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Vzniknou-li uvnitř socialistického tábora spory, domníváme se, že by měly být řešeny vzájemnými jednáními a dohodami, a že veřejné
obviňování nijak nepřispívá k jednotě socialistického tábora. Tohle (Chruščovův projev na
XXII. sjezdu KSSS - pr.) nelze považovat za
marxisticko - leninský způsob a rozraduje jenom naše nepřátele. Ču Enlaj na sjezdu KSSS

TLAK PROTI FINSKU A BERLÍNU

Na západní frontě neklid
Z Moskvy nám namlouvají, že je Sovětský svaz příkladem ideálního stanovil minimální a mauspořádání lidské společnosti, protože je organizován komunisticky. Zmi- ximální cíle. Minimálnízela prý tam nespravedlnost, nesvoboda a útisk a na jejich místo nastou- ho cíle bude asi dosažepily ideály francouzské revoluce - volnost, rovnost, bratrství, k nimž k do- no, podaří-li se Chruščovovi vynutit západní
vršení blaha přibyla také hojnost.
Je nám také dokazováno, že je Sovětský svaz pro tuto svou dokonalost uznání svých východoa nadřazenost předurčen k vítězství nad zhýralým světem západních de- německých vasalů. Maximálním cílem je likvimokracií.
Sovětský svaz má na svém čistém štítě, jak odhalil při nedávném sjezdu dace svobody západního
Chruščov, jenom jednu skvrnu a to Stalinovu éru. Podle Chruščova a ostat- Berlína se všemi hroziních řečníků to byla éra útlaku, hladu, teroru a justičních vražd. Byla vými důsledky.
to doba, nad níž se Stalinův popravčí na Ukrajině Chruščov už při dvaNeboť pád Berlína by
cátém sjezdu hořce rozplakal.
znamenal vytvoření reálDržme se toho, co jsou milióny lidí, kteří ty, nebo jde-li prostě o né možnosti rieutralisace
říká Moskva a přidejme docela vážně uvažují o další útok proti svobod- Německé spolkové republiky a tím také jejího
k tomu několik prostých tom, je-li útočníkem So- nému světu.
faktů. Sovětský svaz trvá větský svaz nebo AmeriLidská pošetilost nezná vytlačení ze "Společného
evropského trhu", který
43 let. Stalinova éra ka, vybuchuje-li SSSR mezí.
Chruščov právem povatrvala třicet. Hle, obraz své padesátimegatonové
Berlínský problém
žuje za vysoce "nebezideálního uspořádání lid- bomby z důvodů obranBerlínská krize zatím pečný" zárodek politicské společnosti - 30 let ných nebo útočných a
podvodu, teroru a vražd, jde-li v Berlíně a Finsku nijak nepolevuje. Oč v ké jednoty západní Etřináct let "volnosti, rov- jenom o zajištění tzv. ní vlastně běží? Sovět- vropy.
nosti, bratrství a hoj- NDR a sovětské integri- ský svaz si tam zřejmě (Pokračování na str. 2)
nosti".
Delegace československých komunistů na XXII. sjezdu bolševiků
Je to jenom jeden z
mnoha příkladů absurd •
nosti a do očí bijící nesmyslnosti celého komuSoudruh Široký pak zdůraznil význam jednoty světového komunistického
nistického podvodu. A hnutí a odsoudil rozbíječskou cestu dnešního vedení Albánské strany práce.
přece, jakkoli neuvěřitel- Závěrem svého projevu prohlásil, že CSSR je rozhodnuta učinit společne se
né se to zdá, ve světě socialistickými zeměmi vše pro upevnění míru v Evropě . . .
Pražský rozhlas, 24. 10. 1961
Předseda
vlády
Široký
kevskému vedení a pěsIniciativa se tresce
opakoval při své návště- těni kultu osobnosti Ni3. prosince tr. se budou konat v Československu vě v ruské Tule jenom kity Chruščova.
volby 45.000 soudců z lidu. Zemědělské noviny k toNovotný začal velmi
