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Alžír, Kongo a Jihoafrická unie

M ě n í c í s e A f ri k a
N a novinových stránkách, které se zabývají mezinárodní politikou, má řit z Tunisu, Alžíru a
dnes prakticky každý druhý titulek nějaký vztah k Africe. Není na tom Maroka
severoafrický
nic divného. Situace se tam mění téměř den ze dne, a co bylo nového blok, v -němž by Franvčera, je zastaralé dnes.
couzi dostali zvláštní staV minulém čísle H D jsme mluvili o Rhodesii, Kenji a Alžíru. Dnes tus a Francie sama cese zmíníme o Alžíru, přidáme k němu Kongo, které stejně nezmizí z před- lou řadu hospodářských
ních stránek novin déle než na den, a Jihoafrickou unii, jejíž odchod z koncesí.
Britského společenství národů je právě sensací prvního řádu.
Bourguibovy pohnutTyto tři země ovšem nestačí ani zdaleka k úplnému obrázku sopky, v ky jsou celkem jasné.
jejíchž kráterech bublají lidé jako Nasser, Nkrumah, Kenyatta, Verwoerd, Patří k těm z mála africWelenský, Gizenga a jiní. Ani tihle lidé by nám však nedali správný kých vůdců, kteří jsou
obraz černého světadílu. Představují jenom jednu jeho tvář, tu špatnou. prozápadní, i když to
'V Africe jsou totiž také lidé, o nichž toho člověk tolik neslyší, protože někdy nemohou naplno
dávají přednost tiché práci před bombastickým rámusem demagogů, jimž pSiznat. Jeho politickým
jde většinou jenom o osobní zájmy.
cílem je udržení té části
Minulý týden byl uBylo by ovšem zají- arabského svět-!, které
K té druhé, tiché, ale
lepší tváři Afriky patří činěn další krok na cestě mavé vědět, co asi při- Arabové říkají Moghreb
alžírského mělo de Gaullea a jeho (Tunisi Maroko, Alžír)
takjé tuniský president k vyřešení
problému. Pařížská vlá- vládu k tak náhlému ob- v západní sféře.
Bourguiba.
da potvrdila oficielně, že ratu, t j. co asi BourguiSituace se však zatím
A l ž í r
je ochotna jednat s ve- ba de Gaulleovi za tak pro jeho plány nevyvíPřed krátkou dobou dením alžírských vzbou- velký ústupek nabídl.
jela příznivě. Maroko
jsme slyšeli o Bourgui- řenců bez jakýchkoliv
Londýnský Economist se dalo cestou neutralisbových pařížských roz- podmínek. To znamená, má svou teorii. V jed- mu. V Alžíru se vynořila
hovorech s de Gaullem že padla stará překážka nom ze svých článků realistická možnost čína o jejich optimistickém - příměří napřed, jedná- tvrdí, že Bourguiba slí- ských dobrovolníků a »
bil de Gaulleovi vytvo- (Pokračování
závěrečném
komuniké. ní až potom.
na str. 2)
Četli jsme o jeho dalších
jednáních s alžírským
Mocenské potíže uvnitř sovětského bloku
předákem Abasem a marockým králem. Pak se
však rozhostilo ticho,
které trochu podráželo
'Nejde tu ani o nové stavební družstvo ani o rekreační zájezd na Jadran.
nohy počátečnímu opti- Letos v únoru se však konala v hlavním albánském městě záležitost , dost
mismu.
nudná a dost zajímavá: IV. sjezd Albánské strany práce, kde hostoval
československý ministr vnitra Rudolf' Barák jako
československý delegát.

BARÁK V TIRÁNĚ

Útok na americké odbory

Tzv. Světová odborová federace, přirozeně ta komunisty ovládaná, pořádala letos v únoru zasedáni
předsednictva i výkonného výboru ve Východníni
Berlíně. Za ČSSR se účastnil předseda ÚRO František Zupfea. Ten také prohlásil:
".. . Třídní boj se ve všech kapitalistických zemích
prudce zostřii, a pravicoví vůdcové nemohou zabránit společným akcím a jednotnému postupu zdola
za spravedlivé požadavky pracujících..."
František Zupka musí být jasnovidec. Neboť toto
prohlásil v Praze, ještě před zahájením schůze Světové odborové federace. A ejhle, zasedání této ušlechtilé organizace se zvrhlo v pustou protiameriekou kampaň, namířenou" proti americkým odborům,
zcela tak, jak to František Zupka na pražském letišti předpověděl.
Pražská Práce z 5. února napověděla alespoň základní tón: "Po skončení regionální konferenee Mezinárodní organizace práce v nigerijském Lagosu
začátkem tohoto roku jsme přinesli zevrubný článek . . . o imperialistickém spiknutí proti africkým
odborům. V Lagosu byiy zveřejněny tajné britské
dokumenty (podvrhy, komunisty vyrobené - pr.),
jež jasně hovoří o snahách imperialistů ovládnout
africké odborové hnutí... V posledním čísle amerického listu Worker (komunistická tiskovina - pr.)
vyšel článek, hovořící o účasti amerických reformistů na tomto spiknutí. V čele skupiny předáků
britských a amerických odborů stojí předseda organizace AFL—CIO George Meany,
zapřísáhlý
nepřítel pokrokového dělnického hnutí... Pan ,G.
Meany patří k nejzuřivějším odpůrcům Světové odborové federace . . . " "
Divojíélmu nájezdu bomumistiakých "odborářů"
neušel ani nový americký ministr práce A. JT. Gold,berg, hlavně proto, že doporučil americkému dělnictvu užší spolupráci se zaměstnavateli. Je jasné, proč
komunistická padělnická organizace útočí na americké odbory. Každé arbitrážní narovnání mezi dělnictvem a podnikatelem znamená odložení revoluce,
na kterou tihle budovatelé míru čekají.

Jako má Hollywood
své "nedotknutelné'-', tak
má sovětský blok své
"nesmiřitelné". Shodou
okolností a ironií dějin
patří k sovětským nesmiřitelným obr a trpaslík Rudá Čína. a Albánie.
Společné rysy
Obě země mají ovšem
společné
předpoklady
pro svoji sršatost, která
by místo vycpané sovětské holubice míru nejraději viděla profil supa.
Obě země jsou hladové země. Obě potřebují
průmysl.
Zemědělství
obou zemí daleko pokulhává za potřebami obyvatelstva. Obě země se
cítí odříznuty od centra
vlivu a moci, Rudá Čína
neprávem,. Albánie právem. Obě země zatracují
sovětskou, léčku "mírového soužití" jakožto nebezpečné ohrožení "revolučnosti mas".
Obě země jsou na tom
hospodářsky a sociálně
tak špatně, že jejich komunistické vlády věří, že

jakékoli podstatné zlepšení životního standardu
znamená "demobilizaci"
proletariátu a tím odložení světové revoluce.
Obě země jsou v konfliktu s Moskvou - Rudá
Čína v konfliktu velkém,
Albánie v kcnříiktu přiměřeném.
Na tiránském sjezdu
byla nálada jistě velmi
nervózní. Sovětský svaz
se nechtěl nijak zaplést
do situace, která by se
snadno dala přirovnat k
situací, již ani Stalin nemohl rozřešit, když začala revoítovat Titova
Jugoslávie.
Spolehlivý prostředník
Chruščov a jeho vedení se neangažovali přímo. Našli si raději spolehlivého prostředníka československého komunistu, který ví, že počet
jeho dnů závisí na počtu
dnů Kremlu.
Kromě toho zvolení
Rudolfa Baráka
jako
mluvčího
Moskvy na
(Pokračování na str. 2)

Ale těch deset let (komunistické vlády - pr.)
také odhaluje, jak široká je fronta, na níž tento
centralistický, toporný, popoháněčský způsob
vlády je zranitelný, jak neuspokojuje ani ty,
kteří věří v komunismus, jak postihuje svou
úzkoprsou politikou právě mladé, nadané, tvůrčí, odborně vzdělané, neoportunistické kádry
lidí, jak se vcelku marně pokouší vecpat do
klece dogmatu život, který dávno překonal a
přerostl mříže učení minulého století, odmítajícího přijmout člověka s jeho skutečnými tužbami a potřebami a sny.
Pavel Tigrid

SOCIALISTICKÁ SKUTEČNOST
Co je to, co nás nejvíee popuzuje, vezmeme-li
do ruky kteroukoli komunistickou publikaci, novinami počínaje a vědeckými knihami konče? Někdy
je to popuzení velmi silné, a my jako čtenáři můžeme ukázat prstem na řádky, které nás pobuřují.
Jindy je to však popuzení silně neurčité, pocit, že
vás někdo podvádí, že vám lže tak dovedně, že je
těžké odhalit pravou príeínu tohoto pocitu.
Je to nějak takhle: komunistická propaganda - .
a musíme mít neustále na mysli, že všechno, co je v
komunistickém světě vytištěno, je vytištěno pro účely propagační - nelže ustavičně. K otevřené lži se
uchyluje jen tam, kde není-vyhnutí. Bylo by daleko
lehčí, kdyby lhala ustavičně. Byla by to špatná propaganda a nebyla by tak úspěšná n a ' dálku, jak
je dnes úspěšná v nekomunistickém světě.
Komunistická propaganda pracuje především- s
fakty zcela jinými než fakty, jak je známe v našem světě. Komunistická skutečnost není skutečnost, jak ji vidí lidé, nýbrž skutečnost, jak je j'i
třeba vidět z hlediska historického materialismu,
z hlediska prospěšnosti nebo neprospěšnosti komunistickému hnutí. Zabiie-li se pět horníků v kapitalistické zemi, stali se obětmi kapitalistického vykořisťování. Zabije-li se sto horníků v zemi socialistické, stalo se neštěstí a jeho oběti jsou prohlášeny
za bojovníky za nový řád.
Komunistická propaganda někdy nelže. Stačí, když
potlačí některé menší detaily, které jsou součástí skutečnosti, vyzdvihne detaily jiné a hle, socialistická
skutečnost se liší'od skutečnosti kapitalistické. Skutečnost a pravda je jen jedna, její podání Je dvojí.
V Maďarsku, se vzbouřili dělnici proti útlaku státní
moci. Vzbouřili se dokonce tak říkajíc klasicky,
revoluční moc vyšla z lidu, lid ]'i svěřil lidovým
výborům, lid dokonce umíral za svobodu lidu v boji
proti cizí intervenční armádě. Ale pravda historického materialismu byla opačná. Protože utlačovatelem byla -komunistická strana, protože intervenční
armádou byla Rudá armáda, pak na straně lidu umírali kontrarevolucionáři, íašisté, kapitalisté a cizí
agenti. Komunistická propaganda nepopírala fakt
povstání. Popřela fen jeho smysl, vyměnila revoluci
kontrarevolucí.
Maďarský případ je ovšem z těch krajních případů, kde je komunismus vehnán do úzkých, že mu
nezbývá než se uchýlit k obrovské a fantastické
lži. Dobré je to, co prospívá revoluci. Takové maďarské lži ovšem mají smrtelnou slabost. Protože
jsou tak velké a-tak fantastické, neuvěří jim nikdo.
Jsou však tisíce drobných lží a .podvodů, z nichž se
skládá tzv. sovětská skutečnost, s nimiž může komunistický propagandista beztrestně argumentovat,
neboť to jsou skutečnosti, které nelze na místě ani
prokázat ani vyvrátit.
Z Austrálie můžeme sledovat československý život
jen prostřednictvím tištěného slova. Je to velká překážka při měření skutečností. Ale v určitých případech je to velká výhoda. Pamatujeme si, že byla
doba, kdy se v Československu nestalo za dlouhá
leta ani jedno dopravní neštěstí, nebyl odsouzen jediný kapsář neba vrah z vilnosti, nestalo se nic lidského a pochopitelného. Byla to fantastická doba,
v níž československý lid jen podpisoval mírové rezoluce, psal básně na Stalina a synové z vděčnosti
straně žádali tresty smrti pro otce, kteří zradili komunismus.
To byla doba velkých lží. Dnes (nemůžeme říci,
vrátí-li se staré doby) čelíme tisícům malých lží,
tisícům podlých sovětských skutečností. Jednou se
dohadujeme, co znamená skutečnost, že válejí v
blátě své- vlastní odborové funkcionáře, jindy se
snažíme domyslit, proč nastala honební sezóna na
"byvší lidi", nebo proč právě nyní se vyrojilo tolik
vyzvědačů, kteří byli promptně dopadeni.
Snažíme se s těmito skutečnostmi vyrovnat co nejlépe a nejobjektivněji. Ale tím víc a hlouběji si
uvědomujeme komplikovanost, důkladnost a smrtelnou nedůslednost celé komunistické ideologické nadstavby.
jun
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M Ě N Í C Í SE A F R I K A
(Pokračování

se str. 1) prokomunistický "dědic"
nimi i komunistického a vládce provincii Orient a l e a fdivu, kíeré tvoří
vlivů.
jednu, třetinu Konga. A
Bourguiba tedy jedfaktem je, že pokud
nal, aby zachránil svůj
Gízengův podpis nepřistarý ideál a s ním i
bude k podpisům ostatsvou politickou
kýži.
ních konžských pohlaváFaktem totiž je, že si
rů, tanar.arivská d o h o d a
Bourguiba nemůže donemá větší cenu než pavolit ztratit Z á p a d o nic
pír, na němž je napsána.
více, než si může Z á p a d
Jihoafrická unie
dovolit
ztratit
Bourguibu.
Jižní Afrika, lépe řeK o n g o
V Tananarivě na býr
valém Madagaskaru, nyní Malagasy, sešla se
konference vůdců tzv.
konžských států. Účastníci: president Kasavubu,
jeho
ministerský
předseda Ileo, Tšombe
z Katangy a Kalonji z
provincíé Kasaj. Všichni
tihle "vůdcové" se dohodli dát Kongu novou
konfederační formu svobodných států. Z a presidenta konfederace uznali dosavadního leopoldvillského presidenta Kasavubu.
Rozhodnutí dosažené
v Tananarivě se dobře
čte. Člověk by na okamžik dokonce uvěřil, že to
znamená konec potížím
v Kongu a začátek nových a lepších časů. Skutečnost bohužel není tak
růžová.
Konference se totiž nezúčastnil v Praze školený
Gizenga,
Lumumbův

