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Rhodesie, Kenja, Alžír a mírová legie

VÍTR

Z M ĚN Y

Čas od času najde se státník, který ukuje při nějakém tom proslovu
frázi, bez níž se pak neobejde žádný slovník. Je tomu tak od Caesarových kostek, které byly vrženy, až k Macmillanovu africkému "větru
změny" . Macmillanova fráze se vžila proto, že vystihla stav věcí, a
také proto, že by se těžko hledal někdo, koho africký "vítr změny" neuhodil do tváře.
Pro černé obyvatele Afriky přináší tento vítr přízrak vytoužené samostatnosti, za nímž sotva ještě tuší úskalí, která s sebou taková samostatnost přináší. Pro jejich bílé spoluobčany (a do nedávná pány) přináší krizi, která znamená na sklonku starého a na začátku nového řádu
úplný převrat v jejich životech. Pro manipulanty světové politiky přináší nové bojiště studené války a nové skutečnosti, s nimiž třeba ve
světové politice počítat. Pro každého občana světa, který se chce alespoň,
teoreticky podílet na světovém dění, přináší pak další konflikt svědomí,
který za něho nikdo nevyřeší.
Africký vítr změny je
fakt, který nikdo nepopře. J e to však fakt,
jako konečně všechno v
našich životech, který
nabývá z různých úhlů
různou tvářnost.

která je v. takovém případě jistě nejdůležitější,
se však v zásadě nelišila
od pohnutek ostatních
kolonisátorů. Nešlo o
pokřestění, nešlo o civilisaci, nešlo o kulturu.
Šlo o to, jak si nejsnáze
namazat kapsy z cizího.
Rhodesie
J e d n o ovšem třeba anglickému
kolonialismu
přiznat: že obyčejně zjistí včas, kdy třeba odejít.
Rhodesie, která , se teď
dostává čím dál tím častěji na přední stránky
světového tisku, by v
tom asi také nebyla výjimkou.
Jedna okolnost však
činí odchod, z Rhodesie
nesnadnější, než všechný
odchody
předcházející.
V Rhodesii totiž nejde
jenom o hladké předání
(Pokračování
na str. 2)

ský koloniální imperia- se skutečnost kroutit nelismus osvícenější, lze-Ii dá.
toho slova v takové souBritský kolonialismus
vislosti vůbec použít, než byl osvícenější, protože
kolonialismus francouz- byl méně krutý, protože
ský, belgický, španělsky přinesl spravovaným únebo portugalský. Chce- zemím rychlejší pokrok,
li však někdo dělat z a protože zvýšil úroveň
Osvícený kolonialismus
britského
kolonialismu vzdělání svých koloniálPříkladně
liberální něco takřka ušlechtilého, ních poddaných rychleji
břitký tisk. Někteří jeho pak se snaží kroutit sku- než ostatní kolonialismy.
komentátoři kladou vel- tečnost způsobem, jímž
Počáteční
pohnutka,
mi rozdílné měřítko na
to, co se děje v takoČeskoslovenská úloha v africké tragedii
vém Kongu anebo Alžíru a na to, co se děje
v pozůstatcích britského
afrického panství.
Ve schůzi zahraničního výboru československého Národního shromážNikdo nám nemusí dění, která se konala 15. února, byla odhlasována resoluce: "Zahraniční
dvakrát
zdůrazňovat výbor Národního shromáždění vyjadřuje své pevné a hluboké přesvědč
skutečnost, že byl brit- čení, že z tragických událostí v Kongu budou vyvozeny rozhodné závěry."
Aby bylo jasno, jaké návaly spíše blboušstvím,
"rozhodné závěry měly nehodným příležitostnébýt vyvozeny", odpově- ho "uprchlického" časoKubánský diktátor Fidel Castro poskytl interview dělo. Rudé právo z 16. pisu, než studeným a uzpravodaji Rudého práva J. Hochmanovi, v němž
mrtvujícím stylem moszdůraznil pomoc, kterou Československá socialistická, února tr.:
republika poskytla kubánskému souputnickému re"Po posledních udá- kevské Pravdy s jejími
žimu. Interviewu byli přítomni kubánský ministr lostech v Republice Kon- úředně zahřh-ar '••—i vášškolství Hart a legační rada čs. velvyslanectví
go je třeba, aby Dag němi.
Zdeněk Kvita.
jehož
První zprávy o tom,
Castro prohlásil: "Solidarita a pomoc, poskytnuté Hammarskjoeld,
. . . socialistickými zeměmi revoluční Kubě, se staly p?ímá -^odpovědnost za že Lumumba a jeho korozhodujícím faktorem pro konečné vítězství našeho zavraždění Patrice Lu- legové byli zavražděni,
lidu. Kdyby nebylo socialistického tábora a jeho po- mumby a jeho druhů je p: ¡neslo přirozeně Rustoje, zaplatili bychom velmi draze své revoluční
zákony... Veiký technický pokrok, dosažený socia- naprosto nesporná, byl dé právo pod marathonlistickými zeměmi, nám umožnil rychle rozvíjet naši odvolán z funkce tajem- ským titulem "Hnusný,
zemědělskou výrobu a zahájit rozvoj průmyslu... " níka Spojených národů." zločin kolonizátorů a jeCastro ta,ké potvrdil, že rozvoj obchodu se sociajich konžských loutek •Povolaný
listickými zeměmi a jejich úvěry umožnily Castrově
Zavraždili Lumumbu!"
vládě překonat americké embargo: "V okamžiku
J e d n o u z ironií. dějin
nebezpečí imperialistické agrese vytvořil pevný, soS N nejsou bez viny
lidární postoj v socialistických zemích na straně! bylo, že rozhořčení nad
Lumumbovým
zavražděKuhy hráz, schopnou odvrátit každý přepad."
"Nadešla chvíle k poA specificky o Československé socialistické repu- ním se snažil prodávat ve trestání viníků", rozkřikblice a její úloze v kubánském dobrodružství:
Spojených národech sou- ly se najednou českoslo"Díky velkému průmyslovému rozvoji, jehož Čes- druh Zorin, delegát So- venské noviny. Bůhví, že
koslovensko dosáhlo pod vedením své revoluční vlápozorovateli
dy, jsme už mohli vyřešit nespočetné a obtížné pro- větského svazu, který by poctivému
blémy, které před nás postavila agresivní politika mohl ledacos vysvětlovat krize v Kongu není jeSpojených států. Získali jsme z Československa ne- o okolnostech záhadné nom jasné to, kdo se z
konečnou řadu výrobků, jejichž nedostatek měla u sebevraždy Jana Masa- takové krize snaží urvat
nás vyvolat americká blokáda... Hospodářská a kulnejvětší zisk, ale i to, že
turní spolupráce vytváří stále hlubšího ducha soli- ryka v březnu 1948.
Jinak se českosloven- Spojené národy nejsou
darity a bratrství mezi národy obou našich zemí..."
Závěrem interviewu slíbil Castro, že zajede na ské komentáře vyzname- (Pokračování
na str. 2)
návštěvu Československa, jakmile "nával práce a
úkoly spojené s obranou země cestu umožní". Zatím
Published by Fr. Váňa,
jen poslal výměnou za materiál a zbraně "upřímný
8 Moorhouse St. Richmond E. 1.. Vic.
pozdrav bratrskému československému lidu, celé naší
Printers: Bussau & Co.,
zemi a jejímu presidentovi Antonínu Novotnému."
6 Elizabeth. St., Nth. Bichmond, Vic.
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TRYZNA ZA LUMUMBU

Interview s Fidelem Castrem
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Snad je to slabost, ale mám ostych před lid-,
mi. Nerad mluvím. Kdykoliv jsem měl přednášet,
a řečnit na schůzích nebo ve škole, vždycky
jsem měl trému. A přece, co jsem • se nařečnill
I dnes mám tu trému, když mám veřejně vystoupit nebo něco promluvit. Když se mluví pro
mluvení — I' art pour 1' art — to jde snadno,
ale mluvit o věcech praktických, které se mají
udělat — to je velký rozdíl. Nikdy jsem nechtěl stát v popředí a na očích lidí. Stačí mně
být druhým, třetím. Jistě jsem se sám nikdy nedral do veřejné činnosti. Vždycky jsem se zdráhal, když to jiní ode mne chtěli. Ale i když
jsem to dělal nechtě a myslel, že tím mařím
čas, byla v tom nějaká logika a k -nečemu to
vedlo. To bylo ve všem.
TGM

PRAVIDLA HRY
Stěžujeme si mnohokrát na atomické politické tříštění . našeho exilu. Často nevírae, že se příslušníci
jiných emigrantských skupin ohlížejí toužebně po
stavu československého exilu a ptají se otevřeně:
"Jak to děláte, že držíte tak pohromadě? Jak to
děláte, že si umíte udělat takovou reklamu?" československého uprchlíka to přirozeně překvapí, protože
je zvyklý na srdcelomné výkřiky nově založených
emigračních skupin a podskupin, zakládaných yo
krajanských hospodách nebo v bytech obětavých
spasitelů československého národa.
Prozatím jsme v HD zachovávali značnou reservu, kdykoli došlo k řešení československých emigrantských třenic a kola, kola mlýnského, které s lakovou chutí hrají naši političtí předáci v Americe i
jinde, jímž se celý svět smrsknul na debatní kroužek
za účelem důkladného zkoumání žhavé minulosti.
Československý exil se nyní, jak pozorný čtenář
zjistí z jedné ze žadních stran čísla, znovu obrodil
zásluhou pilných reformátorů, kteří vytvořili další
exulantský "aktiv" pro další zhoršení požehnaného
stavu našeho exilu. Zdá se, že si nikdo z washingtonských veteránů neuvědomil, že jednou ze zásadních lekcí, které udělila • cizina československému
exulantovi, bylo poznání, že doba často předstihne
vůdce, a že vůdcové se často stávají politickou přítěží.
J e dobré a utěšující, že víme, že jiní jsou na tom
hůř. Bohužel to »nestačí. Bohužel je také nutno bojovat proti rezavění nejen zbraní, ale i paměti každého exulanta, jeho soudnosti a jeho svědomí. K.
zbláznění často jsme v posledních letech slýchali o
tak zvaném příklonu československého exilu k oné
proslulé koexistenční linii. Ve sbírce australsko - československých trivialit přibyl už mezinárodně proslulý festival české hudby v Adelaidě. Hora opět
porodila myš.
Jako opravdové osvěžení působil článek V. L. Bořina v sydneyském čtrnáctideníku "Observer", ve
kterém velmi taktně popisuje československý podíl
na australské nacistické kopnikiádě. Borinův partner v obchodě, František Bejček, se totiž obchodně
spřátelil s dvěma australskými mládenci,, kteří si
usmyslili, že vytvoří nacistickou stranu v Austrálii.
Až sem by to bylo všechno dobrý, i když dost ostrý
vtip. Pan Bejček se- totiž za rádoby nacistické pohlaváry dokonce zaručil v bance, přestože prý nevěděl, co se pro ně v jeho tiskárně tiskne. Tak to
alespoň vykládá pan Bořin. Celá záležitost je novou
myší, horou porozenou.
Znepokojuje nás však to, jak lehko se bojovníci
a mravní reformátoři proti komunistické infiltraci
mohou přeškolit v minutě, kdy zjistí, že chybu zavinil někdo, kdo je jim duchovně nebo hmotně blízký. Pravidla hry, kterou hrajeme, jsou dána jednoznačně: nepožádáš statků svého nepřítele. To platí
pro Tuzex a to platí pro fašismus v jakékoli formě.
Nespokojíme se vysvětlením, že československý majitel československé firmy hraje z pitomosti miniaturní roli pana Kruppa v Austrálii. Ještě méně vítáme Borinovy komentáře o tom, že československý
uprchlík, který je majitelem tiskařského podniku, se
nemusí starat o to, co se v jeho tiskárně tiskne.
Pravidla hry jsoU jednoznačná, a někdy dá mnoho
přemáhání udržet se v mezích pravidel. Někdy se
vyskytují lidé, kteří neznají ani význam slova slušné hry. Nedávno jsme měli v Austrálii případ kolaboranta, který vinil z národní zrady novináře,
který prožil válku v koncentračním táboře.
Záležitosti exilu rozhodně nejsou světaborné. Ale
je třeba, aby byla zachovávána pravidla slušné hry.
Jedna pravidla, jedno měřítko pro vše a pro všechny.
A to by mělo platit jak jro smetánku tak pro
plevel, v Austrálii nebo ve Washingtonu.
jun
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Vít r zm ěn y
země. jejím pravoplatným majitelům. J d e také
o to, jak se vypořádat
s početnou bílou menšinou, která si zvykla za
70 let britského panství
považovat Rhodesii za
,r.vůj domov. Existence
této menšiny přibližuje
britský problém v. Rhodesii francouzskému problému v ^Alžíru.,
-A je to existence této
menšiny, která přivedla
minulý týden Rhodesii
r a okraj občanské války.
Jiskrou, která málem
7.3 pálila soudek s prachem, byla londýnská
jednání,, jež měla dát
Rhod esn novou ústavu,
zaručující tamním čerj
ným obyvatelům úplnou,
tedy i. politickou rovnoprávnost. Zkrátka taková ústava by znamenala
pro Rhodesii skutečnou,
nikoliv jenom bílou, demokracii.
Sir Roy Welensky
Středem odporu proti
každé takové reformě je
ministerský
předseda
Welensky. předseda oposíční liberální strany
M o f f a t naproti tomu vede tu nepočetnou menPRVOTŘÍDNÍ
česká i jiná evropská
jídla
BARCLAY
RESTAURANT
122 Russell St.,
Melbourne
Tel. 63 2775
Otevřeno celý týden
xl 11.30 do 8 h, večei
Zvláštní místnosti na
hostiny všeho druhu