mu poznamenaly, že "lid sám rozhodne o tom, kdo to, co řekl Antonín Nomá být předním strážcem zachovávání pracovního, votný na XXII. sjezdu v lyricky:
sociálního, osobního, rodinného práva, kdo má stře- Moskvě:
Historické chvíle
žit přísné dodržování našich zákonů".
Rozbíječský postup
O tři dny později prokázalo Rudé právo (21. říj. . Historické chvíle
na 1961), jak to vlastně "lid sám rozhodne". Přiho"Znovu si v této chví- vašeho (sovětského - pr.)
dila se totiž kuriózní aféra. V Bratislavě se našla li uvědomujeme, co vysjezdového jednání spofunkcionářka občanského výboru A. Lukáčková, která se rozhodla pracovat pro lid přímo. Rudé právo konala pro jednotu so- lu s vámi h l u b o c e
prozradilo: "Ukázalo se, že A. Lukáčková pracuje cialistického tábora, pro prožívají všichni českovelmi aktivně v občanském výboru. Dochází za sta- jednotu
mezinárodního slovenští
komunisté,
rými občany až do bytu a bere si na starost vyři- revolučního
dělnického všichni pracující naší
zování jejich záležitostí na úřadech. Tito občané ji
také navrhli za soudkyni místního lidového soudu, hnutí Komunistická stra- Československé socialisprotože věděli, že A. Lukáčková by tuto funkci vel- na Sovětského svazu a tické republiky, jejichž
mi ráda vykonávala . . . "
osobně soudruh Chruš- jmény vám tlumočíme
Okolnost, že by si lid vybral vlastního kandidáta, čov . . .
vřelé pozdravy.
byla silně podezřelá, protože se "při hlubším zkouVe
světle
této
opravZnovu vyjadřujeme
mání vyšetřilo, že A. Lukáčková vyřizovala záležitosti těchto občanů bez vědomí občanského výboru ., . dové politiky proletář- obdiv velkému budovaA tak místo pomoci vlastně narušovala práci občan- ského internacionalismu telskému dílu, které pod
ského výboru i obvodního výboru. Získávala si sice je tím zřejmější rozbíječvedením své slavné kooblibu mezi lidmi, avšak za cenu prosazování jejich
osobních zájmů bez ohledu na zájmy ostatních - a ský postup dnešních al- munistické strany uskučasto i rozporu s nimi. Tím ochromovala činnost bánských vedoucích, na- tečňuje bratrský sovětský
výboru...
mířený proti naší věci, lid ve prospěch všeho
. . . Nechceme rozhodně brzdit iniciativu jednotli- proti jednotě našeho re- lidstva . . . "
vých funkcionářů,... ovšem tito funkcionáři nemo- volučního hnutí, proti
KSČ se pak ústy Nohou svou odpovědnost vidět jen pouze vlastními
brýlemi nebo brýlemi několika málo lidí. Funkcio- leninismu . . ."
votného přihlásila k svénář . . . nemůže uplatňovat zájem jen těch několika
Útoky proti vedení al- jnu podílu na "odpovědobčanů, s nimiž je v denním styku, ale musí hájit bánské
komunistické nosti celého mezinároda prosazovat takové záležitosti, které jsou v souladu
strany
byly
taky
jediným ního
komunistického
se zájmy všech o b č a n ů . . . Dále: není možné, aby
funkcionář pracoval na vlastní pěst. Každý funkcio- zajímavým bodem v pro- hnutí". KSČ považuje
nář je přece součástí určitého celku, nějakého vý- jevech československých program
Moskvy "za
boru, určité organizace . . . "
komunistů.
svůj, neboť ukazuje taA. Lukáčková nebyla kandidována, protože její
Jinak se jak Novotný ké rysy naší vlastni bukandidátka přišla den po uzávěrce, stanovené předpisy, jak suše oznámila jiná zpráva Rudého práva. tak Široký omezili na ob- doucnosti".
Vyhovovala sice lidu, ale nevyhověla funkcionářům. vyklé podkuřování mos- (Pokračování
na str. 2)