čeno její rasistická vláda, nemá dnes ve světě
mnoho přátel.
Pokud
ještě nějaké měla, bylo
to mezi členy Britského
společenstyí národů. Jenomže Jihoafrická unie
se stane v květnu republikou a jako budoucí republika musila
znovu
požádat o obnovení svého členství.

MÁTE V Y R O V N Á N O PŘEDPLATNÉ H D ?

PŘ1JEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Rangeg,
30 mil od Melbourne, strávíte v
YOSEMITE T O U R I S T H O U S E
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.

Naše rovy
HUSITA

Všeobecně se očekávalo, že se ji podaří v
Britském
společenství
národů udržet. " P o d a ř í "
je správně řečeno, neboť
řada státníků
dnešního impéria se snažila o
to, aby členství J i h o a f ricky unie obnoveno bylo.
Tahle snaha se však
minulý týden setkala celkem nečekaně s nezdarem.
Jihoafrická unie sice
nebyla v pravém slova
smyslu vyloučena, ale
podmínky jejího členství, které odsuzovaly rasismus, byly pro jejího
ministerského předsedu
Verwoerda zřejmě nepřijatelné.
Tak se stalo, že má
Britské společenství ná-

PATRICE

LUMUMBA

Komoráři z Dolu Mistra Jana Husa v Mostě byli vraždami čelných představitelů konžského lidu silně dojati. 31 členný kolektiv komorám, vedený soudruhem V. Vostatkem, soutěžící o titul Brigády socialistické práce, se
rozhodl» lže bude pracovat pod jménem Brigáda Patrice Lumumby.
Také soudruzi ze střediska silniční dopravy
Sdružení státních hutí a dolů v Mostě, držitelé titulu Brigády socialistické práce, ponesou
jméno hrdiny konžského lidu . . .
Práce, Praha, 23. 2. 1961

Proletářský
internacionalismus
Rudolf Barák své zaměstnavatele nezklamal.
Jeho projev byl důležitý
hlavně tím, co vynechal.
V Barákově projevu totiž chybělo jakékoli oceněpí dnešního
vedení
Komunistické strany Albánie. Celý jeho projev
byl zaměřen na podporu
rusofilské oposice v albánské
komunistické
straně.
Spolehlivým
zpravodajem je, alespoň v tomto ohledu, Rudé právo
z 19. února tr. Barák začal chlácholivě:
"Celkový vzestup albánské strany by byl nemyslitelný, kdyby se široce a důsledně neuplatňovaly zásady proletářského internacionalismu
ve vztazích mezi socialistickými zeměmi.
Výrazem
internacionální solidarity zemí socialistického tábora je
všestranná a nezištná pomoc, kterou poskytují
Albánii na zásadách proletářského internacionalismu Sovětský svaz a
ostatní socialistické země,
mezi nimi i Československo . . . "
Věřte Moskvě !
Pak začal Barák nepřímo kázat proti Pekingu a dokazovat, jaké dobrodiní je přízeň Moskvy:
". . neustálé prohlubování vzájemných svazků
mezi KSČ a KSSS a jejím leninským vedením,
což KSČ pokládá za je-

NOVĚ 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/—, l^rvní parta 10/—, Zahradníkův rok
N a jiném místě (Svět 14/—, Cestopisy 20/—, T. G. Masaryk: The Ideals of
minulosti, str. 4) zabý- Humanity 12/—, Praha Guide Book 15/—
váme se Britským spolea
mnoho
jiných
čenstvím národů obšírUvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.
něji. Řekli jsme tam, že
mezi užitečné úkoly, které ještě může splnit, patBox 1888 R,G.P.O. Melbsurne
ří umožnění hladkého
přechodu koloniální AKnihy můžete též objednat prostřednictvím
friky v A f r i k u samostatHlasu domova
Telefon 42-5980
ných států.

rodů o člena méně. Někdo bude nad tou "ztrátou" hořekovat, a někdo
jí uvítá. Souhlasíme s
druhou skupinou.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

Dr. Verwoerd by při
plnění tohoto úkolu nebyl pomocí, ale přítěží.
Britské společenství národů ztratilo jeho odchodem na kvantitě. N a
kvalitě však neztratilo
vůbec nic.
-kw-

Barák v Tiráně
(Pokračování se str. 1.)
sjezdu albánské komunistické strany mělo další výhodu; Každý ví, jaká je trpkost mezi jugoslávskými titoisty a československými stalinisty.
Albánští
soudruzi
patrně raději poslouchali československého delegáta, o kterém vědí, že
je mu Tito nepřítelem
právě tak velkým, jako
je jím, než oficielního
mluvčího
Chruščovova
oportunního imperialismu.

20. 3. 1961

DOMOVA

den ze základních rysů
socialistického
internacionalismu a je hluboce
pfiesvědčena, že je to zákonitá tendence vývoje
všech stran, které stojí
na pozicích marxismu leninismu."
Jestliže tento polopatísmus nepochopili albánští komunisté, pak by
všichni zasloužili navštěvovat kursy základního
stranického školení.
Opravdu
choulostivá
byla pasáž další, neboť v
ní Barák narážel přímo
na čínsko - sovětskou
ideologickou
roztržku.
Udělal to diplomaticky,
neboť za nepřítele číslo
jedna označil revízionismus, a teprve na druhém
místě se zmínil o "dogmatismu", což je standardní termín v dnešní
sovětské hatmatilce pro
politickou linii Rudé Číny:
Jednotní, jednotnější . . .
" V současné situaci
nabývá zásadního významu jednota socialistickéh o tábora a mezinárodního
komunistického
hnutí, upevňovaná rozhodným bojem proti revizionismu jakožto hlavnímu nebezpečí, i proti
dogmaticko - sektářským
úchylkám . . . ' '
V závěru projevu soudruh Barák doufal, že
se albánští
komunisté
přidrží moskevské bible
("usnesení moskevských
p o r a d ' a leninských principů proletářského internacionalismu"),
a
že
půjdot< pod
vedením
Komunistické strany So-

RUČNÍ VAZANÍ KNIH
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunningr St., ST. KTTJ)A, Vic.
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

ZE DNE NA DEN
5.3. V Kongu došlo k
bojům mezi konžskými
vojáky a oddíly Spojených národů.
— V Tananarivě na Madagaskaru byla zahájena
konference
vedoucích
konžských politiků.
— Německá marka byla
revalvována.
7.3. Valné shromáždění
Spojených národů znovu
zahájilo jednání po jedcnáctitýdenní přestávce.
8. 3. V. Londýně byla zahájena konference ministerských předsedů Britského společenství národů.
9.3. Rusům se podařilo
vystřelit do vesmíru a
přivést ona Zem v pořádku
družici, která - měla na
palubě psa.
— Konference britských
ministerských předsedů se
vyslovila "pro přijetí komunistické Číny do Spojených národů.
13.3. Tananarivská konference se rozhodla vytvořit federaci konžským
států. Na konferenci nebyli zastoupeni příznivci
bývalého
ministerského
předsedy Lumumby.
— V Londýně bylo zahávětského svazu "kupředu
k novým vítězstvím socialismu a míru."
J e to episoda, která
jasně značí, že Britské
společenství národů není jediným mezinárodním celkem, který trpí
vnitřními neduhy, a že
mocenské aliance nejsou
jen výsadou kapitalistických mocností.
Nabízí se obměna slavného. Orwellova výroku:
v socialismu jsou všichni
jednotní, ale někteří jsou
přece jen o chlup jednotnější.
vm

jeno soudní řízení ' proti
skupině, obžalované z
protistátní špionáže.
14. 3. Kypr byl přijat za
člena Britského společenství národů. Arcibiskup
Makaríos přibyl do Londýna, aby se zúčastnil
konference ministerskýcn
předsedů.
15.3. Jihoafrický ministerský předseda
Verwoerd oznámil, že Jižní
Afrika odvolává žádost,
aby byla přijata za člena
Britského
společenství
národů, až se -stane v
květnu republikou, protože nemůže přijmout
útoky konference na jihoafrickou rasovou politiku.
— Konference se rozhodla
přijmout za člena Sierru
Leone, která se stane samostatným státem
27.
dubna.
16.3.
Britská
Labour
Party vyloučila pět poslanců pro porušení stranické discipliny.
17. 3.. USA zrušily zabavpvání
komunistického
propagačního materiálu,
zasílaného poštou do USA.
Americká pošta odhaduje,
že od roku 1948 zabavila
15 miliónů takových zásilek.
18. 3. Tlupy domorodců z
Konga vtrhly do severní
části portugalské Angoly.
Několik desítek bělochů
bylo zabito.
PRVOTŘÍDNÍ
česká i jiná evropská
jídla
BARCLAY
RESTAURANT
122 Russell St.,
Melbourne
Tel. 63 2775
Otevřeno celý týden
Jd 11.30 do 8 h, večei
Zvláštní místnosti na
hostiny všeho druhn
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

