letos
finálové utkání Poháru evropských mistryň v Hamnezahraje. Na počátku druhé třetiny vyprovokovali
FRANCOUZ A-GILETO ř O PATE MISTREM
burgu nad západoněmeckými přebornicemi RSV
kanadští hokejisté šarvátky, při "kterých asistovali
Muelheim 6:3.
EVROPY Y KRASOBRUSLENÍ
dokonce i diváci, kteří vnikli na kluziště. Po utkání
Berlínský Sparta-srní palác
v závěrečných — Na mezinárodních plaveckých závodech v Brémách
prohlásil předseda švédské asociace Helge Berghind,
že nemalou zásluhu na této "truchlohře'" mají oba dnech měsíce leasa dájssěm 52- sšsSrovství Evropy vytvořili čs. representanti dva nové národní rekordy:
tmtofcržte j e i průměr- Vladimír Hopka zaplaval 100 m motýlka za 1:01 min.
čs. rozhodčí Pokorný a Svoboda, kteří měli už od v krasobruslení, steré
začátku více trestat hrubou hru Kanaďanů, a udržet nou ůrovei. a ^Sem. eMw&aákíai e^ixifeii z joáského (nejlepší evropský výkon v 25-metrovém bazénu!)
mezistátní utkání v mezích slušnosti! Ale i tak bylo přeboru v Gamáscš - BartesdEMEfeesHi se podařilo ob- a Marta Kadlecová 100 m prsa za 1:20,0 min.
na lavici hanby 22 hráčů, většinou Kanaďanů. DalM hájit prvenství. V solěěía. bmmIm. stál ^^ stsipsí vítězů — Vítězem pánské dvouhry mezinárodního tenisodvě utkání javorového listu: v Leksandu porazili Francouz A lam GCe-tti 3sterý za neičssU Karla Di- vého mistrovství Francie na krytých dvorcích v Pavůbec konkuren- říži se stal opět Dán J. Ulrich, který ve finále pošvédský výběr 3:1 a v Oslo zvítězili nad Norskem 8:3. vina,z Brašslavy (nemocen)
ci. V po vinných cvlržcfo zaj-el1 pcrfrtrtné - zvláště po- razil britského tenistu č. 1. Billy Knighta 7:5, 4:6,
slední dvě figury: kučovy l **" ^ * r a protitrojko\"5" 8:10; 6:3 a 6:4. Závěrečné utkání dámského singlu
NEJLEPŠÍ STŘELEC CS. HOKEJOVÉ LIGY
paragraf - a zajisti! a íak velký zásksk do volné bylo zcela britskou záležitostí: mistryní Francie se
J. GOLONKA SE DO NÁRODNÍHO MUŽSTVA jízdy, že o jeho vítězství
být vůbec pochyb. stala už po třetí za sebou Angela Martimerová, která
NEDOSTANE
Konečné pořadí:' 1. A. GíMtí (Francie) um. 9 - porazila Anne Haydonovou 7:5 a 6:3.
Předsednictvo tzv. ústřední sekce čs. hokeje se za- 1.708,4 b_ — 2. A- Cafcaat ^ a ň ) maz 22 - 1630,85
Basketbalisté pražské Sparty vyhráli první utkání
bývalo na svém zasedání 25. ledna v Praze přestupky bodů — 3- SchaeLkJarfer CZSp. N««Qecko} um. 23 - —
2. kola Poháru. evropských mistrů v Helsinkách nad
při. utkání RH Brno - Bratislava 21. ledna v Brně, 1630.5 b. (velký boj teáy mezi 2. a 3-!) Startovalo finským
mistrem Torpan Pojat Helsinky 65:56 b.
a; vyslovilo tyto rozsudky: 1. Brněnský zimní stadión 16 krasobruslařů.
— Fotbalisté Rudé hvězdy Bratislava zvítězili v Cu„bude pro mužstvo RH Brna na jedno utkání zavřen
Velké obsazení ra^fa soutěž žext (24 závodnic).
(střetnutí RH Brno - Sparta Praha se bude hrát na Zvítězila m zaovu sivgýnwp Sjouke Dijkstrová z racao nad místním vybraným teamem 5:2.
Čs. basketbalové národní mužstvo prohrálo v PraAmsterodamu, která slavila právě v den své volné —
ze
v nekompletním složení s Francií vysoko 58:76 b.
jízdy 19. narozeniny. Drahá byla Rakušanka Heit- Čechoslováci
Hokejová liga
nastoupili k střetnutí bez svých nejzerová, třetí čs. represraiísnífca Jaaa Mrázková, která lepších
zraněni: Baumruk a Konečný, v
měla skvělou, volnou jízdu, v povinných figurách trestu je hráčů(
HOKEJISTÉ RH BRNA PROHRÁLI
Borovský, a studijně zaneprázdněn Kovičvšak ještě pokulhává, za Hoiaisďankou, Dijkstrovou ka), a byli
V PARDUBICÍCH I V BRATISLAVĚ
Francouzům pouze v prvních minutách
> Po zranění levého kří- nutí 29 bodů — 6. Klad- a Rakušankami Heíízerovou a Frohnerovou.
zápasu rovnocennými soupeři. Bylo to už 15. vzáV soutěži dvojic yfrácaia už po třetí, titul mistrů jemné střetnutí basketbalistů obou zemí. Devět utďelního útočníka B. Dan- no z 29 zápasů 26 bodů.