OPRAVDOVÉ CENTRUM

Konec moskevského monopolu
Sotva se zavřely brány moskevské síně, kde se
konal XXII. sjezd , Komunistické strany Sovětského
svazu, začalo na ¿ á p a d ě křtění této samozvaně "historické'' události. V určitém smyslu byl letošní sjezd
dramatičtější než proslulý XX. sjezd, na kterém '
Chruščov' poprvé veřejně' ohlásil svůj odstalinšťovací program. V jiném smyslu však byl XXII. sjezd
historičtější než dvacátý. Zakončil totiž, alespoň dočasně, hluboký ideologický spor uvnitř bolševické
strany samé, zatím co na f r o n t ě mezinárodního komunismu postavil na veřejnou bázi v podstatě týž
ideologický spor, jenomže tentokráte ve větším mě-řítku a s daleko většími důsledky.
Vnitrostranicky si Chruščov bezpochyby upevnil
svoji vlastní pozici. Vůdcové KSSS jsou na komunistických sjezdech obviňováni z minulých zločinů" a
zrad jenom tehdy, když je jejich mocenské postavení
ve straně a ve státním aparátu bezpečně podkopáno.
Patetický odjezd Molotovův z poměrného vídeňského
bezpečí s doprovodem tajných policistů je jenom
nejviditelnějším dokladem situace, v níž se opozičníci
ve straně ocitli. Ponížení Vorošilovovo n a kremelském náměstí bylo dokladem nejtragičtějším. Útoky
řečníků na sjezdu samém byly dokladem nejhmatatelnějším. Neboť nebyl to tentokrát jenom Chruščov,
který začal p r á t špinavé právo. Temnou minulost
"stranické kliky" tentokráte osvětlovaly zručně i
menší hvězdy na stranickém nebi.
Upevnil si však Chruščov svoji pozici také na poli mezinárodního komunistického hnutí, na poli mezinárodně - proletářském? Myslím, že p r ů b ě h sjezdu '
samého a události kolem svědčí spíše o opaku.
Co chtěl Chruščov docílit otevřeným, útokem na
"stalinskou" Albánii? V co doufal, že docílí? Na p r v n í
otázku je odpověď celkem nasnadě. Chtěl především
zastrašit východoevropské satelity, v nichž nejeden
stranický pohlavár chová t a j n ě své vlastní naděje na
uvolněnější politiku ve styku mezi Sovětským svazem a satelitními zeměmi. Chtěl přitom také poukázat
na nebezpečnou rozdílnost názorů na vedení studeně
války a světové komunistické revoluce, k t e r á štěpí
mezinárodní komunismus, aniž by musil předvolat na
kobereček předáky Rudé Číny. Z^reakSe Ču Enlaj ovy
še zdá být zřejmé, že Rudá Čína dychtivě zvedla rukavici, kterou Chruščov hodil do tváře Hodžovi.
Chruščov patrné doufal, že útokem na Albánii se
vyhne přímému sporu s Mao Cetunem.
Je také veřejným tajemstvím, že Rudá Čína a její tvrdá politická linie vůči kapitalistickému Západu má nejednoho příznivce v klubu komunistických předáků. Komunisté v zemích, které hraničí
se svobodným světem, a v zemích, které teprve nedávno byly zapojeny do sovětské sféry, jakož i komunisté zemí zaostalých (počítaje v to' i komunisty
jihoamerické), se už nemohou dočkat hodiny, kdy
bude možno začít s revolucí. Činská politika má také plný souhlas australských soudruhů, ale nevíme,
do které kategorie je zařadit.
Zdá se, že Albánie, bezprostřední příčina ideologické kontroverse, se odtrhla od Moskvy s konečnou
platností. Zprávy o chystaném sovětském puči v
Tiráně nelze brát přílíš vážně. Chruščov jistě ví, že
ve státě, kde stalinské spiknutí narazí na neméně odhodlanou stalinskou policejní opozici, n e m á naději
na úspěch. Albánský případ se technicky podobá případu jugoslávskému. Ale jen technicky. Ideologicky
je Hodža a jeho soudruzi blíže trockismu než titovštině. J e to vskutku zajímavá podívaná n a břehy
Jaderského moře: sousedící státy, oba smrtelní odpůrci Moskvy, jsou viněny ze dvou různých zločinů:
Jugoslávie se provinila revizionismem, Albánie dogmatismem.
Uslyšíme tato slova v brzké budoucnosti hodně
často. XXII. sjezd Komunistické strany Sovětského
svazu se stal historickým především tím, že poprvé
v dějinách komunismu ztratilo moskevské vedení
monopol na vedení proletářské revoluce. Neztratilo
ještě iniciativu a hlasovací mašinérii. Na sjezdu se
však vynořila Rudá Čína jako silnější a mocnější
síla, než se kdy zdálo, a dychtivější řídit osudy mezinárodního komunismu v budoucnosti.
" jun
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N a západní frontě neklid
(¡Pokračování se str. 1)
V Berlíně se hraje o
nejvyšší sázky. Hraje se
o prolomení evropské
fronty, jediné fronty,
kterou se Západu podařilo stabilisovat, a na níž
Sověty nedosáhly od pádu Československa jediného úspěchu.
Tlak proti Finsku není ničím jiným, než podpůrnou akcí téže ofensivy proti západní frontě
v Evropě.
David a Goliáš
Finové jsou malý, ale
statečný národ, který si
navzdory nepříjemnému
sousedu nějakým zázrakem zachoval svou samostatnost. Tváří v tvář obludě Sovětského svazu
ovšem nakonec nezbývalo Finům mnoho jiného,
než zvolit cestu neutrality, která je pod tlakem
často orientována prosovětsky.
Výsledkem krkolomného postavení Finska je
také smlouva o "přátelství a pomoci" s Moskvou. Tato smlouva obsahuje odstavec, který dává Sovětům právo k
"společným
obranným
poradám" v případě nebezpečí německého útoku.
Chruščov použil právě
této části smlouvy k svému nynějšímu útoku.
Jeho nóta vládě v Hel-