-3Polemika o "socialistickém" způsobu života

Proti vyšší rozvodovosti

Ruzyni s delegací k u b á n - nice na Bulovce v Praze.
ských odborářů. Kubánci Zemřely byl také dlouhofunkcionářem
prý uplatní na Kubě letým
"cenné zkušenosti" z prá- předsednictva ČOS.
Rudé právo z 1. března se ptá zklamaně: "My se ptáme mladých lidí:
— Rudé právo z 27. února
ce čs. odborů.
si
stěžovalo,
že
"při
rozKdo
jiný? Kdo jiný než právě mládež by měl s chutí a bez různých zá— Antonín Novotný zaslal marockému králi Ha- hodování o přiznání dů- těží prosazovat a uskutečňovat to nové, co všichni společně musíme už
sanovi II. soustrastný te- chodů pomínénýeh zhor- dneska vlojžit do základů komunismu. Vzpomínali jsme v těchto dnech zalegram k úmrtí krále Mo- šením zdravotního stavu ložení Komsomolu a jeho cesty. Vzpomínáme a budeme vzpomínat, jakou
hammeda V. Kondoloval postupují orgány sociáltéž předseda vlády V. Ši- ního zabezpečení někdy úlohu sehrála právě mládež už přímo při vytváření naší komunistické strabenevolentně a nepřihlí- ny a ve všech jejích bojích. Byli to mladí proletáři, kteří šli mnohokrát
roký.
žejí k třídnímu a politic— Náměstek ministra za- kému profilu některých nejhorlivěji a s celou svou odvahou do zápasů s buržoazií za nový s v ě t . . . "
hraničí dr. Jiří Hájek jed- žadatelů". Jako příklady
Komunistická
strana
N a o p a k velmi .malé mnozí z nás se o torp
nal v Bolívii s ministrem "benevolence" byli Jmeškolství Fellmannem o nování J á n Jarábek ze Československa však ne- procento dnes tvoří ná- přesvědčili při totálním
možnosti pomoci při bu- Senice u Myjavy a B. lká jenom n a d nepocho- zorové, p á r o d n o s t n í a válečném nasazení. Ale
dování technického škol- Rous z Lounská, oba "bý- pením mladé generace, náboženské
Československu
ten
neshody, v
ství v Bolívii. Dr. Hájek valí velkostatkáři".
o které říká, že to "na mjetkové nebo finanční "totálajnzac" povýšili na
také prohlásil, že dojde
socialistického
nemoci, f o r m u
k výměně zboží mezi o- — Antonín Novotný byl štěstí" nemá lehké. Ko- n e s h o d y . . a
na
zájezdu
v
Severočesmunistický
mluvčí
se
tu
soužití.
včetně
n
e
p
l
o
d
n
o
s
t
i
^
bezběma zeměmi. ČSSR by kém
kraji,
kde
byl
dodala stroje a průmys- "srdečně vítán". Dopro- d o j e m n ě s h o d u j e s vý- d ě t n o s t i . . . "
Z d á se nám proto
lová zařízemí,
Bolívie vázel ho tajemník ÚV roky zástupců drsného
N e n í tedy vůbec jas- hrozně platonické pouměď a slitiny antimonu. • KSČ
Bruno
Koehler. kapitalismu, kteří také né, proč se na toto téma čování redaktora Prav— Ve věku 82 let zem- Navštívil Most, Teplice, hlásají, že je dobře, když
M l a d á f r o n t a tak široce dy:
řel v Praze umělecký his- Ústí nad Labem a Liberec.
když
je
"Současně však vlasttorik akademik Zdeněk — V Třebíči n a Moravě časy jsou špatné, proto- rozepisuje,
Wirth.
zemřel ve věku 82 let že se pracující musí ales- všechno tak normální, a, ní vytvářející se socia— ÚV KSČ zaslal Mon- přední básník katolické p o ň víc snažit.
jak by řekl J a n D r d a , listický vztah k práci vegolské revoluční straně moderny J a k u b Deml.
dovádí se lépe, rozvádí de k hlubšímu zájmu o
Pionýr na jedničku
"vřelé soudružské pozdra- — Do New Yorku odletěse veseleji.
práci manžela nebo manvy" ke 40. výročí jejího la nová delegace ČSSR ke
Komunisté- měli s mláČertovo kopyto této želky, i když pracují v
založení. Podobně byla Spojeným národům. Vede deží potíže odjakživa.
poctěna i Komunistická ji ministr zahraničí Vácpropagandistické kampa- úplně odlišném oboru."
strana Portugalska.
lav David a jejími členy Komunističtí pedagogo- ně proti "zvýšené roz. . . <a vůbec n e
— Na letecké lince Praha jsou námějsíjek ministra vé si dnes začínají stě- vodovosti" (!) odkryla
T o zní sice krásně, ale
— Havana bylo zahájeno zahraničí ing. J . Nosek, žovat, že se jim i ten bratislavská
Pravda
z
pravidelné letecké spojení stálý delegát ČSSR u pionýrský d u c h školní
je to tak realistické jako
společností Companía Cu- OSN K. Kůrka, vedoucí mládeže přeměnil v mrt- 25. ú n o r a :
ony proslulé ruské filmy,
odboru
bana de Aviación. Prvním mezinárodního
Zdánlivě...
v nichž se mladík zamizahraničích vou učební osnovu.
letadlem přiletěla do P r a - ministerstva
" T a k se n á m u k a z u j e loval do traktoru. A asi
hy delegace kubánského věcí dr. Z. Trhlík a záM l a d á f r o n t a z 22. úministerstva
dopravy, stupce stálého delegáta dr. nora tr. zaznamenala v skutečný základ někte- stejně účinně, neboť českterou uvítal ministr do- Z. Černík.
projevu, tajemníka Ú V rých manželských roz- koslovenští občané lopravy dr. F.Vlasák.
— Předseda
Národního
které
zdánlivě gicky kladou vinu za rozZdeněk Čs. svazu mládeže Libo- vratů,
— Náměstek ministra ob- shromáždění
způsobila společná prá- vrácená manželství n a
ra
Batrly
tuto
příznačFierlinger
a
jeho
náměschodu jng. J . Kohout přice mužů a žen na jed- správný p r a i u I to dojal ecuadorského obchod- tek dr. J. Kyselý přijali nou pasáž:
delegaci
"
francouzkých
svědčuje citovaný článek
n
o m pracovišti.
"
V
některých
(pionýrního zmocněnce a prozkoumal s ním "možnosti poslanců.
ských - pr.) skupinách
N e p l a t í to pochopi- Pravdy:
dalšího podstatného roz- — Jan Werich, který se se děti scházejí ve škole telně vždy a všude, ale
" B u d e tedy správné,"
šíření hospodářských sty- už dlouhou dobu neobjevil na jevišti, studuje k veškeré pionýrské čin- ve většině p ř í p a d ů to p o u č u j e redakce, "když
ků".
— Ve věku 80 let zemřel roli Falstaffa pro shakes- nosti a dívají se pak na tak je. J e však samo- všichni ti zklamaní a rozing. Mečislav Petrů, tvůr- pearovskou inscenaci v ni málem jako na vyučo- zřejmé, že každému z trpčení mužové a ženy,
ce řady veřejných pro- Brně. Ve filmu bude hrát vací p ř e d m ě t . . . "
manželů práce v za- kteří obviňují naše zříjektů, z nichž nejznáměj- roli loupežníka Babinskéměstnání s jinými muži zení (začleňování žen d o
ho.
Scénář
napsal
Jiří
Nejlepší
vystižení
siší je jeho návrh nemoc- Brdeička, výpravu tvoří
z
tuace pionýrského hnutí a ženami poskytuje mož- výrobního procesu)
Jiří Trnka.
jsme si přečetli v dopi- nost porovnání s vlast- rozvratu vlastních man— Česká filharmonie je v
ním partnerem v man- želství, se p o d í v a j í sebřeznu na zájezdu ve Vý- se z Československa, ve
želství, a tím zvyšuje i bekriticky na své vlastní
kterém
ustaraná
českochodním Německu a RaV Brně byla souzena skupina pašeráků a
jednání a osobní růst v
kousku. Dirigovat ji bude slovenská matička sdě- vzájemnou náročnost."
rozprodavačů zlatých mincí* hodinek, nylonek Karel Ančerl.
l u j e příbuzným do A u Ž e příležitost dělá zlo- manželském soužití . . .
atd., která spolupracovala s rakouským ob' — Olomoucká činohra u- strálie, • že jejich neteř děje, je stará pravda, a
FEC/vm
vedla na scénu další ančanem W. Fialkou. Odsouzení a rozsudky: A. glickou h r u
dramatika H a n i č k a "chodí do toho
Spáčilová 18 měsíců, C. Babuška 14 měsíců, J. Arnolda Weskera "Ko- pionýru, aby ji potom
řeny". Uvedení bylo kri- pustili do bruslení."
Zeman 12 měsíců, W. Fialka 18 měsíců.
D O V O L E N O U , N A J A K O U JSTE BYLI
tiky přivítáno s neobvykM a j í to komunisté poŽelezářské zboží v hodnotě 170 tisíc korun
lým nadšením. Hru přeZVYKLÍ Z EVROPY,
zatajil a rozprodal R. Cimala z Valašského Me- ložil Jiří Mucha,' spisova- tíže: mládež není dost
tel, ktený byl dlouhou nadšena, pionýři chodí
ziříčí. Byl odsouzen na 5 let.
strávíte v nádherném výletním místě
dobu vězněn.
do pionýrství jako do
18 měsíců žaláře dostala Marie Marková z
Ve Stromovce bylo sla- ručních prací, a ti dosPrahy 1, která jako vedoucí bižutérie rozprodá- —
veno 40. výročí založení
vala (spolu se zaměstnancem sklářského prů- Čs .komunistického svazu pělí? V d ě k u nikde nePrvotřídní ubytování a výbornou
myslu Adolfem Veselým) na černo zboží. D o - mládeže
(Komsomolu). najdeš.
kontinentální stravu
Účastnili
se:
K.
Bacílek,
J.
konce prý na černo "exportovala" bižutérii do
Vše je v pořádku
Dolanský, J . Hendrych, V.
tam dostanete v
Rumunska, když tam jela "na rekreaci".
Kopecký, V. Široký, B.
T i dospělí totiž začíZubní lékař F. Talafa ze Žiliny byl odsou- Koehler a V. Krutina.
n a j í svádět svá rozvozen na '3 a půl roku vězení, protože ordinoval
— Recepce k
státnímu dová řízení n a komunissvátku
Spojené
arabna černo. Bylo mu zabaveno jmění a zásoba
ské republiky se účastnili tickou stranu.
vedeném bývalým majitelem restaurace
zlata.
na pražském velvyslanecZ M l a d é f r o n t y z 25.
"Balaton" v T o o r a k u
N a 10 let žaláře byl odsouzen zločinec z po- tví V. Široký, dr. F. Kaú n o r a bychom se toho
volání Antonín Vejvoda z Liberce. Jeho rejst- huda, gen. B. Lomský, dr.
Dva
tenisové
courty - biliard - stolní tenis - taneční
nedohmátli. T a m se tořík: 38 krádeží, 18 pokusů o krádež, několik A. Neumann, irig. J. P ú sál
teplá
a
studená v o d a ' ve všech pokojích
čik, dr. A. Gregor, ing. tiž jenom tvrdí:
nebezpečných ohrožování, krádeže aut, vlou- J.
V ý b o r n á s t r a v a a všechno p o h o d l í
Kohout, místopředsedo" V roce 1958 nejzápání a ¡nehlášení pohlavní choroby.
vé NS A. Pospíšil a dr. važnější příčinou rozvoza- m í r n é c e n y
A.
Pro vykrádání listovních zásilek byl odsou- V. Škoda, primátor
G
reservování
pokojů pište na
dů
byla
nevěra,
o
něco
Svoboda.
FEC
zen na 18 měsíců poštovní zaměstnanec Josef
častější u mužů než u
Kooringa Guesthouse, Marysville, Víc.
T h o n z Prahy 1.
žen. D r u h ý m d ů v o d e m
DOPORUČTE
nebo telefonujte do Marysville č. 2 nebo si
Pro bulačství a krádeže byl v Mostě odj e ' (mužovo opilství . . . .
pobyt
u nás zajistěte v kterékoli cestovní kanceláři
H
L
A
S
D
O
M
O
V
A
souzen na 2 a půl roku žaláře Jiří Dohnal.
P o m ě r n ě časté jsou sesvým přátelům
Č/FEC
xuální neshody.

— Československá vládní
delegace, vedená Antonínem Novotným, se vrátila
z oficielní návštěvy Maďarska. Bylo vydáno společné prohlášení
obou
vlád: ČSSR i Maďarsko
budou nadále "podporovat návrhy SSSR na vyřešení německé otázky
mírovou cestou", "budou
podporovat národně osvobozenecký boj
národů
Asie, Afriky, Latinské A meriky" a obě vlády odsoudily činnost generálního tajemníka OSN.
— Kubánské velvyslanectví v Praze oznámilo členům úderky Kubánsko. československého přátelství z malírny np. Karlovarský porcelán ve Staré
Roli, která usiluje o titul
Brigáda socialistické p r á ce, že přebírá nad úderkou patronát.
— V Praze se konala tisková konference, kterou
pořádal Čs. ústav pro mezinárodní styky s. Historickým ústavem Čs. akademie věd a umění. Byla
na ní předložena kniha
"Minulost Varuje", sloze,
ná z 32 historických dokumentů z doby nacismu.
Konferenci
předsedal
prof. dr. Vladimír Soják,
hlavní referát přednesl
dr. Václav Král.
— Koncem února se konalo v Praze zasedání stavebnické sekce Rady vzájemné hospodářské pomoci socialistického bloku.
Jako pozorovatelé se účastnili
zástupci
Vietnamu.
— Ústřední
výbor
Čs.
Červeného kříže projednal na ' svém plenárním
zasedání úkoly na rok
1961 a v období třetí pětiletky. Pozornost ČČK se
nyní soustřeďuje na akci
"Jarní úklid".
— Tajemník ÚRO Gustav
Hnilička se rozloučil v

Procesy a rozsudky

MARYSVILLE,

VIC.