šinu v menšině, která s
navrženou ústavní změnou souhlasí.
Welensky, který se už
s londýnskou
vládoudávno potýká, reagoval
na londýnské rozhovory
mobilisací a prohlášením,
že je Rhodesie v krajním
případě rozhodnuta odporovat i ozbrojeně. V
příkrém kontrastu k W e
lenského extrémnímu po
stoji
bylo
umírněné
jednání vůdců barevné
většiny, kteří prohlásili,
že použijí násilí jenom
tenkrát, nepošlou-li z
Londýna na jejich obranu anglickou armádu.
Nebezpečí'
občanské
války
bylo
nakonec
zažehnáno alespoň na
okamžik. Mobilisace byla
odvolána, ale problém
Rhodesie není vyřešen
ani zdaleka. Nebude vyřešen tak dlouho, dokud
si tamní běloši neuvědomí, že není jiné cesty,
hež
demokracie
pro
všechny, i když to znamená, že se Rhodesie
dostane pod kontrolu své
černé většiny.
Co jiného zbývá? N o vé "alžírské" krveproli-

DOMOVA

(Pokračování

tí? Připojení k Verwoerdově Jihoafrické unii?
Ani jedno ani druhé by
neodvrátilo nevyhnutelný konec, nejvýše by
tento konec oddálilo.
Dobré zprávy
Kongo a Rhodesie naštěstí přece jenom nepředstavují úplný obrázek Afriky.
Není tak úplně jisté,
patří-li mezi dobré zprávy z Afriky také volební
výsledky z Kenje. Cesta
k mnohorasové demokratické společnosti tam
byla nastoupena. Ale vítězství strany K A N U ,
kterou vede Tom Mboya,
bude asi dříve či později
znamenat moc pro Kenyattu, inspirátora někdejších teroristů Mau Mau.
Říká se, že optimismus
nikdy neškodí. Kenyattova minulost však vzbuzuje pochybnosti o tom,
mohl-li vůbec v nuceném
exilu dozrát z tiacionálního fanatika v tolerantního
člověka,
jakého
Kenja a celá Afrika tolik
potřebují.
Výslovně dobré zprávy však přišly z Alžíru

6. 3. 1961
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nebo vlastně z Paříže,
kde de Gaulle po svých
rozhovorech s tuniským
presidentem Bourguibou
oznámil, že je ochoten
jednat
s
alžírskými
vzbouřenci bez jakýchkoliv předběžných podmínek.
A konečně z Washingtonu přichází
zpráva,
která se vlastně rovněž
týká Afriky. President
Kennedy tam začal organisovat
dobrovolnou
"mírovou legii" pracovníků, kteří jsou ochotni
pomáhat zaostalým národům na místě a bez jakýchkoliv privilegií, přímo mezi lidmi, jimž je
jejich pomoc určena.
I to je dobrá zpráva,
protože nalézti cestu, jak
přesvědčit
nevyvinuté
národy o pravé podstatě
a dobré vůli demokracie, je jedním z největších úkolů svobodného
světa. -Kennedyho "mírová legie" takovou cestu možná pomůže nalézt.
Mimo to je dalším důkazem toho, že vítr změny nevane jenom Afrikou. Vane také z W a shingonu.
-kw-

TYTO

E.S.&A. BANK
mohou pomoci Vám a Vaší
rodině v mnoha
směrech
ŠEKOVÁ K O N T A
Vám umožní snadné a bezpečné proplácení účtů
a zároveň Vám ulehčí kontrolu Vašich. výplat
ÚROKOVÁNÍ VKLADŮ
Na všechny peníze, uložené
úroky.

Naše rovy
H O D N Ě SPRAVÍ

PODPATKY

Sl. Marešová pochází z Plzeňska (nar. r. 1939)
a je v Kanadě se svou rodinou (otec, matka a
dvě sestry) od roku 1948. Žila postupně v
Montrealu (kde chodila do franc. >• kanadské
školy) a od roku 1952 ve Vancouveru. Odvahu
do herecké kariéry jí dodal náš Jan Rubeš, když
v roce 1959 s Kanadskou operní společností
Vancouver navštívil. Od chvíle, kdy jen o dva
stupínky přišla o titul "Miss Canada 1960", se
¡zná s Ronzovými v Burlingtonu. "V Burlingtonu
je můj druhý domov", říká sl. Marešová, a zajíždí tam při každé vhodné příležitosti.
Naše čtenáře snad bude zajímat, že je světlovlasá, má zelené oči a pěknou postavu. Režisér
Davis se nám svěřil, že do role švédské pokušitelky by se hodilo spíš děvče vyšší, než je sl.
Marešová, že však o výběru rozhodly jiné její
přednosti a - talent. Hodně se také spraví, když
si obuje střevíce s vyššími podpatky...
Nový domov, Toronto, 10. prosince 1959 v
článku "Marriage - Go - Round".

ze je krize mezinárodní,
ale musí být řešena podle afrických měřítek.
Těžko k tomu přispěje
Milan Mádr v Rudém
právu, i když napíše
plamenný
komentář:
"Praporečník je mrtev lid vítězí."
Lid se bouří spořádaně
V Českoslovenku jjyla
uspořádána vlna lidových demonstrací, které,
patrně způsobí, že se
Afrika stane bližší československému
občanu
z roku 1961 než našim
předkům, kteří poznali
Afriku z jubiejní c. a k.
rakouské výstavy.
Jedna rezoluce vyjad ř u j e "protest pracujících proti podlým vraždám v Kongu", a vyjádřili jej pracující Automobilových závodů Klementa Gottwalda, Českomoravské
v
Praze,
Československých
státních drah v Bubnech,
Československých závodů
gumárenských
v
Hradci Králové a zaměstnanci dalších četných závodů.
J e zajímavé, jak taková spontánní manifestace
rychle koluje.

Při takové slavnostní
příležitosti přirozeně nesměli chybět takoví profesionální obhájci slušnosti a mravnosti jako
Jan D r d a a František
Kubka ( H D 4 / X I . tr.).
Jan
Drda
napsal
zhoubný komentář s titulem "Pane Hammarskjoelde, máte na rukou
Lumumbovu
krev"
a
František Kubka, spisovatel a podobně, už to
má všechno nalinkováno:
" J e pozdě, pane Hammarskjoelde! Až dosud
jste nebyl potřísněn krví.
Dnes však padla Lumumbova krev na vaši
hlavu. Kam se chcete
schovat před opovržením
světa? Pod vlajku O S N ?
J e také poskvrněna vaším přičiněním. Prohrál
jste svou nespravedlivou
při, pane
Hammarskjoelde! Je konec kejklům. Máte-li kousek svědomí, utečte se svou bandou a vašimi přikazovateli do propadliště dějin. . ."
vm

dočasně, vyplácíme

CESTOVNÍ ODDĚLENÍ
Vám všestranně poslouží, cestujete-li v Austrálii
nebo do zámoří.
M E Z I N Á R O D N Í PŘEVODY
Tato banka zprostředkuje poukazy peněz do kterékoli země a to buď leteckou poštou nebo kabelogramem.
SPLÁTKOVÝ SYSTÉM
Splácejte dle svých možností na nový neb použitý automobil, ledničku, televisor či bytové, hospodářské neb výrobní zařízení prostřednictvím
splátkové organisace ESANDA Ltd. v kterékoli
pobočce E. S. & A. Bank.
BEZPEČNÁ
ÚSCHOVA
CENNÝCH
PAPÍRŮ
např. Vaší životní neb jiné pojistky, poslední
vůle, smluv, státních půjček atd.
Přejete-li si podrobnější informace o těchto nebo
jiných službách, obraťte se s důvěrou na ředitele
nejbližší filiálky E. S. & A. Bank
Založeno v roce 1852
THE ENGLISH
SCOTTISH
8í A U S T R A L I A N B A N K
LTD
(Registrována .v Anglii)
Téměř 500 poboček
po celé Austrálii

Tryzna za Lumumbu
(Pokračování se str. 1.)
bez viny. Jejich váhání,
jejich mocenské mlčení a
jejich mocenské ocenění
celé konžské situace budou po léta předmětem
debat.
Organisace Spojených
národů je spoluviníkem,
ale nikoli viníkem konžské krize. Konžská kri-

SLUŽBY

RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České
knihařství

MARIA B00KBINDING
16 Brunning St„ ST, KILDA, Vic.
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

ZE

DNE NA

19. 2. Podle zprávy komi.
se Spojených národů proběhla v Kongu čistka, která skončila zatčením řady
politiků. Šest osob bylo
popraveno.
21.2. Bezpečnostní rada
Spojených národů zplnomocnila komisi, která působí v Kongu, aby použila
zbraní, bude.li toho k
udržení pořádku třeba.
22.2. Pět členů severorhodéské vlády resigno.
valo na protest proti plánu britské vlády zvýšit
podíl domorodců na správě země.
— Západoněmecký
kancléř dr. Adenauer přibyl
do Londýna k poradám s
britským
ministerským
předsedou Macmillanem.
— Příznivci
bývalého
konžského min. předsedy
Lumumby popravili ve

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 kašičku

DEN

Stanleyville 10 poslanců.
24. 2. Australský ministerský předseda Menzies navštívil presidenta Kenne.
dýho.
27. 2. Marocký král Mohamed V. zemřel.
— Indický
ministerský
předseda Néhrú zamítl
sovětský návrh na reorganizaci Spojených národů a odstranění generálního tajemníka Hammars.
kjoelda.
28.2. V Paříži skončila
konference presidenta de
Gaulleho s tuniským pre.
sidentem Bourguibou.
1. 3. V kenjskýeh volbách
získaly africké nacionalistické strany absolutní
většinu hlasů.
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

6. 3. 1961

HLAS

ČESKOSLOVENSKO
— Delegace československé vlády odjela na návštěvu Maďarska. Zájezdu se účastní: Antonín
Novotný, Rudolf Strechajf,
Václav David, S. Vlna.
Antonín Novotný měl v
Budapešti porady také s
představiteli Sovětského
svazu, vedenými presidentem Nej vyššího sovětu
Brežněvem. Proslýchá se,
že se v Budapešti projednával postoj Sovětského
svazu a jeho satelitů k
Rudé Číně.
— Pět mladistvých chuligánů bylo zatčeno na
pražském nábřeží, kde "v
prostoře mezi Palackého
a Železničním mostem
házeli lavičky z nábřeží".
— V procesu se železničáři, kteří zavinili dopravní neštěstí u Stéblové na Pardubicku, býly
vyneseny tyto rozsudky:
vlakvedoucí Snítil byl odsouzen na 5 a půl roku,
strojvedoucí
M. Pleskot
na 4 a půl roku, průvodčí
J. Havel na 4 roky, pomocník strojvedoucího V.
Róudný na l a půl roku
a průvodčí J. Kramář na
1 rok podmínečně. Proces se konal v Hradci
Králové.
— Do Norska byl jmenován nový československý
vyslanec Miroslav Kadlec.
— Na Kubu odcestovala
čs. kulturní delegace, kterou vedl náměstek ministra školství a kultury ing.
Václav Pelíšek. Projednávala v Havaně "kulturní
a školskou spolupráci".
— Šéfredaktor • nakladatelství
''Svět
sovětů"
František Soukup přednášel o životě a díle Ilji Erenburga v pražské
městské knihovně, kde
byly oslavovány Erenburgovy sedmdesátiny.