sinkách tvrdí, že teď opravdu existuje nebezpečí německého útoku pro.
ti SSSR přes finské území, a že je tedy splněn
předpoklad
obranných
porad, jak stipulováno
ve finsko - sovětské
smlouvě.
Na Západě vypukla
obvyklá panika. Jedni
tvrdili, že se Sověty chystají okupovat Finsko,
druzí šli ještě dál a dokazovali, že je válka nevyhnutelná.
Snad nejklidněji si počínal finský president
Kekkonen, který po návratu z USA, kde byl na
státní návštěvě, prohlásil,
že je tvrzení o akutním
nebezpečí německého útoku prostě absurdní.
To ovšem není oficielní finská odpověď, a je
těžko předvídat, jak se
nakonec Finové pod těžkým sovětským tlakem
zachovají. Nedá se vyloučit, že se poddají sovětským
požadavkům.
Před celým západním

světem však mají v jednání s moskevskými komunisty tu výhodu, že
už jim několikráte dokázali, že jsou za svou
svobodu ochotni bojovat
bez ohledu na to, jak
beznadějně jejich situace
vypadá.
A je pochybné,' že by
chtěl Chruščov odhalit
před světem pravou tvář
komunismu
bezohledným vojenským útokem
na malé Finsko.
Proti Skandinávii
Jestliže v Berlíně běží
o víc než o Berlín, ve
Finsku běží o víc než o
Finsko.
Chruščovův
manévr
vypadá v první řadě jako pokus o zastrašení
Skandinávie. Jeho dlouhodobým cílem bude asi
vstřebání
neutrálního
Švédska do sovětské sféry a vytlačení Dánska a
Norska ze Severoatlantického paktu.
Dá se ovšem namítnout, že v době mezikontinentálních raket nezá-

leží ze skandinávského
hlediska na tom, má-li
SSSR své raketové základny ve Finsku nebo
někde u finsko - ruské
hranice. Studená válka je
však bojována do značné míry psychologickými
prostředky, a psychologický účinek, jenž by na
skandinávské země měly
sovětské rakety ve Finsku, nelze odbýt mávnutím ruky.
Sovětská ofensiva proti Finsku však v žádném
případě nedokazuje ani
bezprostřednost
pádu
finské svobody, ani nevyhnutelnost války. Je pouze dalším komunistickým
manévrem ve studené
válce, jakých už jsme
mnoho viděli a . jakých
ještě mnoho uvidíme.
To dokazuje jenom tolik, že Sovětský svaz nenechá kámen neobrácený, aby srazil západní
mocnosti na kolena a aby
tak zajistil vítězství komunismu v celém světě.
-kw-