Evropy německá dvojíce KHiusová - Baumler, 2. kání vyhrálo ČSSR, Francouzi 6, skóre je nyní ve
dy a několika dalších hráTabulka 2. skupiny
Goebelová - Ningel (Záp. Německo), 3. Seaíová - prospěch ČSSR 777:725.
čů v brněnském utkání
(Všechna mužstva mají Goebel (Vých. Německo). Čechoslováci. manželé VoRH Brna s Bratislavou
— Fotbalisté Kladna sehráli na svém africkém zá21. ledna, musel trenér sehráno po 29 zápasech) sátkovi, se umístili z 10 dvojíc na šestém místě.
A konečně v soutěži tanečních párů (zúčastnilo se jezdu další utkáni v hlavním městě Mali, kde zvíRH Brna Vladimír Bou- 7. Plzeň 34 bodů — 8.
zek v dalších zápasech Chomutov 28 bodů — 9. 15 dvojic) vyhrála evropské mistrovství britská dvo- tězili nad domácími representanty 4:2.
improvisovat složení útoč- Litvínov 28 bodů — 10. jice Dennyová - Jones. — 2. manželé Guhelovi — Čs. pingpongisté prohráli y Bratislavě mezistátní
ných formací, což se po- České Budějovice 25 bo- (Francie), — 3. Shermanová - Fhflipps (Velká Bri- utkání s Maďarskem hladce 1:5. Jediný bod získal
chopitelně projevilo i ve dů — 11. Sparta Brno tánie), — 4. Parryová - Mason (Velká Británie), — čs. družstvu Staněk, který porazil Maďara Sido 21:8,
výkonu
teamu,
který 19 bodů — 12. Zlín 11 5. sourozenci Romanovi (ČSSR - měli druhou nej- 23:25 a 21:19. Čs. representantky podlehly Maďarkám 2:3.
lepší volnou jízdu).
prohrál už tradičně v Par- bodů.
dubicích a o necelý týden
— Evropský mistr v polotěžké váze, Němec Erich
í v Bratislavě.
Přesto
Schoeppner, obhájil v Dortmundu znovu titul nejMÁTE
PROBLÉM,
však je RH Brno i nadále
lepšího rohovníka této kategorie, když v 13. kole
kandidátem mistrovského
— jak finančně zajistit rodinu v případě Vašeho náhlého úmrtí?
byl jeho vyzyvatel Francouz Paul Roux tak zraněn,
titulu, neboť -z posled— Jak zajistit dětem možnost studia? — j'ak zajistit sebe na stáří?
že lucemburský rozhodčí Jean Welzer zastavil boj.
ních 3 mistrovských zá— jak zajistit plynulost obchodního podnikání v případě úmrtí Vás či
V této chvíli už vedl Schoeppner jasně na body. takpasů jí chybí získat dva
že o jeho vítězství nebylo pochyb. •
Vašeho společníka? — jakou jistotu dát bance, abyste dostal úvěr?
body, a tó ještě za před— jak chránit rodinu před pozůstalostními dávkami? — jak šetřit na daních?
— Při automobilovém neštěstí na státní silnici Mapokladu, že bratislavští
lacky - Stupava byl zabit trenér čs. národního hokeUzavřete
hokejisté zvítězí v Praze
jového mužstva Farda, který se vracel z ligového utnad Spartou.
ŽIVOTNÍ
POJIŠTĚNÍ
kání Bratislavy se Spartou Praha.
Tabulka 1. skupiny:
Je to dnes jediná záruka, že pomoc" přijde tehdy,
1. RH Brno z 29 zápasů
HLAS
DOMOVA
kdy jí bude nejvíc třeba.
43 bodů, skóre 149:81 —
Vychází
čtrnáctidenně
ftídí
redakční kruh.
Veškeré
druhy
pojištění
spolehlivě
provede
2. Bratislava z 30 zápasů
Adresa: Hlas domova,
40 bodů, skóre 153:90 —
R. C. K U G L E R
8
Moorhouse St., Richmond, E. 1. Vic.
3. Sparta Praha z 29 zá958 NEPEAN H I G H W A Y , MOORABBIN, S. 20.
Telefon: 42 - 5980
pasů 37 bodů — 4. JihlaPředplatné: na rok £ 1/17/-, na -i roku . 19/-,
Telefon (Melb.) 95 2421
va z 31 zápasů 32 bodů —
na 7 čísel 10/-, jednotlivě 1/6
5. Pardubice z 30 střet-

- - Ve zkratce - -