VE

— Manželé Zátopkovi byli
na "instrukčním turné"
ve Spojené arabské republice. Budou
konat
přednášky v Luxoru, Damašku, Alexandrii a Port
Saidu.
Emil
Zátopek
uvedl také slavnostní premiéru čs. filmu o spartakiádě.
— V Brně se konal proces s překupníky tuzexových bonů. E. Krojzl byl
odsouzen na 4 roky, J.
Svoboda
(vedoucí nádražní restaurace) na 2
a půl roku, H. Retzerová
na 1 a půl roku podmínečně.
— Bratislavská Pravda oznámila, že čs. podnik
Centrotex vyváží ve velkém fezy do Nigérie,
Ghany, Sierry Leone, I ráku, Jordánská, Libanonu a Sýrie.
— V knihovně Světová
četba byl vydán v překladu Františka Vrby román
Scott Fitzgeralda "Velký
Gatsby".
Kritik
Ivo
Fleischmann se domnívá,
že tu jde o dílo "mladé
americké literatury, nad
kterou není potřeba lámati hůl".
— Známý český malíř a
grafik Mario Stretti spáchal během svého pobytu
v Moskvě sebevraždu skokem z okna.
— Předseda vlády Viliam
Široký zaslal předsedovi
vlády Laosu notu, v níž
se čs. vláda vyslovuje pro
svolání mezinárodní konference, jíž by byla obnovena činnost mezinárodní
kontrolní komise podle
ženevské dohody z roku
1954.
— Ústřední Výbor KSČ
kondoloval KV USA k úmrtí předsedy americké
komunistické strany Eugena Dennise.
— Polský vyslanec Ma-

Každému podle jeho potřeb
Pod hořejším titulkem uveřejnila pražská
Práce z 10. února kursivku Františka Velíška
o rozkradačích národního, majetku, která je
¡příznačná pro dnešní procesy na zastrašení zaměstnanců, kteří považují znárodněný výrobek
za deputát. Z kursivky vyjímáme:'
Promiňte, ale já stojím v tomto směru vyloženě na nejpokrokovějším vědeckém základě! A
důsledně! Jsou pryč doby kapitalistického okrádání pracujících? Nevyhnutelně, nenávratně!
Má dneska pracující právo na spravedlivou
odměnu? Samozřejmě, že má. Dokonce zaručeno přímo v ústavě, hned v úvodu: každému
podle jeho práce! Tak to tam je, černé na bílém, historií potvrzené a doložené! Ovšem, to je
ten základ, stupeň na naší cestě. A vy si snad
myslíte, že se můžeme spokojovat dosaženými
výsledky, že se můžeme zastavit, podlehnout
sebeuspokojení? Samozřejmě, že ne, naopak!
Naším úkolem je co nejrychleji dosáhnout stupně nejvyššího. Neustrnout, dívat se kupředu,
neztrácet ani na vteřinu ze zřetele náš cíl: káždému podle jeho potřeb! Nevyhnutelně, neoddiskutovatelně, zákonitě!
Tak vidíte! A málem byste člověku za to,
že stojí na vědeckém základě, že má ideologicky
jasno, směřuje kupředu k vyššímu stupni a je
už vlastně, — jak bych řek — jednou nohou v
komunismu, hodili na krk rozkrádání národního
majetku pro pár kilo uzeného! Každému podle
jeho potřeb, ¡že ano? N u . . . a já mám ty potřeby
o trochu vyšší než druzí. Nic (víc, nic míň!

ZKRATCE

DOMOVA
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Záhada účetního Vargy

zur odevzdal polské vojenské řády těmto čs. důstojníkům:
náčelníkovi
hlavní politické správy
generálmajorovi V. PrchDoba komunismu je veliká, tak alespoň to říkají komunisté. Neříkají
líkovi, generálmajorovi V. už, že s tou dobou jdou ruku v ruce také velké výdaje. Pražská Práce z
Hlavatému, generálmajorovi A. Muchovi, generál- 5. února 1961 pravila: "Na jedné straně vidíme příklady obětavé práce.
majorovi F. Šádkovi a Lidé často bez ohledu na čas, potíže, nepohodu či momentální nevýhody
čtyřem dalším vysokým dávají společnosti to nejlepší
Pracují poctivě, mají jen, co si vydělají."'
důstojníkům. Slavnostní- A potom dodává: "Na druhé straně se vám objevují takové kobylky, vlci,
ho udělení řádů se účastnil náměstek ministra za- štěnice, pijavice, nazveme je jakýmkoli jménem, každé z nich je odporné.
hraničních věcí dr. A. Jejich psychologie je opravdu psychologií hmyzu či zvířete: nacpat se, kde
Gregor.
se co dá! . . Podvodníci, příživníci, rozkradači, notoričtí bulači, lhostejní
— Předseda čs. strany zmetkaři, protekonici a jejich protektoři — různé názvy, různé stupně stejsocialistické dr. A. Neu- ného protispolečenského zjevu . . . "
mann vedl čs. delegaci do
Výmaru, kde se konal
Práce dále
pravila,
Pro výpočet nemocen- vu národního pojištění
"celoněmecký kongres za že takoví lidé "skutečně
ských
dávek zde použí- Krajské odborové rady
odzbrojení a mír".
svým postojem k společ- vali bez souhlasu přísluš- (která donedávna vyplá—Banda výrostků, kteří
přepadávali
chodce
v nému dílu i společnému ných orgánů nových ta- cela rodinné přídavky
vykonávají bulek, které zatím zkou- zaměstnancům
menších
pražských parcích, byla vlastnictví
odsouzena k nepodmíneč- protilidovou činnost. . . " šejí v několika závodech, závodů) a zkusil to. Poným trestům od 3 měsíkde je pořádek v agendě vedlo se to. Začaly pršet
ců do jednoho a půl roku.
Příčiny a následky
nemocenského
pojištění. peníze na devět neexisBylo jim dokázáno 16
přepadení. Členové tlupy
Myslíme, že bude jedZ d e (ve Škodovce - tujících dětí.
prý měli "typicky ame- nou na sociolozích, aby pr.) právě nepořádek v
Jděte a množte se !
rická" jména: Sheriff, Amigo, Půlnoční jezdec, vyložili, proč musí dnes dokladech a v přídavcích
To pana V a r g u polidová
vláda
masově na děti zplodil další neTom, Billy, Jack.
vzbudilo. Napsal tedy
— Ministr
zahraničního potírat lidovou prožra- pořádek ve výplatách dáobchodu František Kraj- nost. I z dálky je zřej- vek. A tak jen pře- další potvrzení na tchána, kterému ubral 20 let
čír podepsal
obchodní mé, že k rozkrádání spoplatky na nemocenských a přidal 6 dětí. Pak ještě
smlouvu s Kambodžou. V
Praze se také konaly po- lečenského majetku v dávkách a v přídavcích na jednoho švagra narady členů tzv. Alžírské drobném přispívají vy- na děti dosáhly bezmála
psal 8, na d r u h é h o 9, a
prozatímní vlády v exilu, datně jednak hospodář- 26.000 Kčs. . . "
dokonce na šestnáctilejichž se účastnili ministr ské podmínky, za něž je
Ve Škodovce zřejmě tého syna 7 dětí. Dohrozahraničí Dhalab a ministr
financí Francis. Čs. vláda zodpovědná komunistic- měli nepořádek v admi- mady těch neexistujících
prý poskytla alžírské pro- ká strana, jednak mate- nistrativě a shovívavého
dětí, které panu Vargovi
zatímní vládě dlouhodo- rialismus, za který je
šéfa osobního oddělení, umožňovaly vyfsoký žibou půjčku.
komunistická strana ještě který provozoval "líbivotní standard, bylo 31.
— V Praze se konalo ce- zodpovědnější.
vou" osobní politiku.
lostátní zasedání ústředSoud ho vyřadil ze
ního výboru katolického
Vykládat
na
jedné Záhada účetního Vargy společnosti slušných lidí
duchovenstva. "Zásadní"'
Ale jak vysvětlit ta- na 6 let. Ale tu již nejde
orojev přednesl předseda straně, že ukojení potřeb
Plojhar. jednání
řídil je vrcholem blaha, a na kový případ účetního o rozsudek. Vždyť pomístopředseda J. Lukače- d r u h é straně pokládat Vargy z košického ná- dobné případy nás nutí,
vič. Zasedání se účastnil
přednosta církevního od- ukradené kilo bůčku za rodního výboru? .Jeho přímo se zamyslet, jak
boru ministerstva škol- sabotáž, je mírně řečeno historka stojí za to, aby je to ještě dnes u nás
V
/ni,
ství K. Hrůza. Hlavní re- dialektická nelogičnost.
byla čtena nezkráceně:
mozner
ferát přednesl kanovník
" V Košicích - mohlo
Tentokrát
se však
Odpověď je zcela naJ. Beneš. Zasedání odeslalo protestní telegramy československé
noviny to být i jinde - na ná- snadě. Vždyť týž článek
Hammarskjoeldovi a kar- vytasily se skandálem ji- rodním výboru pracoval prozrazuje, že "občan
dinálu Rugambwovi, k
druhu.
Protože jistý A. Varga. Měl od- Varga by již dříve nějehož diocési patří Kongo. ného
pracovní normy jsou stá- povědnou funkci účet- kolikrát trestán. Z a krá— V pražské Lucerně se,
ního a jeho povinností
sešli členové aktivu Sva- le šroubovány nahoru, bylo dohlížet na hospo- deže, za podvody. Naše
společnost
umožňuje
zu československo — so- protože prémie jsou stále
větského přátelství. Hlav- snižovány, snaží se ředi- dářství provozoven ná- každému,« tedy i trestaní projev pronesl místo- telství podniků, jimž na íodních výborů v celém nému občanu, aby přepředseda vlády Václav
ckrese.
devším prací prokázal,
Kopecký. Přítomen Byl jakés takés spokojenosti
Této funkce však vy- že se změnil a napravil.
dělníků
musí
záležet,
přisovětský
velvyslanec
Zimjanin.
olácet dělníkům způso- užil k tak drzému pod- Bylo však správné po— Ředitel čs. Filmexportu bem zákonným i nezá- vodu, že člověk nemůže věřit V a r g u tak odpoLadislav Kachtík oznámil konným.
psát tyto řádky bez do- vědnou prací a navíc ho
na tiskové konferenci, že
palu a vy jistě také ne- nechat i bez dohledu a
nejúspěšnějšími čs. filmy
Nesrovnalosti
budete je číst bez roz- bez dozoru?"
v loňské sezóně byly: Rohořčení.
meo, Julia a tma — Král
Dosaďte
za
slovo
v e ' v ý'k'a z e c h
Šumavy — Kapitán DaTak pan Varga začal "společnost" slovo "kobač — Vyšší princip —
Tak se stalo, jak píše
Zkouška pokračuje — pražský měsíčník Odbo- tím, že sij vystavil falešné munistická strana'' a je
potvrzení.
jasno. D o k u d mají lumSmyk — Sen noci svatojanské. Do ČSSR bylo do- íář, že při namátkové
Bydlí v obci Všech- pové s legitimací předvezeno 173 filmů z 25 ze- kontrole v plzeňských svátých, je provozářem nostní práva na úřad,
mí. Z ČSSR bylo vyve- Závodech V. I. Lenina
zeno 79 celovečerních fil- "měli např. nesrovnalosti M N V , nemá zeměděl- potud nebude účetnictví
skou půdu, pečuje o 9 štimovat. A nadšený námů a 337 filmů krátkometrážních. V prvním ve výkazech pracovní ne- dětí, ačkoliv ve skuteč- r o d budovatelů bude načtvrtletí 1961 jsou pořá- schopnosti, "nedostatečně nosti neměl ani jediné. dále jaksi mravně chátdány čs. filmové festiva- vyplňované mzdové listy,
FEC/vnr
ly na Kubě, v Tunisu, které nedávaly přehled Šel s tím také na sprá- rat.
Itálii a na Cejlonu.
o vstupu nebo výstupu
— V Rožnavě na Sloven- zaměstnance."
NOVÁ
RESTAURACE
sku stála před soudem
Specielní kuchyni a tiché prostředí najdete
skupina pracovníků masu Josefa Boráka v
Ve
Škodovce
také
ného průmyslu, která prý
T
H E BARBEQUE
"neměli
evidenci
o
prazoůsobila státnímu hospo291 Malvern Kd., Sth. Yarra, Vic.
dářství statisícové škody. cujících
důchodcích
Obžalovaní: A. Kirschner, chyběly údaje o délce
(90 metrů od Chapel Street)
F. Seidl, T. Garay, J.SzoeOtevřeno celý týden od 5 hod. odp.
toes, S. Škríba, F. Baffy. doby rozhodné pro výši
do 2 hod. noční
FEC/Č/PNL/HĎ nemocenského. . .
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HLAS