Opravdové centrum
(Pokračování se str. 1.)
Podle směrnic bolševického programu rozpracovává už Ústřední
výbor KSČ "ekonomickou perspektivu národního hospodářství Československé socialistické

Nejstarší česká lékárna na Tasmanii
nabízí všechny druhy léků
cizích i zdejších
Zasíláme
je
po Austrálii i za hranice

CHIGWELL PHARMACY
V. R. BENEŠ, PH. C.
Alluna Road, CHIGWELL, TAS.
Telefon: Hobart 7 - 1171

Naše rovy
PŮVODNÍ
KOMENTÁŘE
Čím dál tím lip. Tentokrát už jste nám poslali do 55. kola 1888 námětů a jak je vidět,
dotáhnete to brzo na dva tisíce. Pro osvěžení
paměti: obrázek Josefa Kremličky kritizoval
poměry v JZD Merboltice, kde družstevnice
česaly ovoce a peníze strkaly do vlastní kapsy.
Za nejzdařilejší pokládáme tyto náměty:
"Je to, kamaráde, dvoufázová sklizeň. Jednou oberou stromy a pak družstvo."
F. Bulánek, Praha 7.
"Zavedli jste novou formu odměňování: Co
si kdo urve!"
Antonín Hoder, Letovice.
"Trhej, ať něco trhnem, než to zatrhnou!"
Marie Šimková, Praha 1.
Z obrázkové soutěže proti rozkrádání socialistického majetku v Dikobrazu, Praha, 12. října 1961.

Na rozdíl od Novotrepubliky do roku 1980."
ného
zabrousil Široký do
Znamení nové éry
historie, když připomněl
"Program Komunistic- XX. sjezd, který odstaké strany Sovětského linštil Stalina:
. . Nová etapa v rozsvazu", prohlásil Novotný, "je znamením nové voji mezinárodního koéry hospodářského a kul- munistického hnutí zůsturního, vědeckého a tane navždy spjata s letechnického
rozmachu ninskými závěry XX.
Sovětského svazu, který sjezdu.
dovede socialistickou pří- Rozdrcení dogmatismu
tomnost národů SovětRozdrcení konzervaského svazu až ke komu- tivní dogmatické skupiny
nistické společnosti a při- znamenalo vítězství tvůrnese naší věci nevídané čího leninismu a přineslo
vítězství v mírovém zá- nesmírný prospěch Kopolení socialismu s kapi- munistické straně Sověttalismem . . .
ského svazu a všem koMezinárodní
dosah munistickým stranám . . .
programu KSSS se však
Ústřední výbor KSSS,
projevuje již dnes. Jeho v čele se soudruhem
myšlenky . . . mocně pů- Chruščovefn, je opravdosobí na všechny síly bo- vým centrem marxisticjující proti imperialismu ko - leninského myšlení
a kolonialismu za svobo- a Komunistická -strana
du národů . . ."
Sovětského svazu je a -

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

OPTO

Capitol House, 109 Swanston St.

MELBOURNE (vedle kina. Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHťF
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

ZVÝŠENÍ

PŘEDPLATNÉHO

Hlas domova vychází od roku 1951 za roční předplatné austr. £ 1/17/-, ačkoli se všechny výdaje v t®
době podstatně zvýšily (např. poštovné stouplo z 1£ d.
na 5 d . ) . V poslední době však již nestačí osobní
prostředky vydavatelů ke krytí ztráty novin.
Po celou dobu vydávání nepřijal Hlas domova
žádné dary nebo tiskové příspěvky a tuto přednost si
chce i nadále zachovat. Mají-li se však noviny v
nynější formě udržet, jsme nuceni zvýšit předplatné
od počátku 12. ročníku (od 1. ledna 1962) na austr.
£ 2 / 8 / - ročně ( £ stg. nebo NZ £ 2 / - / - , S5.-). J e d notlivý výtisk bude stát s 2/-.
Doufáme v plné porozumění a další spolupráci
všech odběratelů.
HLAS. DOMOVA