KOORINGA GUESTHOUSE
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

2. poschodí
6 A Elizabeth St.
Melbourae - City
Telefon MF 3256

Optical Service

Přijímáme objednávky také poštou

ČTEME RUDÉ PRÁVO
KAŽDÝ NĚCO PRO VLAST!
Strana žádá od funkcionářů, aby byli vzorem nejen ve veřejném, ale též v osobním životě. J e to
oprávněný požadavek a jedno nelze oddělit od druhého. Ti jednotliví funkcionáři, kteří na to zapomněli, musili být napamenuti nebo i odvoláni.
Funkcionáři národních výborů jsou povinni přísně
dbát na dodržování pravidel komunistické morálky
a mít na mysli, že jejich odpovědnost straně a lidu
nemá přestávek ani výjimek. Pravda, nabízí se jim
mnoho příležitostí: jsou zváni na hony, různé slavnosti - třeba spojené s předáváním Rudých praporů,
najdou se i lidé, kteří jsou ochotni "oslavovat" j e jich narozeniny, či nějaké jiné výročí a vytvářet k
tomu i příslušné f o n d y . . . Nikdo nežádá, aby f u n k cionáři žili jako asketové, ale věci m a j í míru. Ta je
přesně určena: správné je to, co prospívá věci, jíž
z pověření lidu slouží.
Nároky na funkcionáře, na jejich pracovní a osobní život dále porostou. Není to náhoda, ale přirozený
důsledek vývoje -naší společnosti: upevňuje se socialistické vědomí mas, rozšiřuje se hnutí socialistické práce, která usilují o nový způsob života, stále méně dochází k porušování pravidel socialistického
soužití... J e dobře mít v národních výborech tyto
souvislosti pořád na p a m ě t i . . .
Rudé právo, 4. února 1961
INICIATIVA CHIRURGŮ
Kdopak by na vesnici v létě myslil na nemocnici!
A přece se často stává, že právě uprostřed špičkových prací začne něco b o l e t . . .
Lékaři v nemocnici v Rychnově n. Kn. si nedávno
řekli: "Co kdybychom se na všelijaké ty neduhy,
které zemědělce přes léto tolik trápí, přednostně podívali nyní v zimních měsících?" Svůj závazek
oznámili družstevníkům i na státních statcích. Za
pomoci obvodních lékařů, kteří "své lidi znají jaksepatří", se s pacientem okamžitě dohodnou. Začali
2. ledna a za tři týdny už m a j í za sebou přes 80 operací, převážně kýl, ale také hodně křečových žil.
Iniciativa rychnovských c h i r u r g ů . . . přichází zejména družstevníkům vhod. Mnohý z nich už do j a r ních prací nastoupí jako znovuzrozený...
Rudé právo, 25. ledna 1961
SLUŽBA LIDU NEBO AKUMULACE?
Zašel Jsem si do kavárny "Luxor", která byla
kdysi otevřena jako nealkoholická a nekuřácká. Byl
jsem však nemile překvapen nastalou změnou. Vyměnili tu totiž cedulky a z nekuřácké kavárny se stala
obyčejná, jichž máme jen na Václavském náměstí
celou řadu. Z bývalé místnosti pro kuřáky udělali
"nekuřácký salonek" s několika stolky, které sotva
stačí pro kávové seance babiček. V bývalé nekuřácké
kavárně se potloukaly převážně děti kolem 17 let.
děvčata všelijak oblečená a učesaná (budiž - asi
tomu nerozumím) a chlapci s "blbečky", samozřejm ě s cigaretou v ústech.
Po této neradostné podívané jsem odešel do Vodičkovy ulice, kde "U Bumbrlíčka" rovněž bývala
•nealkoholická a nekuřácká kavárna. Teď jsem
se tam v přízemním bufetu dozvěděl, že byla v září m. r. zrušena. Tak nevím; Jsou to snad samostatné
akce RaJ pro zajištění vyšší akumulace? Vždyť m á me celou řadu podniků zaměřených ani ne tak na
službu lidem jako především na akumulaci. Což ty
nestačí "vydělávat" na několik podniků sice s menším ziskem, za to však prospěšných zdraví našeho
lidu?
Rudé právo, 26. ledna 1961
ZVLÁŠTNÍ KVALIFIKACE UČITELŮ
Ministerstvo školství a kultury oznamuje, že na
pedagogických institucích bude, počínaje letním semestrem školního roku 1960 - 1961, otevřeno dálkové
tříleté rozšiřující studium oboru "základy výživy a
péče o dítě". Do tohoto studia se přijímají učitelé
s kvalifikací pro šestý až devátý ročník základní devítileté školy. Přihlášky, doporučené ředitelem školy
a závodním výborem ROH (u učitelů mimo službu
MNV) a odborem školství a kultury ONV, se podávají 20. února t. r. ředitelství pedagogického institutu. v Uchazeči prokáží při přijímacím pohovoru
řádným potvrzením nebo zkouškou, že ovládají šití
.a vaření.
Rudé právo, 2. únoral961
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K zasedání britských ministerských předsedů

SVĚT

MINULOSTI

N á š svět, jak všichni vidíme, mění se stále rychleji. Čím rychleji jezdí naše auta a létají naše
letadla a rakety, tmi rychleji se mění vrasčitá tvář světa. Jsou hodnoty» které se nemění, a které
proto zůstávají a jsou hodnoty, které dozrály, ztratily svůj význam a začínají odpadávat.
Mezi ty poslední, řekl bych, patří Britské společenství národů, jehož ministerští předsedové se
právě sešli v Londýně.
N ě k d o řekne, že Britské společenství národů není nic přežitého) a že může dát světu nejvíce
právě v době, která klade důraz více na tvoření širších nadnárodních celků než na škodlivé štěpení.
Snad na tom i něco je. Je však rozdíl mezi odumíráním a tvořením. A dnešní Britské společenství
národů lze, přes všechnu dovednou snahu po přizpůsobení, označit spíše jako odumírání něčeho
starého, než tvoření něčeho nového.
Mimo to, vytvoření nových a širších celků je možné jenom za určitých předpokladů, jež zahrnují
určité společné ideály, určité společné zásady a uz nání určitých nepříjemných nezbytností.
P ř e d p o k l á d á také- o chotu k obětování toho,
co kdysi bylo a často
ještě je považováno za
posvátné a nedotknutelné.
Stařec nad hrobem
P r o další
úspěšnou
existenci a vývoj Britského společenství n á r o d ů
jako širšího nadnárodního celku však neexistují
ani minimální p ř e d p o klady. Tříšť, která zůstala z někdejšího britského impéria, z a h r n u j e
elementy příliš nesourodé, než aby mohly vytvořit něco víc než papírovou f a s á d u , spojenou řadou přednostních
hospodářských úmluv a
vetchými pouty monarchie.
Z d á se téměř nemožné vytvořit harmonický
celek z lidí, kteří věří i
nevěří v základní p r i n cipy demokracie, z lidí,
pro něž je státní suverenita p o ř á d ještě posvátnou modlou, o níž se
nikdo nesmí otřít, z lidí,
kteř;) o p o v r h u j í rasismem, a z lidí, kteří jsou
jeho n e j zuřivějšími exponenty, z lidí, kteří věří, že barva kůže nerozh o d u j e , a z lidí, kteří věří, že b u ď t o je špatné
všechno, co není ,bílé,
nebo ž~e-je špatné všechno, co je bílé.

vystrčili hlavy z kolébky
hlubokého privitivismu.
. Nechceme říci, že by
Britské společenství n á r o d ů bylo něco bezcenn é h o . nebo
dokonce
škodlivého. J s o u úkoly,
které ještě může s úspěchem vykonat. J e d n í m z
nich je právě umožnění
hladšího p ř e c h o d u koloniální A f r i k y v A f r i k u
svobodných lidí. Britské
společentství
národů
však. není ničím, v co
byqhom mohli skládat
své n a d ě j e do budoucna.
Patří světu minulosti. J e
stařec n a d hrobem, který, zkušený vgkem, uklízí před smrtí nepořádek,
který za sebou v p r ů běhu svého života zanechal.
Mužové

impéria.

Britské
společenství
n á r o d ů m á mezi svými
představiteli lidí všech
typů: N é h r ú a a A y u b
Khana, T u n k u A b d u l a
Rahmana a dr. Verwoerda, Macmillana a d r .
N k r u m a h a , Menziese a

• K d e např. se může sejít
Menziesova "bílá,
Austrálie" s n a d p r o d u k cí lidí, s jakou se p o t ý k á
takový N é h r ú ? Kde se
může setkat západní demokratičnost Macmillanova nebo Diefenbakerova $ primitivním despotismem d r . N k r u m a h a
nebo i "osvícenou" a
možná n u t n o u diktatur o u generála
Ayuba?
Kde se může sejít zásadovost takového Rahmana s Menziesem, který
je ze zásady pro kompromis?

P ř í p a d J i h o a f r i c k é unie je typickou ukázkou
nesourodosti
Britského
společenství národů. J e
to p ř í p a d státu, jehož
hlavním
základem
je
nadřazenost jedné rasy
n a d d r u h o u , který však
je přesto členem společenství, které má být
nadrasové a n a d n á r o d n í .
J a k se staví k j i h o a f rickému členství mužové
impéria? Barevní členo, .
.
v.
ve jsou prirozene
ostré
proti. Někteříi jako Rahman, z moráního principu, jiní, jako N h r u m a h ,
proto, že se drží opačného konce rasistického
klacku. Rozdíl mezi postojem bílých členů není
jenom v pohnutce. J e d ni, jako
Diefenbaker,
jsou prostě proti, druzí,
jako Menzies nebo .Macmillan, říkají za zavřenými dveřmi, že je Verv/oerdův rasismus sice
velké svinstvo, ale jsou
to svinstvo ochotni držet
ve své "nadrasové" společnosti.

' J a k asi se může srovnat Rahmanova opravdová morálka s předstíranou morálkou Pandita N é h r ú ? K d e se může
sejít rasován tolerance takového H o l y o k e a s b í lým rasismem dr. V e r woerda nebo černým rasismem dr. N k r u m a h a ? (Pokračování na

str. 6.)

Konference o kritice
M. Zvára, U S A
Přední komunistický kritik Jan Rybák, známý svými stalinistickými
teoriemi, prohlásil před letošní celostátní konferencí o umělecké kritice,
že jejím úkolem bude "provětrat zatuchlé kouty, vysmejčit pavučiny, a
posvítit'si na to, co do naší socialistické kritiky n e p a t ř í . . . "

Kdykoli si chce p r a vověrný stalinista na n ě koho veřejně posvítit, nevěstí to nic dobrého. Rybákovo vymetání pavučin
se bude rovnat metení
starého prachu a haraburdí na scénu, na níž se
nedávno objevilo několik
ideologických úchylek.
Slovy J a n a
Rybáka
"někteři kritikové nekritizují po marxisticku".
D r . Felicia
Dokonce i nejnovější diBRUNTONOVÁ
vadelní hra Pavla KohouMUDr. (Československo) ta Říkali mi soudruhu
M. B. B. S.
(Melbourne) CHD 5/XI.), která byla
všemi kritiky odsouzena
opět zahájila praksi:
jako hra revizionistieká,
222, Barkly St,,
našla jednoho veřejného
obdivovatele.
ST. KILDA, Vic.
Byl jím divadelní repo 8. hod. večerní
referent pražského .roz144 Nepean Highway
hlasu, který o . Kohoutově
-GARDENVALE
hře referoval takto:
tel. X J 1872 - XM 2467
"Václav Řezáč jednou
Choroby vnitřní,
napsal: Piš ze sebe. z
ženské a dětské
doby, ve které žiješ, a
z myšlenkové základny,
J e těžké vytvářet h a r monický n a d n á r o d n í celek z lidí, jejichž kořeny
jsou v devatenáctém století, z pokrokových liberálů století dvacátého a
z lidí, kteří teprve včera

Diefenbakera a celou řad u dalších politiků ze
všech k o u t ů světa. N e n í
m n o h o zásadních věcí,
na nichž se všichni tihle
lidé m o h o u d o h o d n o u t .