DOVOLENÁ
v zimě

Sasha's

V

H O R Á.C.H
v
létě

Lodge

Thredbo Alpine Village, Snowy Mountains
1.200 m nad mořem
3-22 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 p s t r u h ů v řekách
a jezerech
Veškeré pohodlí a příjemné prostředí nabízejí
Saša a Karel NekvapiloVi
T h r e d b o via Jindábyne, N S W .
Telefon Crackenback P. O. 16

Z ČSSR V PŘÍMÉ ŘEČI
VÍTR Z

KONGA

Stálý delegát ČSSR u OSN velvyslanec Karel
Kůrka byl pověřen, aby předsedovi XV. Valného
shromáždění Frédericku Bolandovi a předsedovi Rady bezpečnosti Omaru Luftimu odevzdal toto prohlášení:
. . . Čs. veřejnost lituje stále vážnější situace v
Kongu. Tato situace je důsledkem hrubého vměšování a přímé intervence Belgie za plné podpory
členských zemí Severoatlantického paktu á především
U S A . . . Zrádci konžského lidu a belgičtí kolonizátoři se zřejmým vědomím velení Spojených národů
v Kongu stupňují v současné době své přípravy k
ozbrojenému útoku proti legální ústřední vládě, jež
sídlí ve Stanleyville... Ve své hluboké nenávisti
proti konžskému lidu belgičtí kolonizátoři zneužili
své spolupráce s generálním tajemníkem, silami OSN
v Kongu a mobutovskými bandity z pořučenského.
území Ruanda - Urundi k agresi proti republice Kongo. . . Vláda ČSSR s veškerou rozhodností požaduje,
aby ministerský předseda Lumumba a ostatní členové zákonné konžské vlády a parlamentu byli ihned
propuštěni na svobodu... J e již nejvýše na čase, aby
generální tajemník a velení vojsk OSN v Kongu
přestali hrát úlohu pomahačů kolonizátorů a jejich
konžských loutek, poskytli plnou' podporu ústřední
konžské vládě a důsledně plnili rezoluci Rady bezpečnost a Valného shromáždění Spojených n á r o d ů . . .
Rudé právo, 29. ledna 1961
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Zápas o Kongo
a Spojené národy

NEUTRALISMUS
NOVÝCH
A F R I C K Ý C H NAROĎťJ ? "

Patrice Lumumba byl poštovní úředník a defraudant, protože je dnes
dost nesnadné věřit, že člověk jeho druhu deiraudoval jenom proto, aby
získal finance k zápasu o konžskou samostatnost. Patrice Lumumba byl také
člověk, který toužil po osobní moci, které pomocí své výřečnosti a svých
kmenových spojenců na nějaký čas opravdu dosáhl.
V krátké době, v nípÉ působil jako ministerský předseda samostatného
Konga, prokázal Lumumba neschopnost, bezohlednost a bezcharakternost.
Zkrátka Lumumba v (té době neukázal nic jiného, než co člověk obyčejně
očekává od malého, přízemního podvodníčka. Navíc byly v. té době docela
vážné pochybnosti o jeho zdravém rozumu. Takový byl živý Lumumba.
Jak úplně odlišný je od toho duševně a charakterově pokřiveného portrétu
obrázek mrtvého Lumumby, jak jej vidí milióny neznalých lidí ve světě.
Kulka, která ukončila Lumumbův bezcenný život, udělala z defraudanta
mučedníka afrického kontinentu, z laciného prospěcháře ušlechtilého bojovníka za svobodu Konga, a z pološíleného mozku mozek skvělého
černošského státníka.
T a k se stalo, že Lumumbova
"likvidace"
dokázala znovu jenom
to, že politická vražda
není ani omluvitelná- ani
účinná, a ť už jí p a d n e
za oběť kdokoliv.
Spontánní

demonstrace

N ě k d y po L u m u m b o vě smrti zmáčkl n ě k d o
v Kremlu knoflík, a
"spontánní" demonstrace
lidu, " p o b o u ř e n é h o " L u mumbovou vraždou, se
rozjely n a plno. Tisíce
věrných komunistů vyšiy
na povel do ulic a strhly
s sebou další tisíce politických prosťáčků, kteří
se p r a v d ě p o d o b n ě teprve
v té chvíli dozvěděli, že
Lumumba vůbec existoval.
"Světové
pobouřeni"
bylo v p r o u d u , situace
byla kremelskými mistry
demonstraci připravena
k dalšímu útoku - k útoku na D a g a H a m m e r s kjoelda, a jeho osobou
na celou dnešní strukturu O S N .
Z á m ě r y Sovětů jsou
očividné pro každého,
kdo má d o b r o u vůli vidět. J d e jim o kontrolu
Spojených národů,- která by jim otevřela dveře
k uskutečnění další etapy
světovládných plánů komunismu.

hození. J e h o surovinový
potenciál je m i m o ř á d n ý
a stejně m i m o ř á d n á je
jeho cena strategická, cena výchozí posice k další expansi v -Africe.
V přítomné době však
Sověty
,asi
používají
Konga především, ke svému tažení proti H a m merskjoeldovi a O S N .
Všechno, co se v zoufalé
tříšti dnešního
Konga
přihodí, přivěsí komunisté halasně na krk Spojených n á r o d ů a na krk
jejich generálního
tajemníka.

Sovětská resoluce, žádající H a m m e r s k j o e l d o vu resignaci a odsun vojenských jednotek O S N
z Konga, byla typickým
pokusem zabít dvě mouchy jednou ranou. J e j í
přijetí by bylo znamenalo jednak zdiskreditování O S N v dnešní formě,
jednak volné pole k infiltraci a postupné kontrole Konga.
Zatím
se zdá.
že
Chruščov tentokráte přestřelil, a že si nové a f r o asijské národy začínají
přece jenom pomalu u-

Komunističtí dramatikové

vědomovat, že jsou Spojené národy za nynější
situace
nejlepší, ne-li
jedinou zárukou jejich
bezpečnosti.
Mís,to sovětské resoluce byl p ř i j a t návrh, který
alespoň částečně splnil
požadavky D . H a m m e r s k j o e l d a a rozšířil j e h o
pravomoc v Kongu. Jednotky O S N se až dosud
nesměly vměšovat
do
vnitropolitických záležitostí Konga. N o v ý H a m marskjoeldův
mandát
iim však p o v o l u j e ozbrojený zásah, p o k u d je
nutný k zabránění občanské války. Výklady
takového mandátu mohou být přirozeně různé.
Je příznačné, že mezi
sponsory této resoluce
byl tak prosovětský "neutrál" jako Nasserova
Spojená arabská' republika.
Neutrální K o n g o ?
Hlavními
postavami
dnešního zápasu v Kongu j-e prozápadní president Kasavubu a jeho
ministerský
předseda
Ileo, náčelník štábu M o butu, probelgický presí(Pokračování na str. 6.)

selhávají

NEPRAVDA NA JEVIŠTI

A u t o r e m našeho n a d p i s u je komunistický kritik Sergej Machonin, který
TŘINÁCTILETÁ VYZVĚDAČKA
přes svoje paruské jméno je kovanv Čechoslovák. Stěžoval -si tak po preDne 26. ledna byla na ministerstvu zahraničních
miéře hry Pavla K o h o u t a "Říkali mi s o u d r u h u " , která měla nečekaný
věcí odevzdána švýcarskému chargé d' affaires proúspěch
u pražského obecenstva. H r a j e se ve vinohradském divadle. K o m u testní nota, ve které se mimo Jiné praví:
nistickým kritikům se však hra vůbec nelíbí.
Dne 25. prosince (viz HD 4/XI - pr.) 1960 byl
při pasové kontrole na čs. pohraničním přechodu v
Hra má hrdinu, který kolem sebe jen štrébrovPtáčníkova hra je prý
pomezí Cheb zadržen švýcarský státní příslušník
se jmenuje Ondřej Lichý. ství a stádnost, která u- psána (podle referátu LiJUDr. Paul Geissler, nar. 30. května 1905 v MeirinJe to starý komunista, bíjí nadané a spolehlivé terárních novin z 28. ledgen, bytem Bern, Spitalgasse 4, při pokusu o únos
zklamaný vývojem cesty lidi.
na) "neethicky, nepravčs. státní příslušnice Kristiny Moikové, nar. 13. čerke komunismu. Děj hry
Nakonec se stane de- divě, odvařeně a srdcevence 1948 v Bratislavě. Moiková byla bezpečnostníse odehrává v Praze v fraudantem, ale i jeho de- ryvně". Nevíme, co horšími orgány již delší dobu sledována jako agentka ciroce 1960.
íraudantství má "ideolo- ho by si mohl vymyslit
zích špionážních centrál. Geissler měl ve svém voze
O n d ř e j Lichý je zasko- gické" kořeny. Chce jím divadelní kritik na kovkonstruován specielní úkryt, který byl předem přičen dobou, cítí se okla- dokázat, že 'je v účetnic- medii.
praven ve Švýcarsku.
mán komunistickou vlá-. tví lepší odborník než
P ř i předběžném vyšetřování bylo zjištěno, že i
dou, zapomenut, nedoce- jeho šéf, když může ne- . Kritika tvrdí, že taGeissler byl členem rozsáhlé špionážní sítě, která je
něn. Trpce nese skuteč- rušeně defraudovat tak to Ptáčníkova divadelní
řízena cizími špionážními centrálami a jejímž účelem
prvotina dokonce "přenost, že zůstává celou do- velké částky.
bylo získávání důležitých politických informací" a
t r u m f n e i ; parodii". O
bu jen v úřadě obyčejV
posledním
jednání
hospodářských z p r á v . . . V souvislosti se zatčením
Ptáčníkově
románu "Měsného účetního, zatím co
Paula Geisslera nelze nepřipomenout obdobnou nejeho mladší soudruzi se končí Ondřej Lichý jako to na hranici" ( a i o
přátelskou činnost švýcarských příslušníků Oskara
Ale Škvoreckého
románu
překotně
dostávají na zrádce' socialismu.
Uherika a Friedricha J e g e r l e h n e r a . . . Čs. ministersympatie diváků jsou prý "Zbabělci") se už napsaKongo a O S N
vyšší místa.
stvo zahraničních věcí v y j a d ř u j e rozhořčení nad
na straně Lichého. Typ lo i v zahraničí mnoho
Ondřeji Lichému se jetím, že švýcarští státní příslušníci jsou používáni
"ideového" přepjaté chvály.
Samotné Kongo není ví celý život, který ho v zklamaného
mezinárodními špionážními centrálami k nepřátel- samozřejmě z hlediska
komunisty se tak patrně
roce 1960 obklopuje, "jako
Ptáčník, podle našeho
ské činnosti proti ČSSR.
výsměch revoluci. Vidí poprvé dostal na česko- názoru, je při nejlepšim
slovenské jeviště.
Rudé právo, 29. ledna 1961 Sovětského svazu k zaSergěi Machonin a dal- průměrný spisovatel. K o (Jako odpověď na tuto neuvěřitelnou notu vypoší
komunističtí kritikové hout je pilný komunisvěděla švýcarská vláda promptně dva čs. diplomaty
Provádíme veškeré práce optické
odsoudili Kohoutovu hru tický prosťáček. škvorecpro špionáž - pr.)
přesně, rychle a za levné ceny
jako
"hru
vvlhanou". ký je neznámá veličina
S O U D R U H SVATÝ HUBERT
Pavel Kohout byl v mi- ("Zbabělci" byli napsáni
nulosti vždy znám iako před komunistickým puVe dnech 28. a 29. ledna se konal v Praze IV.
věrný "svazák". profe- čem).
sjezd Čs. myslivecké jednoty. Delegáti z nejrůzněj2. poschodí
sionální svazák. Jeho selAle • odmítavé kritiky
ších částí naší republiky na něm jednali o důležitých
6 A Elizabeth S t hání je tím příznačnější. komunistických novinářů
otázkách naší myslivosti pro další léta. . Svou pozpravidla lákají obecenkrokovostí zaujímá čs. myslivost přední místo na
Melbourne - City
Současně se dostal do stvo až k absurdu. Čessvětě. Potvrzuje to také náš zákon o myslivosti,
křížového ohně kritiků koslovenské obecenstvo je
podle něhož tvořili obdobné zákony i v mnoha JiTelefon MF 3256
autor
kontroversního dnes patrně ochotno slených státech.. Na sjezdu byly také předloženy k
"socialistického" románu dovat kýč i en proto, že
projednání některé změny ve stanovách této dobroKareí Ptáčník, který, n a - kýč ;je odsouzen režimem,
volné organizace a přejmenování na Svaz čs. mysPřijímáme objedpsal divadelní komedii Dokud to ovšem není kýč
livců. . . Byl také schválen vstřícný plán třetí pěti"Román a iá". Uvedlo ii komunistický.
návky také poštou
letky v myslivosti jako součásti zemědělství. . . Bylibeňské
Divadlo
S.K.
la schválena změna stanov, "vycházející z nové, soM. Zvára, USA
Neumanna.
cialistické ústavy.. "
Rudé právo, 30. ledna 1961
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Co má člověk z umění ?