ZE DNE NA DEN
29.10 Spojené národy poslaly Gromykovi telegram,
ve kterém žádají, aby Sovětský svaz ' upustil od
připravované detonace 50
megatonové bomby.
30.10. SSSR detonoval 50
megatonovou bombu.
— 5.000 delegátů kongresu sovětské komunistické
strany jednohlasně rozhodlo, aby Stalinova m r t vola byla odstraněna z
Leninova mausolea.
•—-Západoněmecký ministr
zahraničních
věcí
von
Brentano resignoval.
— V řeckých volbách vyhrála strana ministerského předsedy Karamanlise.
31. 10. Sovětský svaz v y zval finskou vládu ke konferenci, která by se zabývala společnou akcí proti
možnému útoku Západní-

vantgardou mezinárodního revolučního hnutí."
Široký tím naznačil, že
jsou dnes dvě "centra
myšlení". Útoky na Albánii míří na toto "druhé centrum" - Maocetunovu Čínu, kde je
"Konzervativní dogmatismus" oficielní doktrínou.
Pokud jde o československé komunisty nebylo
nikdy pochyb, kde je
jejich opravdové centrum.
vm

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Vás

srdečně

zve

na

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 2. prosince 1961 v 8.30 hod. večer
v St. Michael Hall, Brougham St., North Melbourne
Hudba — Tanec — Občerstvení —• Likérová licence
Rozdávání dárků za účasti Mikuláše
Dárky se přijímají 1 hodinu před začátkem zábavy nebo
na adrese 26 Moore Street, South Yarra
RESERVOVÁNÍ S T O L Ů : 26 5618 (Vozábal), 39 2156 (Rosenfeld)
rPOJENI:elek. z Elizabeth St. číslo 49,50,51,52,54,55,58 a59zast. č.19

ho Německa a západních
spojenců.
— Sovětský svaz detonoval další velkou jadernou
bombu.
— Nikita Chruščov byl
opět zvolen prvním tajemníkem sovětské komunistické strany, členové presidia ústředního výboru:
Brežněv, Voronov, Kozlov, Kosygin, Kuusinen,
Mikojan, Podgornyj, Pol3'ankij, Suslov, Chruščov,
Švernik.
1.11. Rasid Kerameh. sestavil novou libanonskou
vládu.
4.11. Velká Británie žádá
Sovětský svaz, aby se připojil k britské nótě Severnímu Vietnamu. Komunističtí partizáni bojují
proti jihovi-etnamské a r mádě.
5.11. U Thant byl zvolen
generálním
tajemníkem
Spojených národů.
— Indický
ministerský
předseda Néhrú přilétli
do Washingtonu k porad á m s presidentem Kennedym.
7.11. Ve výročí Říjnové
revoluce
vyzdvihovaly
čínské noviny Stalinovu
zásluhu o budování komunismu.
— President K e n n e d y poslal lidu Sovětského svazu
pozdravný telegram.
8.11. Chruščov prohlásil
na tiskové konferenci, že
Sovětský svaz přestane
zkoušet jaderné bomby,
jakmile přestane Západ.
— Ecuadorský
president
José Ibarra
resignoval.
Parlament jmenoval jako
jeho zástupce vicepresidenta Arosemenu, zatím
co armáda jmenovala presidentem Gallegose.
Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
. 113, Sussex St..
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event, i b a líček sami odešleme.

13. 11. 1961

HLAS

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— V Brně byla souzena
skupina
"nepřátelských
vyzvědačů", kteří prý byli ve službách americké
výzvědné služby. Rakouští občané W. Doležalová
a Robert
Heslbrunner
dostali 17 a 18 let žaláře.
S nimi byli souzeni českoslovenští občané Josef a
Mánie Juchelkovi, kteří
byli odsouzeni k 12 a 5
.letům žaláře. Zrazovali
prý "z touhy po penězích".
— Československá
vláda
prodloužila vojenskou základní službu na neurčito
brancům, kteří by skončili službu v roce 1961.
Toto opatření je v rámci
částečné mobilizace československé armády, jejíž
jednotky jsou součástí armády Varšavské smlouvy.
Vládní rozkaz byl vynesen
dodatečně. Na téže sehůzi
vlády byla schválena "stabilizace pracovních sil",
což v praxi znamená, že
pracovní úřady mohou nyní přidělovat na pracoviště s nedostatkem pracujících všethny uchazeče o práci jakéhokoli druhu a bez rozdílu kvalifikace.