na které stojíš. A z toho
piš, co chceš! Z toho, co
jsi prožil, a co dobře a
důvěrně znáš, z toho si
vymýšlej.. . N u a to udělal Pavel Kohout, a proto se hra povedla!"
Rozhlasový referent - .
Jan Kliment - se však
zřejmě zalekl, když zjistil,
=k ostře byla Kohoutova
hra odsouzena ostatními
kritiky, a spěchal se pokát za svoji unáhlenost.
V Literárních novinách
z 11. února 1-961 přiznal,
že prý došlo k chybě,
když psal kritiku Kohoutovy hry. J e ovšem jasné,
že k žádné chybě nedošlo,
Kliment řekl v rozhlasu to, co skutečně cítil. A byl jediným československým
kritikem,
který souhlasil s československým divákem. Kohoutova hra, která líčí
osud "komunisty z idealismu", z něhož se v lido-

vém zřízení stane defraudant, se prý hraje před
vyprodanými hledišti-.
K diskusi o stavu u m ě lecké kritiky se přihlásil
i básník Jiří Šotola, který
v 5. čísle časopisu Kultura napsal bez obalu, že
m u současná kritika nikdy nic nedala, nic pro
něho neznamenala a ' n e znamená, že ji při svétvorbě nepotřebuje.
Šotolovo prohlášení je
po dlouhé době zase projevem umělce, který vyjadřuje nesouhlas s kulturní linií komunistické
strany.
Zdá se proto, že konference o kritice bude
mít dvojí účel: posvítit si
'na kritiky, kteří se • odvažují se stranickým orákulem nesouhlasit, a současně varovat umělce, že
správnost .
stranických
soudů .nutno přijmout bez
reptání.
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Lidové komuny na tisíc výhod snad mají I

Ženy se v komuně rozesmály
Právem. Ale nemůžeme říci, jestli trpkým, hořkým, nenávistným, pohrdavým nebo beznadějným smíchem. Přečetli jsme si totiž v jednom z tev.
ženských časopisů s bojovným jménem Vlasta sáhodlouhou báseň Čchaoú
š u - sena z uměleckého souboru keluoianské komuny Čchung - čching. Pře*
básnil ji (a taky podepsal) československý básník Ladislav Fikar, a ani
se při tom nezarděl. Pochybujeme, že šéfredaktor předního ceskosioven-;
ského státního nakladatlství Čs. spisovatel a talentovaný básník jako je
Ladislav Fikar mohl něco vylepšit na originále, který přeložila Marta Ryšavá.
Otištění takového překladu však ilustruje rozsah, s jakým stalinisté a "suchaři" znovu zaujímají postavení, dočasně uvolněná. Čínský originál není
ničím jiným než stalinskou agitkou bez kousku invence, obrazivosti, krásy
nebo dokonce vkusu a piůvabu. Je zbytečné zdůrazňovat, že stalinismus
(tj. ždanovská linie) znamenala vždy v umění neumění a školený analfabetismus. Vyslechněte jen dva úvodní verše poemy "Ženy se v komuně
rozesmály", a pochopíte, jak stalinismus vytrval nejen v dogmatičnosti,
hrubosti, velikášství a především v nedostatku vkusu a humoru:
"Domácí práce jsou dřina a námaha samá,
jako když nohy máš spoutaný šlahounama."
Totéž patrně musí cítit básník, pokud je ovšem básníkem.
Ženy se ve zmíněné
čínské básni rozesmály
ne proto, že si přečetly
i řádku (těžko je ten
f u j t a b l nazvat
verši),
ale proto, že soudruh
Mao Ce - tun zřídil pověstné komuny, kde se
všechno odehrává v kasárenském rytmu.
Z počátku bylo všechno mizerné: Byla jedna
rodina, "měli se rádi a
synáčka' koupali", jak
praví jeden z idiotských
veršů, ale jednou šel
manžel do práce bez snídaně, protože jedna ženská
nemůže
stihnout
všecko.
A tím to začlo. Čínská
paní měla starosti: šla
na chrastí, ale "celou tu
dobu nepokoj ji svírá /
kdyby se synáček vzbu-

dil, sbírá a úzkostí zmírá." Ale dopadlo to
dobře, protože nakonec
se ¡vrátila domů a konečně ". . . Popadne synáčka
a hladí ho a líbá, / pije
jí 'u prsu a mrská se jak
ryba. / J e n oči zamhouří, únavou ospalá, / až
se jí mazílek na klíně
polulá."
A pak b u m bác, táta
vchází do dveří, a oběd
nikde. " J e n kvůli domácnosti se mockráte h á d a li", poznamenává čínský
epos. Leč Únor, jak
řekla jednou moudrá paní Pujmanová, vše změnil. A čínský Únor způsobil čínským rodinám
opravdový Lachkrampf:
"Když se pak komuny
pustily do jeslí, / ženy
své caparty do jeslí od-

DŽETEM CELÝM SVĚTEM
( 5 — SYMFONIE A LA SPAGETTI )
Poctivě přiznáme, že náš první oběd v Římě skončil fiaskem. Po 32 hodinách pudingové diety v letadle a 20 hodinách zdravého spánku na pevné zemi
je žaíudek vaší první a jedinou starostí, když - konečně* - vyrazíte do ulic. A po vzoru strejčka Jacka
zapadnete do první putyky, zvané honosně Trattoria Via Venetto. Jsou skoro tři hodiny odpoledne,
ulice jsou prázdné, lokál je prázdný. Skoro tak jako
Melbourne ve* 3 hodiny v* noci. Řím drží
siestu.
*
Drží ji důkladně a dokonale. Odkašlete způsobně,
abyste na sebe upozornili pana vrchního. Nic. Zazvoníte vidličkou o vinnou sklenku na stole. Zase
nic. Kopnete do nohy stolu, míchajíce v to italská citoslovce, až se lokál otřese. Ještě větší nic To už
je na vás moc, příští stupeň by znamenal jenom rozbíjet zařízení. A to se jaksi na turistu v cizí ženu
nesluší. Nesměle a hladově nahlédnete do kuchyně.
Tlustý pán v bílém dříme v rohu kuchyně v křesle,
vypasený kocour dříme u jeho nohou a nad nimi
v klecí kanárek. Dříme. Po špičkách se vytrácíme
do ulice. Nemáme srdce tuhle siestu zkazit. A taky
odvahu.
*

*

*

Ovšem, dohonili jsme to večer. V malé zahradní
restauraci na rušné ulici ve středu města. Vlastně
jakápak zahradní restaurace. Tři stolky na • chodníku, kostkované ubrusy, solidní plátno, žádný laminex nebo plastika. Lidé proudí v pětistupech
kolem nás, koukají nám do talíře, zakopávají střídavě o nohu stolu a nohu naši a nám to vůbec nevadí. Snad těm dotyčným chodcům, ale jsme příliš
zabráni do studia jídelního lístku, než abychom se
o to starali. Jídelní lístek? Úplná symfonie. O šesti
až osmi větách

nesly. / Komuna ujme
se těch jejich usmrkánků! / Radostí smáli se
rodiče ba í v spánku. . .
'A potom:
"Uteklo deset dni urputné soutěže. / Skončili,
vzali plat, a šli se procházet."
Pak ještě potkali osvícenou čínskou babičkui
která byla v "prádláckém
oddílu" a jak "jen chvíli
měla, v komuně zašívala
šaty". Což muselo čínské
manžele dorazit natolik,
že prohlásili:
"My rolníci p ů j d e m
navěky s komunistickou
stranou / s předsedou
Mao tou slunečnou širokou branou! / J e n straně
vděčíme za vše, za světlý
náš svobodný úl! / Chtě-

la bych první být v práci,
aby se .celý svět h n u l ! "
J e to zvučný rým. Ale
ne ten, který bychom čekali.

Li Tai Pe
V e Východních horách dlouhou
jsem nebyl řadu let.
Kolikrát v Bílém dole
beze mne jasmín kveť ?
Oblak tam beze mne mizel
do dálky samotný...
Za který dům jsi spadl,
měsíci stříbrný ?

K daleké hraniční hoře

Dumy tiché noci

^

• Italové jsou národ temperamentní. S výjimkou
polední siesty jsou upovídaní, hluční, gestikulující.
Než Je člověk pozná blíže, a než začne rozumět ifalsky, mohl by mít dojem, že se mezi sebou v jednom kuse a bez přestání hádají. A když jím opravdu
začne rozumět, zjistí, že to nebyl jen dojem. Oni
se hádají doopravdy. Vášnivě a. rádi.
*

Ve Východních horách

Potud o Číně a jejícíi
zpěvech, které milujeme
(v překladu Bohumila
Mathesia - viz rámeček).
Tyto nové zpěvy nové
Liu Juisi
Číny jsou příznačné, i
K daleké hraniční hoře
píro poměry v Českosloodejels, příteli,
venské socialistické rerok už pod tvými prsty
publice. U nás žijí nese prsy mé nechvěly.
popiratelně básníci, kteří
Zhubeněls jistě v boji,
vědí, co je báseň a co
na zimní střihnu ti šat,
dáseň. I Ladislav Fikar,
'užší jej musím střihnout,
čínský interpret, to ví.
užší než dosavad.
J e d e n z nejprodajnějších mužů pera, František Kožík, kdysi napsal
velkou
pravdu,
když
Li Tai Pe
napsal, že "Básník neumírá". Moudré a rozvážN a bílém loži probouzím se tich,
né muže však dnes živí
svítí to měsíc — či sem napaď sníh?
národní výbory, krajské
Pozvedám hlavu: hledím na měsíc,
výbory, prostě všelijaké
skláním ji: myslím na zem otců svých,
výbory. Všichni literáti
Přel. Bohumil Mathesius
mají velké pole působnosti, jak patrno z výtažku článku v témž čaO operetu ze součas- nisterstvo vnitra zase písopisu, který otiskl moného života s optimistic- seň nejrůznějších forem:
derní čínský epos právě
kým námětem ze života častušky, pochodové, lycitovaný:
mládeže má zájem Ú N V rické, e s t r á d n í . . ."
" K N V Liberec, kromě Bratislava.
Divadelní
Myslíme, že stačí, že
jiných děl, má zájem na hru pro děti, v níž by ministerstvo .vnitra hodlá
vědecké práci o historii byl hlavní postavou ma- skoupit vhodné lyrické
osídlení českého pohra- lý hrdina Jožko Giertli písně. J e to důkaz, že
ničí po roce 1945. Mi- (z Jilemnického knihy ministerstvo vnitra je po
nisterstvo paliv požaduje Kronika), by požadoval krk zabořeno v kultuře.
divadelní h r u ,
řešící K N V Banská Bystrica.
Někdy se tvrdí, že se
problémy současného žiMiíriisterstvo
staveb-' kultury v komunisticvota havířů mosteckého nictví požaduje slavnost- kých státech zmocnili
revíru.
ní pochod stavbařů, mi- (Pokračování na str. 6.)

Jako turista hudebně vzdělaný začínáte přirozeně
ouvertourou Apéritif Martini a vlastenecky pokračujete Prosciuto di Praga, neboli údajně pražskou
šunkou. Čtyři plátky přes celý talíř s vlašským salátem a okurkou. Věta druhá: polévka Minestrone,
v níž se prý vyskytuje 16 různých zelenin, jak praví
příručky. Při páté zelenině jsme pomalu začali ochabovat, při osmé jsme přestali počítat a po další lžíci
jíst. Příliš hutné, chceme se přece udržet ve formě
na 6 vět dalších. A vypukla věta třetí: Spagetti. Talíř, hluboký talíř spagetti. Kopec spagetti.
Symfonie skončila třetí větou. Pětistupy proudí
kolem, koukají nám do talíře a uchechtávají se, jak
neuměle zápolíme s tím kopcem spagetti. Upatláni
srkáme, natáčíme, vtahujeme a znovu navinujeme.
A kopec neubývá. Příště rozhodně něco civilisovaného, cokoliv, ]'en ne spagetti.
sjí
*
^ '
Wiener Schnitzel je pokrm bezpečný. Na celém
světě. A druhým je kuře. Střídáte-li to — pokud
možno — nepravidelně, není nebezpečí, že se toho
přejíte, nebo že onemocníte kurdějemi. Držíte-li se
této zásady a této diety, nemůže se vám stát, jako se
stalo nám, že si vyberete to nejefektnější jídlo na
jídelníčku: Trippa a la Roma a přinesou vám páchnoucí zadělávané drštky s makaróny. A tak jsme
na obalovaném řízku a pečeném kuřeti ztrávili
Olympiádu, zapíjejíce to ovšem řádně moky domácími. Chianti a Coca-Colou.
^
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*