MOST Z TESKNICE
Vítězslav

Jarmila Dvořáková
Co Hřá člověk z umění, ptáme se, když si uvědomujeme, jak mála
pozornosti věnuje ještě stále člověk praktického života a práce výtvarnému umění, jak se cítí nesvůj a stísněn ve výstavní síni mezi obrazy a
sochami, zvláště tehdy, setká-li se tam se zasvěceným odborníkem, který
studium a znalost umění opřádá tak rád neproniknutelným tajemstvím.
Zdá se často, že význam umění se zmenšil na úzký okruh lidí, kteří se
zabývají studiem, že umění se stalo záležitostí odborného zájmu, nikoli
záležitostí obecného obohacení lidského života. Slyšíme často říkat někoho
ze široké a odborníky daleko převyšující obce "nezasvěcenou" se smutným, skoro omluvným úsměvem: "Já obrazům nerozumím, ale něco
se mi líbí, něco ne."
Mezí uměním a širokými vrstvami obecenstva se vyvinul v posledních několika desetiletích
podivný poměr: odcizily
se tak, že průměrný člověk dnes modernímu umění většinou nerozumí
a ztrácí o ně zájem.
Často se klade jednostranně za vinu umělcům, že se příliš vzdálili
od skutečného života a
že tvoří nesrozumitelně.
Problém však nestojí
tak vyhraněně a vina není jen na jedné straně.
Obviňovat umělce, že začali ze svévole nebo dokonce z dlouhé chvíle
komolit skutečnost, až se
jejich díla stala pro většinu lidí hádankami, a
potřebují dlouhého výkladu, aby jim bylo rozuměno, znamená vidět z
celého
řetězce
příčin
právě jen ten poslední
článek.
Spíše než umělce samotného , můžeme vinit
společenské prostředí, v
němž se vyvinul tento
nepoměr mezi obecenstvem a uměním.

Namnoze se stalo umění pro obecný lidský život
zcela
zbytečným.
Člověk středních a tak
zvaných nižších vrstev se
naučil žít bez umění a
stal se pasivním ke kultuře. Tato pasivita, která
jen zvětšuje a prohlubuje propast mezi uměním
a velkou obcí obecenstva, se vytvořila a hlavTvořící umělec pro- popularizace a obecný, ně zesílila v 19. a 20.
testoval odklonem
od srozumitelný výklad po- století.
skutečnosti' proti společ- kládá téměř za znesvěDříve široké národní
nosti, která ho obklopo- cení.
vrstvy,
představované
vala a proti životním forPřesto, že
výrazem venkovem a drobným
mám, které tvořila. Sa- všeho moderního umění
měšťanem, tvořily umění
motná
podstata
jeho je vášnivá touha po změpro vlastní potřebu, úzce
protestu je revoluční po- ně a obrodě uměleckých
související
s . uměním
vahy a velmi často hýla a tím i životních forem
chrámu,
vladařského
i takto chápána. Moderní od základu, míjí tato jedvora a šlechty, předstaumění bylo ovšem přija- ho jednoznačná tendenvujícím však rozsáhle
to velmi nepříznivě tří- ce zcela široké lidové
kulturně historické a udou, kterou tak nesmlou- vrstvy.
mělecké hodnoty, které
vavě analyzovalo, a dosZ a těchto poměrů se teprve nyní počínáme obtalo se brzo do úzké od- zcela ztrácí ve . vzájemjevovati.
borné isolace.
ném neporozumění pro
Dnešní drobný Občan,
Stalo se předmětem lidský život. Ptáme se
hlavně v zemích vysoproto,
co
má
dnes
ze
kritického rozboru zavýtvarného kých cívilisačních a techsvěcenců, kteří své po- současného
umění
člověk,
který ne- nických možností. . . , neznatky a studie ukládají
tvoří pro sebe žádné
do knih a článků, urče- má čas ani příležitost vědrobné umění, které by
novat
jeho
studiu
mnoho
ných zase jen odborným
se inspirovalo uměleckruhům. Řeč o umění se hodin, a musíme uznat,
kým
vývojem současstala velmi složitou a že opravdu, málo. Umění
ností.
ztrácí
důležitý
společenběžně nesrozumitelnou.
ský a estetický význam
Jeho tvořivost zůstává
Umění, které mělo ve pro lidský život, mluví i nezaměstnána a na místě
svých počátcích revoluč- ve svých nejpřesvědči- umění se mu dostává
do většinou jen obratné přiní rozběh, a činilo si vel- vějších výtvorech
ké iluse o společenských prázdna, a upadá nako- pravené náhražky, která
změnách a. rozvoji no- nec skutečně do samo- je pp obchodnicku vyvých uměleckých a život- účelnosti, představované ráběna na běžícím pásu,
ních forem, skončilo v proslulým "1' art pour a která jen povrchně vyúzkém, skoro hermeticky 1' artismem", čili snahou užívá všech duchovních
skutečně
ohrazeném prostoru od- tvořit umění jen pro u- vymožeností
tvořivého umění k vybornictví, kde se jeho 1 mění.

kanceláře. Za pulty elegantní páni v blankytně modrých hedvábných šatech a pohledné slečny v pohledných uniformách brigády olympijských tlumočnic
O pomádě, pikantním akcentu a římských pavlačích a průvodkyň cizinců. Začíná se mi v Římě docela
líbit. Bohužel dosud nikde žádný reportér, kterému
Sedím na verpánku nad propastí Macochou. Pod bych to mohl oznámit. To by se turistovi v Austrálii
bradou m^m ručník a ze zadu'se ke mně přískokem nestalo.
%
^
*
blíží Lazebník sevillský. V ruce výhružně třímá
elektrický holicí přístroj značky Phillips a blíží se
Neprozřetelně jsem položil k u f r ' a turisticky Jsem
nehlasně. Jen přístroj monotonně bzučí a hučí. Zí- se rozhlédl halou. A než jsem řekl prego, už se kufrám bezmocně a fascinován. Už už vyzáblá ruka ru zmocnil portýr, a portýra taxikář, a mně průlazebníkova se mě dotkne. Zoufale uhýbám,. verpá- vodkyně cizinců a pán v hedvábných šatech. Slečnek uhýbá. A už padáme. Do Macochy. Holicí přístroj na mě chtěla dodat informačnímu pultu vlevo, a
Phillips hučí daleko nade mnou a pro změnu zírá blankytný prošedivělý pán k pultu vpravo. Dost
Lazebník sevillský. A už mě pohltila. Mě i verpánek, jsem se bavil. Slečna s pánem se tahali o mě, a
na kterém pořád Ještě sedím. S ručníkem pod bra- portýr s taxikářem o můj kufr. Tak tvrdý konkudou. Ale ne propast, ne řeka, ale sladká, odporná, renční boj jsem zažil před deseti lety na Bleším
trhu v Paříži, k d y jsem projevil zájem o Jaegrovo
sprostá holičská vůně. Vůně pomády na vlasy.
Odmítám pokračovat ve snu. Otvírám oči, ale zá- spodní prádlo a kdy o mě svedli lítý boj dva stánpach pomády se na mě line dál. Soused Ital na sebe kaři.
*
*
*
právě vylil půl lahvičky. Šlechtí se. Letadlo jemně
bzučí, blízko pod námi blankytné moře, brčálové • Deset let je dlouhá doba, a už nemám rád, aby
pobřeží a v dálce velké město. Ital si mačká vlnu mě nějaký pán, byť blankytný, tahal za rukáv.
ve vlasech a potí se rozčilením. Za 10 minut je v Zmocnil jsem se tvrdě kufru a. následoval slečnu. U
Římě. Zase doma, po deseti letech. A my v Evropě jejího pultu se jich na mě sesypalo pět dalších, a
mohl jsem si vybrat: francouzštinu, angličtinu, němpo deseti letech. Kdy doma?
činu a španělštinu. Dvě řeči dokonce dvojmo. VyLetiště krásné, tucty Lollohrigid a Sophií Loren bral jsem si francouzštinu. Jednoduše. Měla nejhezčí
v uniformách letušek všude, kam se podíváte. Paso- nohy a pikantní akcent. Nebo obráceně. Už dobře
vá prohlídka - formalita, celní kontrola vůbec žád- nevím.
*
*
'
•
*
ná. Co by kdo taky pašoval do Itálie. Z Austrálie.
Informační kanceláře fungují od včerejška, a jsem
A pak. Italové přece milují turisty. A jejich Traveljedním z, prvních zákazníků. Potřebuji hotel? Celé
.lers šeky.
poschodí' na Via Barberini s fontánou se zlatými
*
* ,
*
Za 14 dnů je Olympiáda, a Italové se postarali rybičkami, nebo pokoj přes pavlač s oknem do světdůkladně, abyste to náhodou nepřehlédli. Na letišti líku a vodou na chodbě? Lístky na Olympiádu? Koobrovské olympijské kruhy a . v hale čtyři informační lik, kterou řadu, po sluci nebo proti? Lístek do opery?

DŽETEM CELÝM SVĚTEM

Nezval

Zas vidíš, nevím proč, svou rodnou vesnici,
v poledních paprscích skládají rolníci
vidlemi panáky z ohromných žebřiňáků,
zas vidíš za humny jezírka vlčích máků,
zas vidíš na poli jezera modrých chrp,
zas vidíš za plotem žnečku, jež brousí srp,
svou matku, která vše, co měla, lidem rozdá,
zas vidíš ťuhýka, sýkoru, vrabce, drozda,
slepici na dvoře, jak vše si prohlíží,
jak ani nebyl bys obklopen Paříží,
v parčíku Tuilleries, kde všechno toto píši,
zapíjeje svůj stesk a žízeň vodou Vichy,
v níž není posily a zapomenutí,
jsi v Praze, prohlížíš si její klenutí,
(krok v písku vzrušil tě jak parné noci léta,
.stále tě vzrušuje jakási silueta,
most, onen starý most, jenž vede přes řeku,
most, jenž chce přiblížit člověka člověku.

tvoření nových, v prvé
řadě zabavujících celků.
O d nepaměti po naše
dny se v - utopiích o ideální organisací společnosti vyskytovaly kapitoly o tom, jak budou lepší
organisací práce podchyceny nové společenské
třídy pro zájem o uměni
a pozvolna zapojeny do
kulturní aktivnosti.
Z d á se však, že lidská
potíieba umění pramení
ještě, z jiných příčin, a
podmínek, než více volného času a vyššího životního standardu.
V tváří v tvář americké skutečnosti, která
je pro nás často hádankou, se hroutí naše dobře myšlené theorie o proniknutí umění mezi lid
v nějaké příští ideálně
organísované společnosti,
kde bude člověk zbaven

bezprostředních
potřeb
plného žaludku a teplého
suchého místa, kde by
složil hlavu.
Ale stále pevněji věříme, že právě kultura a
umění dovedou získat
lidskému životu onu nutnou rovnováhu pro úplné rozvinutí individua,
užívajícího
samostatné
svého myšlení, úsudku i
tvořivé fantasie, takže
člověk bude sám zárukou
své vlastní svobody.
íf;
-Přetištěný článek Jarmily Dvořákové je doslov brožury "Umělec
na útěku", vydané v Kanadě. V příštích číslech
H D budou vítány připomínky a kritiky australských "Občanů'' s velkým O. O studii samé
napíšeme v jednom z
příštích čísel.
HD

A upřímně radí: Pozor na taxikáře! Římští domácí,
to jsou staří poctivci, ale do Říma se sjela celá taxikářská Itálie. A to jsou ti lumpi! Ještě před půl
hodinou jsem čekal, že nebude jedna volná postel v
Římě, a kdybych měl rád zlaté rybičky, mohl jsem
mít celé poschodí. Beru snobsky tu pavlač - a jsem
trochu zklamán.- Tak se stanem nebude hic.
%

%

*

Pak že počasí zajímá jen Anglosasy. Celník první
vzdychnul a prohlásil: "Molto caldo". Pak průvodčí
v autobusu. Vyinkasoval ode mně 500 lir a řekl
tragicky: "Molto caldo". No, horko zrovna není, myslím ,si, ale nač tak tragicky si stěžovat na zimu? V
hotelu nemají sice v pokoji vodu, ale zato ve vrátnici
teploměr. Ukazuje 25 stupňů Celsia a 77 stupňů Fahrenheita. Vrátný mi podává levou rukou klíč a pravou si otírá pot z čela: "Molto caldo". "Molto caldo : '.
opakuji, aby řeč nestála a jímá mne tušení. Pospíchám do pokoje. A do kufru a do slovníku. Caldo
není nikterak cold nebo kalt, ale horko. A to jsem
měl zato, že jsem se od souseda v letadle naučil italsky perfektně. Ale to bude to: asi jsme neprohráli
počasí.
*

*

*

Kam večer v Římě? Snad kam drive? Ale kam
první noc? Poctivě se přiznáváme, že jsme o ni
přišli, že prostě nebyla. Vybalili jsme slovník, kartáček na zuby a malý transistor, kde zrovna hlásili
dvě hodiny římského odpoledne. A pak, najednou
bylo o den víc, a na dveře temperamentně bušila
uklízečka. Bylo 10 hodin ráno, spali jsme rovných
20 hodin. Bez příjemného uspávajícího hučení, bez
peprmintových bonbónů a , utlumené scénické hudby. Oblečeni, na tvrdé posteli, v pokoji přes pavlač
s oknem do světlíku. Ale na solidní zemi. Bez záchranného pásu pod sedadlem. Nemám rád záchranné pásy. Ani pod sedadlem!''
'
Z. M.
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DOMOVA

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

O PT O

150 uzlů, na nic jiného není čas, rozkaz je 150 užlů,
(Pokračování)
tak ubírám trochu plynu.
0415 hod.
0436 hod.
Ale vždyť je vlastně dost času, musíme uletět
Bombardér Rudé hudby číslo dvě veliteli: "Pravá
ještě takových šedesát mil, to je zhruba dvacet
minut při rychlosti 150 uzlů. Peter mne volá: "Vezmi klapka, zvelna, zvolna, zvolna, bomby shozeny, bomby shozeny.. kryt uzavřen, kryt uzavřen." Ianův
si to na chvilku." A tak znovu přejímám řízení.
hlas nějak divně přeskočil při tom "bomby shozeny".
0430 hod.
"Vedoucí Rudé hudby navigačnímu letounu Rudé Peter nějak slavnostněji a jakoby úředněji potvrzuhudby: Jsme pět minut od cíle - připravte se vy- je Ianovo hlášení, ale už tu Je nová řada blesků,
pusíit světelnou raketu přesně za čtyři a půl mi- zlomek času letí Rudá hudba dvě v denním světle
nuty!" A slyšíme slabší hlas z navigačního letounu: uprostřed tropické noci, už je tu řev výbuchů ze"Navigační letoun Rudé hudby vedoucímu Rudé zdola, v tom okamžiku žijeme jen setrvačností Rudá hudba dvě bombardovala cíl.
hudby - připraven."
Navigátor lan přerušuje ticho. Udává Peterovi
Vedoucí Rudé hudby volá nyní jednotlivě každý
letoun, aby se posádky připravily ke svržení bomb: znovu kurs na letiště v Tengah. Peter chce, abych
Dává také další rozkazy, týkající se kursu jednot- seškrtil motory pro sestup z bombardovací výše. ..
livých letadel po svržení bomb a během letu k do- Ukradnu jen okamžik na pohled zpátky, ale v tom
okamžiku jsem oslněn novou řadou blesků a za dalmovskému letišti v Tengah.
Cítím dotyk Peterovy ruky, naznačuje mi, že pře- ší vteřinu ohlušen novou řadou výbuchů - za námi
Rudá hudba tři se svým nákladem. . . To strašné,
bírá znovu řízení.
to hořící pod námi, rychle mizí temnotě.
0433 hod.
0440 hod.
Ticho znovu přerušeno hlášením, tentokráte je to
naše domácí záležitost: "Bombardér veliteli - všech- , Sestup našeho letadla vyrovnáváme ve výši patny bomby odjištěny - připraveny k shození, kryty nácti set stop, všechno je v pořádku, světlo Rudé
otevřeny". Peter odpovídá proslulým leteckým vý- hudby jedna je stále před námi. Vedoucí Rudé
razem, který značí přijetí zprávy, odhlášení, a všech- hudby zůstal nad cílem, aby mohl pozorovat přesnost
ny možné jiné věci, ale který je specielně výraz le- zásahů a rozsah požáru - v přistávacím pořádku
bude poslední.,V dálce jsou už zase vidět světla Sintecký: "Roger."
Otevřením krytů bomb naše rychlost poněkud po- gapuru.
(Pokračování příště)
klesla a tak další Peterův rozkaz platí mně: "Obrátky na plus šest - rychlost stále udržovat na 150 uzlech." ,Přidám rychle plyn a sleduji ručičku rychloměru,' vrátila se znovu na 150-uzlovou čárku, tak to
je O. K.
— Po několika přednáš- la anglicky přednášku
0435 hod.
Temnota je . ve vteřině zaplašena oslnivým světlem. kách na japonských uni- profesora astronomie a
Náš navigační letoun - "Pathfinder" čili stopař, vy- versitách a ve vědeckých astrofysiky na universitě
odletěl v Chattanooga,
USA,
pálil světelnou raketu. Bože, vypadá to, jako by byla společnostech
skoro za humny tohoto města, vždyť světla ze země prof. V. Hlavatý do Hong Karla Hujera, nazvanou
"Galilleo a dialektický
se jí skoro dotýkají - je neuvěřitelné, jak vzdálenost Kongu.
dvou mil vypadá z' výše tří tisíc stop hanebně blíz- — Umělecký koncert . k materialismus dvacátého
ká. Bombardér volá do mikrofonu Peterovi: "Levá zahájení sokolského sletu století."
klapka - levá klapka - zvolna, zvolna..." to už v příštím roce ve Vídni — Český klavírista a dinalétáváme na cíl. lan zaměřuje na hořící světelnou bude řídit Rafael Kubelík. rigent Jiří Schick se stal
— Bývalý předseda Čs. dirigentem
Metropolitní
raketu.
národní rady americké opery v New Yorku.
0435 a půl hod.
Josef Triner se stal — Čs. exulant J. Karlík,
Celá řada záblesků a další série ' výbuchů, která plk.
členem vlády státu Illi- který vzbudil pozornost
následuje po několika vteřinách, a kterou slyšíme nois
jako předseda státní australského tisku, když
i přes hluk motorů, znamená, že Rudá hudba číslo komise
pro atletiku..
po dokončení studia práv
jedna shodila náklad. Záře světelné rakety zmizela.
—
V
Casablanca
zemřel na brisbanské universitě
Ale v okamžiku j'i vystřídala rudá záře požáru. J e
kandidoval za Liberální
to děsivé. Rychlost letounu nějak překročila čáru Jaroslav Dušánek..
— Na hudebním festivalu stranu do australského
parlamentu,
v Curychu bude provede- federálního
no dílo Bohuslava Marti- navštěvuje kurs pro misionáře v Belgrave u
D O V O L E N O U , N A J A K O U J S t E BYLI ! nů "Řecké pašije".
Melbourne. Koncem le— Za přestup z F. C. Bar- tošního roku má odjet do
Z V Y K L Í Z EVROPY,
celona do argentinského Afriky. Ve
zmíněném
strávíte v nádherném výletním místě
, klubu River Plata dostane kursu se připravují misie
prý L. K u b a l a £ stg. pro různé země. V týdnu
21.000. Jeho roční plat od 6. března se někteří
bude £ stg. 6.000.
misionáři seznamují se
— Dr. F. A. Toufax
byl základy čfcštiny.
Prvotřídní ubytování a výbornou
pozván k přednáškám na — V Melbourne byl přijat
kontinentální stravu
londýnské universitě.
za člena advokátní komo.
— Bývalý pražský advo- ry Miroslav Schimana.
tam dostanete v
kát dr. Jan Král zemřel v Australské listy při tom
Mnichově ve věku 55 let. připomněly, že čs. uprch.
— Parlamentní klub Kře- lík Schimana zde vystu.
sťansko - demokratické doval práva s vyznamestrany v Bonnu kritizoval náním v 6 předmětech a
vedeném bývalým majitelem restaurace
svého člena poslance W. získal zvláštní cenu Nej"Balaton" v Tooraku
Krafta pro spolupráci se výššího soudu ve Viktorii
Dva tenisové courty - biliard - stolní tenis - taneční slovenským separatistic- při koncip. zkouškách.
sál - teplá a studená voda ve všech pokojích kým exilem,
— Na melbournské uniV ý b o r n á s t r a v a a všechno p o h o d l í , — Člen odbočky Čs. ná-, versitě měia promoci Herodního sdružení v Ka- léna Nešporová.
zamírnéceny
nadě František Rabel byl — První cenu v dobrozvolen starosfoů
obce činné loterii — parcelu
O reservování pokojů pište na
Frankfordu u Batawy.
na Phillip Islandu, Vic.,
Kooringa Guesthouse, Marysville, .Víc.
v ceně £.500 — vyhrál
—
V
New
Yorku
měla
nebo telefonujte do Marysville č. 2 nebo si
výetavu svých obrazů Lí- Míla Vodička z Batchepobyt u nás zajistěte v kterékoli cestovní kanceláři ba Neherová - Tosunová. loru v Severním teritoriu.
— Mezinárodní 'historická Lístek stál 2 šilinky.
Č/NH/SVU
vědecká společnost vyda-

K R Á T C E Z EXILU

MARYSVILLE,

KOORINGA

VIC.