*

"leh chápe ajne mince in Ttajn gevorfn", prohlásil průvodčí v římském autobusu, jedoucím k Olym-

pijskému stadiu, vrátil nám. 20 lir a usmál se na nás
neodolatelně. T\ihle rafinovanou větu se naučil za
2 jroky zajetí v roce 1917/18 a zahajoval'jí neomylně konversaci s cizinci. Kdysi prý uměl ještě jednu
delší, ale málo prý kcnversuje a tak Jeden zapomíná.
V šedivé elegantní uniformě, sebevědomý jako alespoň vrchní revisor, s pečlivě přistřiženým knírkem,
vypadal jako dvojník filmového herce Vittoria da
Siccy. Svěřuje se nám. Musí tů svou němčinu úplat-'
ňovat. vyplnil ve formuláři rubriku cizí řeči: si. Jako
experta ho přeložili na olympijskou linku. S příplatkem na řeči a novou uniformu. Aby representoval.
*
*
*
Televise se zmocnila i panenské Itálie. Ovšem
není — alespoň zatím — trpěna na veřejných prostranstvích, v kavárnách a výkladech. Populární
jsou hlavně ložnicové konversačky, historická dramata a reklamy. Ty jsou aspoň pětiminutové, každá
má děj, dramatickou zápletku a finále. Všechno je
šíleně přehrávané, půlmetrová gesta, lámání r u kama, rvaní vlasů, no jako za němého filmu. A
italská rodina usrkává spagetti, chechtá se každé větě
a je spokojena. A po reklamě Perry Mason, muž
střídmých gest a chladného mozku, chrlící ze sebe
vodopády rozčilené italštiny. K popukání.
*

*

*

Dobrá rada budoucím turistům v Itálii. Vyvarujte se domlouvat se v Itálii italsky, pokud už neumíte
skutečně dobře. Naučili jste se poctivě tucet vět a
snažíte se doptat se, řekněme, na Via Venetto. A
jednou z toho tuctu vět oslovíte domorodce. A protože to ani jinak neumíte, vyslovíte tu větu poctivým českým přízvukem. A jste ztracen. Domorodec
na vás spustí staccatto, protože vás možná považuje
za Itala. A yy nerozumíte ani popel. A vysvětlujete
mu, že umíte jen tucet vět. Po třetí zkušenosti jsme
se dorozumívali italštinou s mohutným americkým
akcentem: Douvej sej trouvaj via3a 3 "Vsnejtou, p ř e j gou? S odporem sice, ale úspěšně.
Z. M.
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DOMOVA

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

O P T

(Pokračování)
0450 hod.
"Voláme kontrolní věž letiště Tengah - hlásí se
Rudá hudba jedna - prosíme o instrukce pro přistání". Hlas na radiu mne vytrhl z přemítání, ale nebylo
to přemítání, copak člověk necítí v takové chvíli
jen velkou prázdnotu a nepřemýšlí o ničem, sedí a
sedí. Je to reakce, a je to reakce jak psychická tak
fyzická. A není nic než nic a prázdno.
Kontrolní věž letiště se ozvala okamžitě. Dává
přistávací pokyny, Rudá hudba jedna hned reaguje, my se zařazujeme za ni, ža námi Rudá hudba tři,
vracíme se šťastně všichni.
0510 hod.
Právě ]'sme zastavili motory na přistávacím prostoru vyhraženém letounu A 73-45-Rudé hudbě číslo
dvě. Vypnuli jsme všechny vypínače, otevřeli vstupní dvířka v nose letadla, pozemní mechanik zaklesl
žebřík. A pak jsme se sešplhali na zem.
Protahujeme si údy, někteří si zapalují cigarety,
posádky letadel se mísí s pozemním personálem,
najednou se všem chce strašně mluvit o všem možném, ale hlavně o tom, jak to býlo "tam nahoře".
Přijíždí autobus. Veze nás do "operační místnosti"
na post' mortem celého náletu. Ale je tu docela jiné
ovzduší, něž tu bylo před třemi hodinami, když
Jsme se chystali k odletu. Jak se za tři hodiny může
změnit kasárenská místnost, či jak se změní člověk?
0615 hod.
Jdu po pískové pěšince zpět do ubikace. Pistole,
výzbroj a výstroj, to všechno už j'e zase uloženo ve
skladu a ve zbrojnici. Podrobnosti náletu a všechny
technické problémy už jsou prodebatovány, všechna
hlášení podepsána a založena. Je po jednom náletu.
Na východě se obloha začíná rdít nesmělými doteky úsvitu. Hlásí se rychle pološero, které Ještě tají,
že po obou stranách pěšinky se tráva třpytí kapkami
ranní rosy.
5jí

a neuvěřitelně rychlou pozorovací službu. Někdy
dokonce stačilo, aby z určitého letiště byla hlášena
nezastřená světla letecké jídelny, připravující snídani pro personál v neobvyklou hodinu, a pozorovací organizace komunistů tak byla zalarmována.
Vcelku lze říci, že tato bezpečnostní opatření nebyla dodržována na ochranu letců samých, ti se
neměli čeho obávat ze strany partyzánů, ale proto,
aby byla snížena možnost nečekaného přesunu partyzánských skupin a jejich skladišť - v tom případě bylo bombardování vyhazováním peněz poplatníků. Největší nebezpečí nehrozilo letcům od
partyzánů samých, kteří měli zřídka možnost obrany.
Někdy se ovšem stávalo, že při denních náletech,
kdy letectvo dostalo rozkazy k hloubkovým útokům,
setkali se letci s palbou lehkých automatických zbraní. Nicméně jsou ztráty, způsobené protileteckou
obranou, věcí takřka neznámou."
Ani bombardování samé není příliš nákladné, bereme-li válečné měřítko. Britské i australské letectvo používalo v Malajsku bomby, které zbyly z
druhé světové války, bomby, které by bylo třeba
zničit tak jako tak, protože tu šlo o bomby "přestárlé".
Daleko největší ztráty v řadách letectva však
byly způsobeny technickými závadami, které končívaly havariemi. Malajsko je totiž svým terénem
velmi nezpůsobilé pro nouzová přistání. I v případech, kdy se nouzové, přistání zdařilo, zbýval
vždycky velký problém: jak se dostat divokou džunglí, močály a horami zpět do civilizace. A tam byly
nejen terénní překážky: hadi, jedovatý hmyz a nepřítel, který znal každou píď země.
Ale nebylo dobře myslit za slunečného dne na
takové věci. Byly tu propustky z kasáren o byl tu
Singapur, pohostinný ve dne v noci. Singapur, jehož světla někteří z nás viděli jako poslední sbohem
světa, za jehož bezpečí bojovali.
K O N E C

A pak je den, a všechno nervové vypětí, nervový
šok, únava a vyčerpanost jsou pryč. Za denního
světla vypadá noční letecká akce jako něco snadného
a jednoduchého. Pár letadel, pár bomb, pár letců a
pár záblesků ve tmě. A nikdo si neuvědomí, jak složité je takové malé dobrodružství, na jakém vlásku
visí životy letců, bezpečnost strojů, na kolika náhodách závisí, vrátí-li se letka bez ztrát.
: ' Nálety, které provádělo britské a australské letectvo v Malajsku byly, ve'srovnání s "opravdovou"
válkou, zdravotními pro3'ížďkami. Především byla
zachovávána co nejpečlivější bezpečnostní opatření,
pokud šlo o technické a navigační přípravy. Obezřelost ještě větší byla zachovávána při volbě a stanovení cílů. Letadla, která startovala, měla počáteční kurs vždy zcela jiný, než který směřoval na cíl.
Při některých náletech měli navigátoři pernou práci.

K R Á T C E Z EXILU

Plán letu měl dva, tři, čtyři otočné body. Letadla
byla ve vzduchu třeba celou noc, než se opravdu
dostala do cílového prostoru. Někdy ten cíl byl, jako
v. našem případě, nedaleko výchozího letiště. Mělo
to své příčiny. Komunističtí partyzáni měli výbornou
DOVOLENÁ
v z i m ě

Sasha's

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
Vešlceré pohodlí a příjemné prostředí nabízejí
Saša a Karel Nekvapilovi
T h r e d b o via Jindabyne, N S W .
Telefon Crackenback P. O. 16

O

Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
Telefon: 63 2331
DODÁME L é k y v š e c h d r u h ů
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

Svět minulosti
(Pokračování se str. 4 )
K domovu se dívej,
a

n

dě1 i

Jsou ovšem ještě jiné
věci, které podlamuji
důvěru
v budoucnost
Britského
společenství
národů. J e d n o u z nich je
jeho vznik. Nevedla k
němu ani společná vůle
ani společný cíl. Nešlo o
uskutečnění sjednocujícího ideálu, šlo o akt koloniální expanse. Ani to
však není všechno.

Celý politický vývoj
světa je nepříznivý úspěšnému vývoji Britského společenství národů.
T v r d á nutnost, podložená pudem sebezáchovy,
bude tlačit partnery jako
Kanadu, Austrálii a Nový Z é l a n d k proameric~fc,é orientaci. Realismus
n&konec překoná .'starý
sentiment, pokud ješ'tě
— Čs. varhaník dr. J. Rei- ník, v němž odpovídá na existuje.
berger účinkoval v Bru- oběžník nově ustaveného
selu a v Ghentu, a nahrál "'Politického
výboru".
desky pro belgický roz- Srovnává v něm "Politichlas.
ký výbor" s akčními vý— 12-letý vnuk senátora bory, ustavovanými za ú- (Pokračování se str, 5)
Kloudy, Antonín. Klouda, norového puče v roce barbaři. Není to docela
má hlavní roli v. britském 1948.
pravda: stalinisté jsou
televisním seriálu
pro — Předseda
Křesťanské částečně vzdělaní chramládež. Pořadu o Eich- akademie univ. prof. Zdemannovi se v britské. te- něk Ehrler z Dublinu v pouni. Umělec má v kolevisi zúčastnil Emil Just. Irsku měl ve Vatikánském munismu mnoho nabíByl pozván, aby promlu- státě svatbu s Astridou dek, ale málo příležitosti
vil též v německé tele- Baecklundovou, profesor- ukázat, co umělec dovisi.
kou češtiny na universitě
vede. Kdyby byl někdo
v Lundu ve Švédsku.
— Na valné hromadě Sona pochybách, tady otis—
V
nakladatelství
Křeskola Londýn byli zvoleni
kujeme
zbytek lákavých
tito funkcionáři: starosta ťanské akademie v Římě
Václav Kašpar, místostar. .vyšly dvě padesátistrán- nabídek umělcům, které
Titěra a dr. Lokay, jed- kové knížky Pavla Želi- jim nabízí časopis "Vlasnatelka Levinová, náčel- vana s názvy "Původ ves- ta":
ník Vološčák, náčelnice míru" a "Původ života".
"Propagační film o
Držková, vzdělavatel Vol- — Zdeněk David je doše, pokladník Wohlhoef- centem historie na uni- správné výživě by chtělo
ner, členové výboru: Bar- versitě státu Michigan v ministerstvo potravinářtoňová, Krejzová, Kuba, Ann Arbor.
— Vratislav Bušek byl — Revue "Federalist" u Michal, šauer, Ungar.
jmenován řádným členem veřejnila
dokumentární
— Universita ve Vancou- "Mezinárodní organisace vylíčení českosloveraskoveru uspořádala seminář vědců" ze zemí za že- polských porad v Londýpod názvem "Komunistic- leznou oponou, která má ně v roce 1940 až 1942,
ká Evropa dnes". Před- sídlo v Paříži. Z čs. exu- které napsal dr. L. Feieranášel též dr. V. Krajina,- lantů jsou členy: Jan Čep, bend.
S. Z. Pech a jíní exulanti. dr. J. Dieška, dr. L: Feie- — Americký
čtvrtletník
— Dr. Jaromír Měšťan rabend, prof. V. Hlavatý, "Journal of Central Eu'•ed^ášel
posluchačům dr. F. Mikula, dr. A: Pro- ropean Affairs" uveřejnil
Vysoké školy technické cházka, dr. Th. Procház- v posledním čísle 20tive Stuttgarte o politickém ka, dr. Jar. Stránský a dr. stránkvou studii H. Gorvývoji , ve střední Evropě J. Vaněk.
dona Skillinga nazvanou
po roce 1945.
— Dr. J. Dieška je mimo- "Revolution and Conti— Rada svobodného Čes- řádným profesorem filo- nuity in Czechoslovakia
koslovenska rozeslala čle- zofie na universitě v Day- 1945 - 1946". .
nům zastupitelstva oběž- tonu, Michigan.
Č/SVU/NŽ/ND

A Anglie sama? I ona
se bude musit přizpůsobit, i ona bude musit začít, odříznuta od svých
zámořfekýfch dominií, s
novou orientací. Bude
musit obrátit své zraky
k Evropě, kam už svou
geografickou . polohou
odedávna" patří. Není
snadné přetnout jedním
rázem všechna pouta a
přes noc přervat pouta
tradice.
Poitický a hospodářský tlak nových okolností však nakonec všechno
tohle překoná. J e jenom
otázkou času, kdy se A n glie začne ohlížet místo
za moře jenom za svůj
úzký kanál. Neuvidí tam
nic jiného, než malý a
neduživý zárodek nové
Evropy. Ale i zárodek,
jakkoli nepatrný, znamená život a růst něčeho
nového, znamená tvoření, nikoliv odumírání.
-kw-