GUESTHOUSE

Capitol House, 109 SwanstonSt.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
Telefon: 63 2331
dodáme l é k y všech druhů
Vašim; příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
Nejlepší dánské POTKAVÍNOVÉ BALÍKY
firmy PLUMROSE dodáme rychle a spolehlivě
Obstaráme za Vás placení cla

Zápas o Kongo
(Pokračování se str. 4 )
dent Katangy Tšombe a
v Praze školený vládce
provincií Orientale a Kivu Gizenga.
Sovětská podpora Gizengovy vlády nabyla
praktického rázu zásilkami zbraní do jeho hlavního města Stanleyville.
Americký president Kennedy reagoval rychle. V
důrazném prohlášení varoval Sověty, že jsou
Spojené státy odhodlány
odporovat případné komunistické
intervenci
všemi prostředky. Aby
dodal svým slovům důraz, poslal do západoafrických vod americke
válečné lodi s početnou
posádkou námořní pěchoty.
Podobně jako v Laosu
se teď zdá, že se obě
strany budou musit nakonec potichu dohodnout na jediném řešení,

které je snad možné, t. j.
na neutrálním Kongu.
Neutralismus nových
afrických národů bude
asi něco, nač si budeme
musit přes všechny výhrady zvykat. Dlouhá léta koloniálního živoření
vzbudila v těchto národech komplex méněcennosti. který je příčinou
jejich divokých reakcí na
každý sebemenší pokus o
ovlivnění toho, co považují za svou posvátně
samostatnou linii.
Kennedyho nová americká vláda se bude pravděpodobné v budoucnosti omezovat na to, aby z
těchto států učinila státy
opravdu svobodné, nikoliv spojence. Bude se
pak spoléhat na to, že
čas a pud sebezáchovy
učiní jednou z prosovétskýcn i opravdu neutrálních neutrálů neutrály
prozápadní.
-kw-

NIC NOVÉHO V RADĚ
Skupina osmi politiků, členů lidové, republikánské,
slovenské demokratické a sociálně demokratické
strany a tzv. nestranické osobnosti, vydali prohlášení ke všem členům zastupitelstva Rady svoboda
ného Československa, v němž upozorňují, že 22. ledna tr. uplynulo dvouleté funkční období volených
funkcionářů zastupitelstva Rady, výkonného výboru
a dozorčí rady. Jedna schůze, svolaná na 21. ledna,
byla později odvolána, a další se sešla 4. února v
počtu, který nestačil na usnášení schopné kvorum.
Do porady se však dostavili dr. A. Procházka, dr.
J. Lettrich, V. Majer a A. Heídrich a učinili za svoje
strany nebo svoje osoby prohlášení, že jsou pro
ozdravění poměrů a řešení všech otázek v Radě na
podkladě politické dohody a demokratické spolupráce všech vzájemně uznaných představitelů stran
a nestranických osobností. Projevili ochotu jednat
se zástupci čs. strany národně socialistické. Jejich
prohlášení však prý bylo ignorováno.
Vzhledem k situaci ujal se vedení RSČ "Politický
výbor", složený z představitelů stran a osobností
výše jmenovaných a dále dr. Josef Černý, Rudolf
Fraš-tacký, dr. š. Osuský a Václav Fedinec. Jednateli "Politického výboru" byli jmenováni dr. J.
Lettrich a A. Heidrich.
Zástupce čs. strany národně socialistické se podle
oběžníku stane členem tohoto výboru, jakmile bude
oznámeno jeho jméno.
Zatím není známo, jaké stanovisko k událostem
zaujali dosavadní činovníci Rady.
ČECHOSLOVÁK
KOMENTÁŘ jsme uveřejnili v HD již téměř před
10 lety (20. srpna 1951). Opisujeme:
JAK
NA
TO
Krajané z obou táborů,
vím, jak odzvonit vádě:
dobrou dát radu Výboru,
dobrý pak výbor Radě.
Je$
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Dopisy

redakci:

AMERIKA, AUSTRÁLIE A NAVRÁTILCI
Už delší dobu jsem sledoval se zájmem diskusi
vašich čtenářů o, přednostech" Ameriky a Austrálie.
V pátém světadílu ]'sem nikdy nebyl, takže má může každý namítnout, žě nemám právo zúčastnit ¿e
diskuse, avšak přece' se pokusím přispět vlastním
poznatkem.
Od vyhlášení první amnestie v Československu
jsem sledoval z dostupných pramenů, kdo a odkud
se do Československa vrací. Podle toho se zdá, že z
obou zemí, do nichž odjel největší počet našich
uprchlíků, z USA a z Austrálie, se vrátilo poměrně
nejméně lidí. Z toho by se dalo vyvodit, že se krajané v obou. zemích nemají špatně, a že si proto
vzájemně nemohou moc vyčítat. Pro zajímavost ještě:
Kanada má trochu vyšší procento navrátilců, potom
Jižní Amerika. Poměrně daleko víc se vrátilo krajanů z evropských států.
A: N. Forest Hills, USA
OPRAVA
...
Bol by som povďačný, keby.ste v najbližšom
Hlase domova uveřejnili túto opravu:
"V súvislosti s uverejnením mena dra. P. Reptisa
medzi členmi novozvoleného výboru Ústredia čs.
demokratických organizácií v Austrálii a na Novom
Zealande (HD zo dňa 29.11.1960) menovaný oznamuje, že jeho meno bolo do soznamu členov výboru
zahrnuté bez jeho súhlasu. Dr. Reptis výboru oznámil, že ponúknutú funkciu nemóže přijat'."
Dr. P. Reptis, Pascoe Vale
O UDAVAČSTVÍ
Není snad správné, že dáváte publicitu — ať je
jakéhokoli druhu a s jakýmkoli vlastním dodatkem — někomu, kdo se může považovat nejvýše za
odpad národa, za nějž se slušní lidé stydí, nebo za
člověka nemocného, který si nemůže pomoci a udává
jen tak ze zvyku — nějaký ten "festival" si vždycky
jako záminku najde. Je Vám stejně dobře známo
jako mně a mnoha dalším, že dotyčný, který se už
delší dobu snaží štvát mezi námi, který píše v poslední době udavačské listy australským a Jiným časopisům, byl souzen po válce (předtím než se dostali komunisté k moci) pro udavačství a kolaboraci
s nacisty v době války, a že se mu podařilo uprchnout z vězení za hranice, kde si žměnil jméno. Ignorováním takového druhu lidí posloužíte věci nejlépe: Neobávejte se, i Australané si časem zjistí,
o koho jde, a jak zkreslené informace
od něho
vycházejí.
O. Mikulčák, Melbourne

Při návštěvě neb přistěhování do U S A
ubytujte se v
M O T E L U

Vaši Australané: Jan a Kristina Filípkovi,
spolumajitelé - vedoucí

JAK CESTOVAT

V

U.S.A.
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S O K O L S Y D N EY

NOVÉ DOŠLÉ KNIHY:
Čech: Ve stínu lípy 17/—, Wolker: Balady 21/—,
Hašek: Mezi svými 11/—, Hugo: Dělníci moře 27/—,
Zweig: Nastolení krále 18/—, Navarská: Heptameron
30/—, Šrámek: Když léto přihrává 23/—, Heine:
Pasional 12/—, Němcová: Národní báchorky 12/—,
Jirásek: Zahořanský hon 13/—, Rais: Zapadlí vlastenci 18/—, Čapek: Povídky z jedné kapsy 18/—,
Krakatit 14/—, První parta 10/—, Zahradníkův rok
14/—, Cestopisy 20/—, T. G. Masaryk: The Ideals of
Humanity 12/—, Praha Guide Book 15/—
a

mnoho

jiných

Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.

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

Telefon 42-5980

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ

—obnovuje vyučování češtiny, dějepisu a zeměpisu
a to nejen pro děti, které v Sokole cvičí, ale pro
všechny krajanské děti v Sydney, pokud je rodiče
přivedou vždy v pátek do vyučování (po cvičební
hodině žactva). Vyučování je zcela bezplatné. Vede
je br. ing. Jílek.
—cvičení koná se každý pátek opět ve staré tělocvičně Girls High Schooi ve Fort Street, která je
vybavena novým cvičebním nářadím. Žactvo 7.30 —
8.30, dorost a členstvo 8.30 - 9.30:
—oslava výročí narozenin TGM se bude konat společně s Čs. národním sdružením v pátek 10, března
v tělocvičně Girls High Schooi. Na-programu je krátký proslov, umělecký pořad a vzorná cvičební hodina.
—uspořádá "Josefskou taneční zábavu" v sobotu 18.
března v malém sále Maccabean Halí.
—připravuje sokolské výlety: 26. března do National
Parku a 16. dubna do Mulgoa.
Věstník

Slavia Melbourne

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

vyhrála v přátelském zápase s Lions 3:1. V neděli
12 tm. hraje přátelský zápas s nováčkem státní ligy
South Melbourne . Hellas, a další přípravné zápasy
se budou hrát 18. tm. v Box Hillu a 25. tm- s Meíbournem na Slavii o Schlosserúv pohár.
PLAŤTE LASKAVĚ PŘEDPLATNÉ
BEZ UPOM1NÁN1

vzorná

VŽDY CHUTNÁ
obsluha
—

JÍDLA
milé prostředí

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

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a , Bnnnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSWVolejte večer F J 7372

DARUJTE
Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St., "
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event. i balíček sami odešleme.

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

DOMOVA

Maďarsko — česka
RESTAURACE
BALATON
551 Malvern Rd.
TOORAK,
VIC.
Tel.: BJ 5794

D r . Felicia
BRUNTONOVÁ
MUDr. (Československo)
M. B. B. S.
(Melbourne)
opět zahájila praksi:
222, Barkly St.,
ST. KILDA, Vic.
po 8. hod. večerní
144 Nepean Highway
GARDENVALE
tel. XJ 1872 - XM 2467
Choroby vnitřní,
ženské a dětské

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Víc.
Telefon

JA

6973
byt:

JA

6701

Můžete si 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 ?
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

GREYHOUND
NEJLEVNĚJI ?

Ponajměte si náš V O L K S W A G E N 9 - P a s s . Station Wagon

!

v NEW YORKU nebo v SAN FRANCISCU

|

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

Shlédněte U . S. A. od A T L A N T I K U až k P A C I F I K U
a vraťte auto v některém z uvedených měst
VELMI NÍZKÉ SAZBY zahrnují: pojištění, benzín, olej
Táboříte ?

Půjčíme V á m potřebnou výstroj

ČESKÉ

OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
dovoluje si Vás pozvati na

V I N O B R A N Í

které pořádá
V SOBOTU 11. BŘEZNA 1961 V 8 HODIN VEČER
v St. Michael Hall, Brougham St., Nth. Melbourne

A. P. A. Car Rental
71 Elton Ave.
TRENTON 20, N. J. , USA

Informace v Austrálii:

OMNEX
48 Suffolk Rd., Surrey Hills
(Melbourne), Vic., tel. WF 9359

Čs. kapela * Likérová licence *

Občerstvení

Reservování stolů: B M 5618 (Vozábal) — 30 7727 (Rosenfeld)
S P O J E N Í : elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, a 59
zastávka č. 19.
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HLAS

DOMOVA

6. 3. 1961

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

HLEDAJÍ:

Bývalého učitéle Horáčka, Collina Raymonda
Wernera (Melb.?), býv. stud. vyšší lesnické školy
Františka Doležala a Jiřího Honsu z Č. Budějovic.
Zjistíme-lí adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

Před mistrovstvím světa v ledním hokeji

Hokejisté RH Brna mistry republiky
V úterý 14. února skončila v ČSR první hokejová liga, v které byli opět nejúspěšnejší hráči
RH Brna, kterým v posledních třech zápasech stačilo získat jen dva body. Ty získali v utkání
30. kola na neutrální půdě v Hodoníně proti pražské Spartě, a tak si mohli "dovolit dokonce prohrát i zbývající dvě mistrovská utkání, na Kladně a doma s Pardubicemi, ve kterých hráli s několika náhradníky. Hokejový finiš nevydrželo mužstvo Bratislavy, které prohrálo v Praze se Spartou
nečekaně vysoko 3 : 17, a tak, chce-li zůstat na druhém místě tabulky, musí v odloženém zápase
doma zvítězit nad Kladnem. Předsednictvo Slovenského Ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy vzhledem k nepřístojnostem, které se odehrály v posledním zápase mezi RH
Brnem a Bratislavou 4. února na bratislavském ledě (domácí vyhráli 5:3) odložilo zápas aiž po
prošetření celého případu. Z první ligy sestupují mužstva Sparty Brno a Zlína, na jejich místa
postupují vítězové druhých lig: Vítkovice a Litoměřice.
TABULKA ČS. 1. HOKEJOVÉ LIGY
(zbývá sehrát jen utkání Bratislavy s Kladnem)
1. RH Brno 45 bodů, skóre 158:94; 2. Sparta Praha
41 bodů, skóre 159:97; 3. Bratislava (o zápas méně)
40 bodů, skóre 156:107; 4. Jihlava 32 bodů; 5. Pardubice 31 bodů; 6. Kladno (o zápas méně) 30 bodů.
— 7. Plzeň 38 bodů; 8. Chomutov 33 bodů; 9. Litvínov 30 bodů; 10. České Budějovice 26 bodů; 11.
Sparta Brno 22 bodů; 12. Zlín 14 bodů.
STŘELECKÁ TABULKA 1. HOKEJOVÉ LIGY
1.-2. Pantůček (RH Brno) a Golonka (Bratislava) po 35 brankách; 3.. Wimmer (Kladno) 33; 4 . . 5.
Habr (Plzeň) a Starší (Bratislava) po 27; 6. Dolan
(Pardubice) 26; 7. - 8. Vlastimil Bubník (RH Brno)
a Pokorný (Sparta Praha) po 25; 9. Jiřík (Kladno)
24; 10. Bárta (Bratislava) 22.
,