ŽENY SE ROZESMÁLY
ského průmyslu. Ministerstvo spotřebního průmyslu má zájem na literárním zpracování bojových tradic našich textiláků a sklářů na území
Semilská a Železnobrodská, ministerstvo stavebnictví by chtělo román,
povídku nebo novelu z
prostředí našich velkých
staveb . . . "
Patroni
uměleckých
děl dříve žádali umělecká díla. Záleží ovšem na
patronovi, je-li Lorenzo
de Medici nebo Krajský
národní výbor. Jsou věci, které nelze dát odhlasovat jakémukoli výboru
a tím méně jakékoli korpuně.
jun
POJIŠTĚNI
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421
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D o p i s y redakci:
KSČ O KOLABORACI V AUSTRÁLII
Na ukončeme nevážných počinov niektorých jednotlivcov okolo tak zvanej kolaboracie čsl. exilu
s komunistami v Austrálii, podávám pre informáciu veřejnosti výtah zo zprávy výkonného výboru
RSČ:
"Mnoho povyku bylo vyvoláno kolem tak zvané
kolaborace čsl. exilu s komunisty v Austrálii. Ačkoli podání v tom směru došlá z Austrálie od některých exulantů byla svého času adresována přímo
zastupitelstvu, ježto směřovala také proti některým
počinům výkonnéhó výboru, zastupitelstvo se jimi v
roce 1959 nezabývalo , ale postoupilo je výkonnému
výboru k řízení. J e nám opravdovým zadostiučiněním, můžeme-li konstatovat z oficielní zprávy, že
toto nevěcné tažení proti některým pracovníkům
.čsl exilu, uměle vyvolané a přenesené také do hnízda nenávisti k čsl. exilovým snahám a zejména k
RSČ do Holandska, je definitivně vyřešeno. Někteří australští odpůrci nynějšího stavu věcí ve výkonném výboru RSČ se dokonce uchýlili k provedení
rozštěpení čsl. exilu v Austrálii, které má nrnoho
znaků společných s pučem, a které se marně pokusilo svést veřejnost k tomu, aby pokládalo novou
rozkolovou organisaci za skutečnou náhradu jednotné organisace dosavadní. Valný sjezd Ústředí čsl.
dem. organisaci v Austrálii a na N. Zélandě se 12,
a 13. XI. 1960 v Melbourne všemi nařčeními podrobně zabýval a jednomyslně je odsoudil jako bezpodstatná."
'
J. Viola, E. Kew
KDO JE PROSPĚŠNĚJŠÍ
. Nynější vaši reportáž (S RAAF v. Malajsku, p.r.)
čtu se zvláštním zájmem, protože mi připomněla
hodně detailů z mé minulosti. Vím však i od přátel,
že takové reportáže, vyprávění o cestováni "Džetenř
celým světem" a podobné lehčí čtení je z celého
obsahu v nejlepší oblibě. Někteří krajané se tolik
nezajímají o obsah vydaných knížek, jiní nečtou
moc podrobně sport, ale ujišťuji vás, že si každý
přečte reportáž a nějaké to zábavné povídání. . .
Slyšel jsem taky otázku — spíš jen formální, protože odpověď přítomných byla jednoznačná: "Kdo
je prospěšnější v našem exilu? Ti, co se v Americe, Anglii a jinde hádají o slovíčka nebo v Austrálii o festival, nebo ten český dobrovolník v Malajsku?"
J . M. Marrickville
DVAKRÁT O HLASU DOMOVA
Západoněmecký list "Volksbote" si otiskl 17. února
tr. kousek článku "Propouštění v Mnichově", uveřejněném v HD 19. prosince 1960: "Hlas domova v A u strálii píše o událostech ve vysílači Svobodné Evropy
v Mnichově..." Volksbote "zapomněl" uveřejnit jen
maličkost, že Hlas domova citoval pražské Rudé
právo, jak je v článku "Propouštění v Mnichově"
jasně uvedeno.
*

*

*

Petr Bor - Hoschek pokračoval v "informační činnosti". V dopise, který uveřejnil sydneyský čtrnáctideník "Nation" (č. 64 z 11.3.1961), vytrhl několik
vět ze sloupku 3/XI. čísla HD ("Expresoborci"),
přeložil je, upravil, sestavil dohromady, uvedl plnou
adresu Hlasu domova a připsal vlastní komentář :
"Neviděl jsem oplzlejší (a more obscene) útok n a
Austrálii od roku 1957, kdy soudruh Bureš uveřejnil
v Československu svou knihu "Setkání pod Jižním
křížem".
Poslední číslo sydneyského "Observeru" (18.3.61)
přináší odpověď O. Mikulčáka a F. Nového na dřívější dopis Petra Bora o Peroutkové "Demokratickém manifestu" a o Festivalu české hudby v Adelaide (viz HD č. 3/XI. str. 7).
UPOZORNĚNÍ
V Melbourne - City koupíte nyní Hlas domova
též v kiosku p. Jiřího Vondřejee, Midway Arcade
(mezi Collins a Lt. Collins Sis., blíže hotelu Australia). Dostanete u něho též jiné časopisy, kuřácké
potřeby, sladkosti atd. — Na St. Kildě můžete koupit
HD v prodejnách novin na 161- Acland St. a 128
High St.
HD

DOMOVA

Z Austrálie

SPORT V AUSTRÁLII
SLAVIA MELBOURNE zahájí sezónu 1. dubna, kdy
h r a j e v Heidelbergu s nováčkem státní ligy Richmondem. Na velikonoční pondělí hraje Slavia doma
s Morelandem.
PRAHA SYDNEY bude hrát v Melbourne dva p ř á telské zápasy: 25. tm. s George Crossem, 26. tm. s:
Hakoah. Oba zápasy se hrají' na Olympic Parku.
LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
VELIKONOČNÍ

kterou pořádá

v neděli 2. dubna

1961

Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
J í d 1 o — P i t í
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě se též hrají kuželky, odbíjená a
stolní tenis

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
ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a , Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSWVolejte večer F J 7372
Nádhernou dovolenou ztrávíte
na australské Rivieře - na "Zlatém pobřeží"
v Queenslandu v

SURF RIDERS PRIVATE HOTEL
Main Beach,

S o u t h port,

Qld.

Telefon: Southport B 2006
Vlastní velký bazén se sladkou vodou.
Sprchy a toilety u každého pokoje
Kontin. i australská kuchyně
*
Kabaret
Sezóna po celý
rok
*
Mírné ceny
Pište česky neb slovensky

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ

LÁTEK

A.A. I N V I S I B L E M E N D I N G S E R V I C E
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

VŽDY CHUTNÁ
vzorná obsluha
—

JÍDLA
milé prostředí

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

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 8834 - MF 8835
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

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.

Ebner

O S L A V Y

TGM

V HOBARTU: Dne 6. března se sešla skupina k r a janů, aby vzpomněli 111. výročí narozenin T. G. Masaryka. Přítomné uvítal V. Kubehka, o TGM promluvil L. Veselý a J. Nyč promítl barevné filmy, záběry z Československa, které zapůjčila státní knihovna v Hobsrtu. Oslava byla zakončena čs. hymnou, kterou zpívali všichni přítomní.
-V SYDNEY: T. J. Sokol a Čs. národní sdružení
vzpomněly výročí narozenin TGM veřejnou cvičební hodinou, proslovem a programovou vložkou v
tělocvičně dívčí střední školy ye Fort Street.

TANEČNÍ ZÁBAVU

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

GREYHOUND TOURIST
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32 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
19 York St.
(vchod z Wynyardu)

V MELBOURNE: Na oslavě ,v budově konservatoře promluvil m g : Kaňovský (anglicky) a J. Viola
(slovensky). V dalším pořadu byla hudba, zpěv,
tance a recitace, při nichž účinkovali dospěli i děti. Největší potlesk získal hobojista Jiří Tancibudek a
z dětí 6-letá M. Dobešová za pěkný přednes.
OCENĚNÍ ČESKÉMU DIRIGENTOVI
Podle zprávy melbournské konservatoře a Sidney
Myer Trust Fundu byl jedním z nejúspěšnějších k o n certů v sérii "Hudba pro lid" koncert Viktoriánského symfonického orchestru, řízeného pohostinsky stálým dirigentem queenslandského symfonického orchestru Rudolfem Pekárkem, který se konal
v únoru před 20.000 posluchači v Sidney Myer
Music Bowl v Melbourne. Na pořadu byl mj'. Dvořákův "Karneval" a Smetanova úplná baletní hudba
z Prodané nevěsty.
ARCHITEKT DOMÜ A KOMORNÍ HUDBY
Ing. Jiří Svoboda sklízí v Brisbane úspěchy na
dvou frontách. Ve svém povolání na sebe upozornil
dvěma plány budov pro tamní universitu (ústav
tělovýchovy a laboratoře civilního inženýrství), jejichž stavba byla letos dokončena.
Jako pianista, je ve veřejnosti ještě známější.
Je zásluhou jeho' a jeho manželky Glorie, rozené
Foleyové, že bylo v Brisbane před 6 lety založeno
první stálé komorní těleso "Musica de Camera",
které si již vydobylo přední místo v australském
hudebním světě. V Brisbane i v jiných městech měli
pak již manželé Svobodovi několik úspěšných, samostatných koncertů.
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ V SYDNEY "
— pořádá pravidelné besedy každé druhé úterý od
8 hodin večer v sále Doherty's Library, roh Crown
& Collins St., Surry Hüls. Příští beseda 28. 3., 11". 4.
—!v polovině dubna se bude konat v Parramattě
výstava uměleckých děl přistěhovalců. Čechoslováci
budou vystavovat mnoho krásných předmětů.
— Sir Winston Churchill poděkoval Sdružení za
blahopřání k narozeninfen.'
SOKOL
SYDNEY
Chystaný zájezd Sokola Sydney na Všesokolský
slet ve Vídni, který se bude konat 7. a 8. července
1962, je vyjednáván s leteckou společností Quantas.
Podmínky jsou tyto: Zájezd má být na 3 až 4 t ý d ny. Ubytovací podmínky budou projednány s Ú středím Sokola a podrobnosti budou sděleny dodatečně. Cena zpáteční letenky j'e £ 389/1/-. Závazné přihlášky se zálohou £ 120 zasílejte br. jednateli (L.Prokop, 2 Alfred St., Woolwich, NSW),
který Vám též' sdělí podrobné informace. Zájezdu
se mají zúčastnit jen členové Sokola. Nečlenové se
musí stát dříve platícími členy ( £ 1 ročně).
L. P.
Č1ŠNICKÝ MARATHON
V rámci melbournského karnevalu "Moomba" se
letos konaly poprvé závody číšníků. Mezi téměř 50
závodícími se umístil jako první Zdeněk 'Novák "Bombón". Doběhl sice předposlední ("dokoulel se",
psal místní deník), ale byl jediným, kdo neulil ani
kapku vína na podnosu. Vyhrál £ 110 v hotovosti,
ceny vinařských firem, polibek královny krásy a
pohár pro "svůj" hotel.
TO BYLI ČEŠTÍ MUZIKANTI...
V nej větším australském finančním skandálu poslechli doby máme prominentní postavení. Dvěma
z ředitelů North American Vending Co. a jejich šesti
sesterských společností byli dva bývalí čeští muzikanti z nočních klubů na St. Kildě a okolí - Zdeněk
Kempný a Zdeněk Möhr.
Ke konci podnikatelské činnosti těchto společností
byli oba muzikanti dirigenty celého souboru. Jde
nyní o maličkost - ,přes 1 milión liber, které investovala veřejnost na "zaručených 20% úroků". Po složení
záruky byli zatím oba propuštěni na svobodu, jejich
známý majetek však byl až do rozhodnutí soudu
?ajištěn.
PLAŤTE LASKAVĚ PŘEDPLATNÉ
BEZ UPOMÍNÁNÍ
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20. 3. 1961
PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

27. mistrovství světa v ledním hokeji:

. I. Kanada, 2. Československo, 3. SSSR
Světové mistrovství v hokeji, které se hrálo ve Švýcarsku, skončilo velkým úspěchem československého mužstva, kterému se před mistrovstvím nedávalo mnoho nadějí. Kanaďané tentokráte
vyslali mimořádně dobré mužstvo Trail Smoke Eaters, kterému se může rovnat jen mužstvo Whitby
Dunlops, které jsme viděli před třemi roky na sv ětovém šampionátu v Norsku. Československo
se po poměrně slabém začátku zlepšilo a stalo s e jedním z favoritů na čelné umístění, když nečekaně porazilo sovětské hokejisty 6 : 4. Mu9elt jsme si vzpomenout na slova sovětského trenéra
Tarasova, který ve Squaw Valley po porážce ČSR od SSSR 8 : 5 řekl československým novinářům: "Nemáte brankáře, brankář musí chytat! Mužstvo musí hrát celý zápas, ne polovinu prospat."
Tentokráte mělo ČSSR v brance výborného Mikoláše, a mužstvo hrálo celý zápas.
Vítězství Čechoslováků nad SSSR mělo velkou odezvu doma. V úterý/7. března byly na Václavském náměstí v Praze velké průvody Pražanů, kteří vyvolávali hesla a oslavovali vítězství.
Během prvních 24 hodin dostalo čs. mužstvo 1250 blahopřejných telegramů.
Kanada vyhrála mistrovství jen lepším počtem
branek, když Československo i Kanada skončily turnaj bez porážky s 13 body.
Mistrovství se tentokrát hrálo poprvé ve třech,
skupinách. V první skupině hrála "silná pětka"..
Finsko, a obě Německa, která si účast musela vybojovat kvalifikačními zápasy.
Uveřejňujeme dnes jen poznámky k prvním zápasům, zprávu zakončíme 'v příštím čísle zbývajícími výsledky a referáty.
ČSSR — FINSKO 6 : 0 (1:0, 0:0, 5:0)
V prvním zápase Československo nijak nenadchlo,
a j'eště ve 43. minutě vedlo jen 1:0 se štěstím. Teprve v poslední třetině Finové odpadli a dovolili
Čechoslovákům nastřílet pět branek.
KANADA — ŠVÉDSKO 6 : 1 (3:1, 0:0, 3:0)
Kanaďané předvedli prvotřídní hru a rázem se
stali favority mistrovství. Švédové hráli bez předních hráčů Nisona a Ludvala a velmi dobře se bránili, nevydrželi však celý zápas a v poslední třetině
si nevěděli rady s valícími se útoky Kanaďanů.
SSSR — USA 13 : 2 (5:0, 5:0, 3:2)
Sovětské mužstvo předvedlo hokejový koncert a
odsoudilo Američany k roli statistů.
ČSSR — USA 4 : 1 (1:0, 1:0, 2:1)
Obě mužstva se po prvém zápase značně zlepšila
a předvedla prvotřídní hokej nabitý dramatickými
okamžiky. Čechoslováci se představili jako taktičtější a vtipnější mužstvo. Rozbíjeli soupeřovy akce
ve střední části kluziště a důsledně kryli střední
útočníky amerického teamu. Při oslabení velmi dobře bránili, a nedovolili Američanům se zmocnit touše. Slabinou však zůstala nadále přesilovka, kterou
neumí využít. Skvělý výkon podal brankář Mikoláš,
i když na jediném úspěchu Američanů není bez
viny. Nejlepším mužem USA byl obránce Mayasich,
který přijel za teamem až přímo na mistrovství světa
do Švýcarska. Branky vstřelili: Pantůček 2, Vlach
a Vaněk po jedné.
H R A D E C K R Á L O V É P R~0 H R A L
ve středu 7. března v branek vstřelil bývalý
internaBarceloně s FC Barcelo- československý
nou vysoko 0:4 v Poháru cionál Laco Kubala.
evropských mistrů v koV Lisabonu zvítězila
pané. Zápas, který se hrál domácí Benfica v dalším
před 100.000 diváky, byl čtvrtfinálovém
utkání
jednostrannou záležitostí PEM nad dánským mužŠpanělů. Jednu ze čtyř stvem Aarhus 3:1.

DARUJTE

moderní keramiku

E L L I S
86 Nicholson Str., Abbotsford, Víc.
Telefon

JA

6973
byt:

JA

6701

Můžete si ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova

SSSR — ŠVÉDSKO 6 : 2 (3:0, 2:0, 1:2)
Sovětská kolektivní hra se prosadila proti takticky
a pohyblivě vyspělé obraně švédů. 13.800 diváků
v Lausanne. * Kanada - Záp. Německo 9:1, Vých.
Německo - Finsko 4:6.
ČSSR — ZAPADNI NĚMECKO 6 : 0 (2:0, 0:0, 4:0)
Čs. team předčil Němce po všech stránkách. V
několika minutách vedli Čechoslováci 2:0. Němci se
pak soustředili na obranu, ale v poslední třetině se
zhroutili. Dostali dokonce 3 góly v rekordním čase
dvou a půl minuty. Branky dali: Prosek a Dolana
po dvou, Bubník a Černý po jedné.
KANADA — USA 7 :4 (4:2, 2:0, 1:2)
Americké mužstvo, které zahájilo soutěž bez nejlepších hráčů, se od jejich příjezdu zlepšilo k nepoznání, a opět předvedlo výbornou hru. Kanaďané
vyhráli větší zkušeností, přesnějšími přihrávkami
a důraznou střelbou.
SSSR _ — Finsko 7:3.
ŠVÉDSKO — VÝCHODNÍ NĚMECKO 3 :2
Švédové vstřelili vítěznou branku teprve v poslední třetině!
ČSSR — SSSR 6 : 4 (2:1, 2:2, 2:1)
Čechoslovácise postarali o největší senzaci turnaje v zápase, který byl švýcarským tiskem popsán
jako "hokej, jaký jsme ve Švýcarsku ještě neviděli".
Všichni hráči hráli obětavě a vydali ze sebe vše. Dokonale bránili, dobře útočili a s úspěchem stříleli.
Skvěle chytal brankář Mikoláš, s obětavostí bojovali
všichni obránci, a také všechny tři útoky byly vyrovnané, takže mužstvo nemělo slabin. Pro 12.000
diváků, kteří po většinu zápasu skandovali pro Československo, to byly dvě hodiny, jaké nemají na
ženevském ledě obdoby. Byly okamžiky, kdy v
době zoufalého sovětského náporu rány na Mikolášovu branku jen pršely. V zápětí však zase sovětský
brankář činov jen s vypětím všech sil a svého umění
zachraňoval.
Československo hrálo v soustavě:
Mikoláš —
Potsch, Kasper, Gregor, Sventek — Bubník, Pantůček, Vlach — Starší, Vaněk, Černý — Dolana, Bukač, Prosek. Branky ČSSR vstřelili: Starší 2, Bubník
2, Gregor a Dolan po jedné.
KANADA — VÝCH. NĚMECKO 5 : 2
Ještě na počátku poslední třetny byl stav 0:0
ŠVÉDSKO — FINSKO 6 :4
Ještě 8 minut před koncem zápasu vedli Finové 4:3!
Západní Německo — USA 4:4, Švédsko — Západní
Německo 12:1, Východní Německo — USA 6:5!
KANADA — ČSSR 1 : 1 (0:1, 1:0, 0:0)
Československé mužstvo opět překvapilo a zaslouženě remízovalo s favoritem soutěže před 13.800
diváky v Lausanne. československo takticky neutralizovalo fysicky i technicky zdatnější mužstvo Kanaďanů zpomalováním hry ve střední části kluziště
a držením kotouče. V celku je však nutno říci, že
utkání nemělo tak dobrou úroveň a nebylo tak dramatické jako zápas s SSSR. Výsledek 1:1 odpovídá
spravedlivě poměru sil. -Kanaďané vynikali jako
jednotlivci, čs. mužstvo bylo o poznání lepší kombinačně. Stejně jako ve všech předcházejících zápasech, byli z čs. teamu opět nejlepší brankář Mikoláš, a útočníci: Černý, a tentokráte i Vlach, který
se rychlými úniky dostával do obranné třetiny Kanaďanů. Utkání se hrálo na otevřeném stadiónu v
Lausanne. Branku ČSSR vstřelil ve 20. minutě 1. třetiny Vlach z přihrávky Pantůčk^ •
SSSR - V. Německo 9:1, Z. Německo - Finsko 3:3.

HLEDAJÍ:

Býv. četn. strážmistra Josefa Tůmu ze Zelené
Lhoty u Klatov, býv. zeměd. adjunkta Josefa P e t r michla ze Zel. Lhoty, Josefa Baudyše nar. 1930 v
Plzni, Jiřího Feuricha nar. 1931 z Plzně a Miroslava
Tomáška z Prahy - Nuslí.
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
M. S. Casablanca: Díky za výstř. Pátr. - jsme
2x opakovali, zatím bez
úspěchu. - D. K. Berwyn:
Díky za dopis a výstř. —
M. K. Honolulu: Díky za
lístek. — E. B. East Coburg, J. S. Five Dock a
M. V. Glebe: Díky za adresy. Ukázk. čísla jsme

Malý oznamovatel
Poplatek za 1 řádku 1/-,
tučnou 1/6
PSACÍ STROJ s českými
typy koupíme. Nab. n a
zn. "Zachovalý - Melbourne" do HD.
zaslali. — P. H. Batewell
Pk.: Viz č. 4. strana 3:
Přesto díky.
HD

- - Ve zkratce - — Držitelka olympijské zlaté medaile ve skoku vysokém, Rumunka Yolanda Balasová, je už v těchto
dnech ve skvělé formě. Na mezinárodních závodech
ve Východním Berlíně skočila 177 cm, což je nejlepší
světový halový výkon vůbec.
— V Madison Square Garden v New Yorku probíhalo lehkoatletické mistrovství USA na kryté dráze,
kterého se tentokráte zúčastnilo i několik evropských
borců. Dlouho očekávaný druhý souboj světových
výškařů skončil vítězstvím sovětského skokana Brumela, který vyhrál svou disciplinu výkonem 218 cm,
zatím co John Thomas zdolal laťku na 213 cm. Daleko nejúspěšnějším borcem t u však byl olympijský
vítěz ve skoku dalekém Američan Ralph Boston,
který jako první dálkař překonal na kryté dráze
osmimetrovou hranici, když skočil 8,08 m. Druhý
byl Rus Ter Ovanesjan. držitel bronzové medaile,
který dosáhl 7,92 m, což je nejlepší evropský- halový
výkon všech dob.
— V dějišti příštího lyžařského mistrovství světa v
alpských disciplinách, v Chamonix, ukázali francouzští lyžaři, že je s nimi nutno počítat v bojích
o světová prvenství. Poslední disciplinu mezinárodních závodů, prostý slalom, vyhrál sice Rakušan
Peppi Stiegler, ale v celkové klasifikaci alpské kombinace o Velkou cenu Chamoníx obsadili Francouzi
všech pět prvních míst. Zvítězil opět 21-letý Guy
Perillat před Bozonem, Bonlieuem, Lacroixem a
Gaconem.
•—Podle zprávy z Toronta zamýšlejí sourozenci Marie a Otto Jelínkovi, startující za Kanadu, zakončit
svou sportovní kariéru. 18-letá Marie bude s velkou
pravděpodobností studovat v Paříži cizí jazyky, o
dva roky starší Otto v Portugalsku ekonomii. Oba
dva si mnoho slibovali od světového šampionátu v
Praze, neboť byli skutečně ve skvělé formě, což dokázali na krasobruslařském mistrovství Severní Ameriky ve Filadelfii i na přeborech Kanady.
bruslením začali už v Praze, když jim bylo 8 roků, ale
jejich závodní činnost se vyvíjela až ~v exilu v Kanadě, kdy si jejich talentu všiml v městě Oakville
jejich pozdější učitel Hyland. Za jeho vedení se už
v r. 1955 dostavil první úspěch - sourozenci Jelínkovi
vyhráli juniorské mistrovství Kanady a rok po te
se umístili na druhém místě v soutěži seniorů. Tuto
posici druhého nejlepšího krasobruslařského páru
za dvojicí Wagnerová - Paul si udrželi až dodnes.
Jejich úspěchy se ovšem neomezily na Kanadu. Na
zimních olympijských hrách ve Squaw Valley dosáhli 4. místa a na mistrovství světa v r. 1958 v P a říži a o dva roky později v kanadském Vancouveru
byli dokonce druzí.
— Hokejovým mistrem Švédska se stalo opět stockholmské mužstvo Djurgaarden, za který hraje, většina švédských internacionálů.
— V mezinárodním fotbalovém utkání v San Jose
v Costa Rice, podlehli domácí representanti národnímu mužstvu Mexika 2:5.
— FC Barcelona prohrála v Edinburgu s mužstvém
Hibernians 2:3 (první zápas v Barceloně 4:4),a byla
tak vyřazena z další účasti v soutěži Poháru Veletržních měst.
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