ČSSR-Kanada 6:7 (2:1,3:4, 1:2)
Pražský Zimní stadión na štvanici byl v sobotu
18. února dějištěm dlouho očekávaného mezistát.
ního hokejového utkání Československa s Kanadou,
které bylo pro dornápí representanty generální zkouš"
kou na světový šampionát ve Švýcarsku. Ačkoli čs.
hokejisté po velmi dobré hře vedli ve 12. minutě
druhé třetiny 5:2, stačilo dvouminutové zakolísání
obranné dvojice Gregor — Kasper, a bylo vyrovnáno
na 5:5. Střetnutí bylo dobré úrovně a bylo hráno
oboustranně slušně. ČSSR nastoupilo k utkání bez
svého nej lepšího obránce Potsche a první útočné
řady: Danda, Pantůček, Bubník, která zápasu jen
přihlížela. Branky ČSSR vsítili: Starší, Vlach, Gre.
gor, Walter, Vaněk, Klapáč.
Ostatní utkání Kanaďanů v ČSSR: v Brně zví.
těžili nad mistrem republiky RH Brno 6:3 a na
Kladně porazili B mužstvo ČSSR 5:3.
Mužstvo Trail Smoke Eaters sehrálo pak tato
utkání před mistrovstvím světa: porazilo ve Stockholmu ve 4. utkání Švédsko 4:1, v Helsinkách Finsko 10:5, v Moskvě hrálo s Křídly Sovětů 3:3, zvi.
íězilo nad sovětskými juniory 4:1, prohrálo však s
moskevským Dynamem 2:3.
V OSTRAVĚ: ČSSR — USA 6 : 3 (3:0,1:2, 2:1)
Tři dny po poměrně dobrém výkonu v Praze s
Kanadou, zvítězilo narychlo sestavené čs. národní
mužstvo v ostravské kryté hale po hře nevalné úrovně nad representanty Spojených států 6:3. Branky střelili: Vaněk, Starší, Habr a Černý po jedné,
Gregor 2. — Lépe než národní mužstvo zahráli proti
americkým hokejistům čs. junioři, kteří vyhráli 6:4,
a čs. "Béčko" zvítězilo nad USA dokonce 6:1.
Ostatní utkání amerických represenltantů před
mistrovstvím světa: se švédským repres. mužstvem
prohráli 0:7 a 1:13, s B mužstvem Švédska zvítězili
3:1 a prohráli 3:6, a v Helsinkách podlehli finským
hokejistům nečekaně vysoko 2:6.

šiješatydobře
108 High St. ,
—
ST. K I L D A ,
XJ 1697
telefon

164 Acland St.
VIC.
94 2260

Čs. mužstvo pro mistrovství světa ve Švýcarsku:
brankáři Mikoláš a Nadrchal, obránci Potsch, Kasper,
Buenther, Sventek, Gregor, útočníci Danda, Pantůček, Bubník — Starší, Vaněk, Černý — Doian, Bu.
.kač, Vlach — Kepák.
KRASOBRUSLAŘSKÉ MISTROVSTVÍ SVÉTA
V PRAZE SE NEKONALO
Vzhledem k tragické (Kanady, Rakouska aj.)
smrti kompletního 17 - jsou už v Praze, sliboval
členného družstva ame- uspořádání
světového
rických
krasobruslařů, mistrovství bez oslav a
kteří zahynuli při letec- bez tance a navrhoval,
kém neštěstí poblíže Bru- aby závodníci i činovníci
selu, rozhodl Mezinárodní nosili smuteční pásky.
bruslařský svaz, aby se Mezinárodní
bruslařský
mistrovství světa v Praze svaz na návrh nepřistouletos nekonalo. Čs. orga- pil. Československo bude
nisační výbor
oznámil asi pověřeno uspořádáním
Svazu, že dokončil pří- světového mistrovství v
pravy na mistrovství, a že roce 1962.
i někteří representanti

- - Ve zkratce - — 58. šampionát v rychlobruslení mužů v Goetebor.
gu se stal nečekaně kořistí Holanďana van der Grif.
ta, který zvítězil před vysoce favorizovaným Rusem
Kozičkinem a svým krajanem Rudí Liebrechtsem.
Vítězové jednotlivých disciplin: 500 m: Grišin
(SSSR), 1.500 m: van der Grift, 5.000 m: Nilson
(Švédsko), 10.000 m: Kozičkin. Ženský mistrovský titul v norském městě Toensbergú obhájila sovětská
representantka Valentina Steninová.
— Výsledky mistrovství světa v jízdě na bobech v
americkém Lake Placid: dvousedadlové boby — 1.
Itálie I., 2. USA, 3. Itálie II; Čtyřsedadlové boby: 1:
Itálie, 2. USA. 3. Švédsko.
— Na krasobruslařském mistrovství Severní Ameriky
ve Filadelfii dosáhli pozoruhodného úspěchu čs. exulanti sourozenci Marie a Otto Jelínkovi, kteří se
poprvé stali vítězi dvojic. Mistrovský titul v soutěži
mužů získal Kanaďan Jackson, v soutěži žen byla
nejúspěšnější 161etá Američanka Owenová (o dva
dny později zahynula při leteckém neštěstí u Bru.
selu) a v soutěži tanečních párů byli první Kana.
ďané Thompsonová. Molachlin.
— Házenkáři pražské Slávie vyhráli i odvetné utkání
s RSV Muelheim (Záp. Německo) na domácí půdě
4:2, a postoupily do finále Poháru evropských mistryň v házené o sedmi hráčkách.
— Tradiční mezinárodní fotbalový turnaj juniorských
klubových celků v italském přímořském městě Via.
reggiu, který je každoročně jakýmsi neoficielním
mistrovlstvím Evropy, vyhrál turínský Juventus,
který ve finále porazil Lanerossi Vicenza 2:0. Turnaje se zúčastnili také junioři pražské Dukly, kteří
sice porazili Bolognu. celkovým brankovým poměrem
ze dvou zápasů 4:2, prohráli však s turínským Juventusem nečekaně vysoko 0:4.
— Již v listopadu bude v Praze (býv. Strojnický
palác) otevřena největší a patrně také nejkrásnějsí
sportovní hala na světě o rozměrech 94 x 100 m. Při
hokejovém utkání se tu umístí pohodlně 18.500 osob.
z toho 14.000 na sedadlech.
— Fotbalisté pětinásobného vítěze Poháru evropských mistrů •— Real Madrid — hráli v přátelském
utkání v Rio de Janeiru s mužstvem Vasco da Gama
2:2 (2:0). Utkání, které mělo skvělou úroveň, sledo.
valo na stadiónu Maracana přes 115.000 diváků.

CHOROBY
KOŽNÍ A VLASŮ
léčí se úspěšnou metodou Cu-Ex-Ma na moderní kožní klinice
NATIONAL
SKIN INSTITUTE
165 Collins St.,
(vedle kina Metro),
MELBOURNE
Telefon MF 1272
Porady
zdarma
Zkoušené
ošetřovatelky
Ekzema-Dětské ekzema - Akne - Kožní
záněty-Záněty kožních
žlaz - Lupy - Padání
vlasů - Alopeeie- Psoiasis - Křečové vředy
Další kožní kliniky:
ADELAIDE:
25 Gresham Street,.
tel, LA 4270.
NEWCASTLE:
69 Hunter St.,t.B 3784
BRISBANE:
293 Queen St., FA 1445
TOOWOOMBA. MX.
C. Chambers, 164-168
Margaret St., tel. 7005
PŘEDPLATNÉ?

Malý oznamovatel
Poplatek za 1 řádku 1/-,
tučnou 1/6
ŽENU NEB DÍVKU k domácím pracem hledají
mladí manželé s 2 dětmi
v St. Kildě. S bytem nebo
bez.
Tel. 52 1030.
FILATELISTÉ ! Sbíráteli čs. známky čisté- neb
orazítkované, pište na
G.P. O. Box 1348, Melbourne, C.l
HOLDENY NOVÉ 100 £
pod cenou. Volejte tel.
(Melb.) 81 9505 - Standa
Vogt.
L i s t á r n a
M, H. Stuttgart: Díky
za výstř. Dopis jsme předali '— K. Š. Toronto:
Díky za výstř. — J. H.
Denver: Díky za adresy.
Ukázk. čísla zasíláme. —
J. T. Darwin: Došlo po
uzáv. Uveř. příště. Díky
—A.K. Ouse: Díky za
foto. — J. S. Maroubra a
M. B. Newtown: Díky za
adresy.
HD

— Vítězem zimního turnaje v kopané se stalo mužstvo
Hradce Králové, které vyhrálo všech pět zápasů s
brankovým poměrem 17:3. Druhé je ústí nad Labem,
třetí Dukla Praha, čtvrtá Slávie Praha, páté Kladno,
šestá Tatra Smíchov a tabulku uzavírá Spartak
Praha Stalingrad, bývalá Bohemians, který má však
dosud sehrány pouze dva zápasy.
— Čs. sprintér Vilém Mandlík a koulař Plíhal zvítězili na 1. letošních mezinárodních závodech na
kryté dráze ve východoněmeckém Senftenbergu:
Mandlík vyhrál 100 m za 10,7 vt.. před Němcem
Schuellerem (10.9 vt.) a Plíhal dosáhl ve vrhu koulí
16,73 m
— Švédský inženýr Lasse Hakensson zhotovil hokejku
z plastické hmoty, která prý je třistakrát pevnější než
dosavadní. Není celá z plastiky, ale i z březového
dřeva, do nějž je hmota vtlačena. Povrch j'e potažen pryskyřicí.
— Košíkáři pražské Sparty vyhráli odvetné utkání
2. kola Poháru evropských mistrů nad finským pře-,
horníkem Toi-pan Pojat Helsinki přesvědčivě vysoko
68:47 b. a postoupili tak už do 3. kola soutěže, tedy
mezi osm nejlepšíeh teamů Evropy.
— Na tradičním mezinárodním mistrovství Belgie
ve stolním tenisu v Bruselu dosáhl pěkného úspěchu
čs. pár Staněk — Uhrová, který vyhrál soutěž ve
smíšené čtyřhře. Ve finále porazil švéda Alsera spolu
s maďarskou exulantkou Simonovou, startující za
Západní Německo, v Děti setech: 21—12, 15—21.
21 — 17. 13 — 21 a 21 — 15.
— V neděli 19. února sehrála čs. fotbalová mužstva
několik přátelských mezinárodních zápasů. Slovan
Bratislava prohrál s MTK "Budapešť 1:3, Trnava
podlehla mužstvu' Motor Zwickau 0:3, Hradec Králové zvítězil doma nad Linzer AFK 3:2 a pražská
Sparta vyhrála nad Ferencvarosem 1:0.
— Na tradičních mezinárodních lehkoatletických závodech "Millrose Games" na kryté dráze Madison
Square Gard en v New Yorku vyhrál závod na 60 yd.
překážek držitel bronzové medaile Američan Hayes
Jones v nejlepším světovém halovém čase za rovných 7 vteřin.
— V příštím čísle bude přímý referát našeho sportovního redaktora z hokejového mistrovství světa ve
Švýcarsku.
HLAS
DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas., domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Telefon: 42 - 5980
Předplatné: na rok £ 1/17/-, na \ roku 19/-,
na 7 čísel 10/-, jednotlivě 1/6