— U okresního soudu ve
Varnsdorfu byli souzeni
pro tajné pálení lihu černí obchodníci Pospíšil (9
let), Borník (7 let), Dvořák (6 let), Morávek (4
roky).
— Vedoucí dělník v závodě pro čištění oken Josef Chochola vedl svoji
manželku na výplatní listině, ačkoli nebyla zaměstnankyní. Vyplatil jí tak
112.000 Kčs a dostal za to
7
let.
— Zaměstnanec np. Vltavan v Českých Budějovicích Vladimír Havlíček
byl odsouzen k 6 letům
žaláře pro podvody v účetnictví podniku.
— Českoslovenští vyslanci
a velvyslanci v různých
západních zemích odevzdali příslušným vládám
nóty čs. vlády, v nichž se
žádá bezodkladné uzavření mírové smlouvy s Německem.
— Vzkříšení děda Zepopa:
Dopravní podnik hlavního
města Prahy chystá výzvu ke svým zaměstnancům, kteří odešli do důchodu, aby vypomohli jako průvodčí. Kromě toho
připraví podnik zkrácenou učební osnovu pro
výcvik chybějících řidičů
na tramvajích a trolejbusech,
— Výběrové rekreace ROH se letos účastnilo
276.600 pracujících a jejich příslušníků. V zahraničí (tj\ jen v sovětském
bloku -pr.) bylo 18.000
odborářů. V pionýrských
táborech prožilo prázdniny 262.000 dětí. Odborářská rekreace byla letos ve
znamení turistiky (šetří
se tím benzín). "Tisíce"
rekreantů získalo čestný
odznak "Sto jarních kilometrů". "Stovky" dalších
využily pobytu u vody k
získání odznaku "Plavec
ČSSR". Jářku, rekreace.

— 75. narozenin se dožil
přední .komunista Josef
Krosnář. ÚV KSČ m u poslal blahopřejný
dopis.
Krosnář je dnes ministrem potravinářského průmyslu.
— V Praze zahájila činnost universita pro zahraniční studenty. J m e n u j e
se Universita 17. listopadu. Bude to "jediné celostátní centrum pro přípra
vu zahraničních studentů". Kromě vysokoškolského studia bude mít také fakultu společenskovědní, na které "budou
vychováváni učitelé základních a středních škol
pro potřeby rozvíjející se
vzdělanosti lidu v osvobozených a osvobozujících
se zemích".
— Do Prahy přijel nový
japonský
velvyslanec
— V Leningradu byla za- Miyaka, kterého uvítal na
hájena Československo - ruzyňském letišti vedoucí
— sovětská výstava chemic- diplomatického protokolu
ká. Mezi 3.000 exponáty ministerstva zahraničních
jsou radioaktivní izotopy věcí dr. B. Verner.
a chemické látky užívané — Rudé právo z 22. října
v radioelektronice.
tr. oznámilo suše: "Výpad-

ky v plnění plánu Ostravsko - karvínského revíru
způsobují závažné potíže
v zásobování národního
hospodářství uhlím. Proto byl z podnětu a pod
vedením ÚV KSČ vypracován harmonogram opatření k řešení problémů
revíru . . . Tento harmonogram obsahuje soubor zásadních okamžitých i dlouhodobých opatření k urychlené konsolidaci revíru . . . "
— Náměstek ministra zahraničního obchodu ing.
E. Kohout přijal delegaci
italského
průmyslového
svazu, vedenou poslancem
Quinterim, která j'ednaia
o zvýšení výměny zboží
mezi Itálií a ČSSR.
— Čs. mirjistr zahraničí
Václav David podepsal za
svého pobytu na Kubě
čs. - kubánské vládní prohlášení o zvýšení hospodářské a kulturní spolupráce. Za K u b u podepsal
ministr zahraničí Garcia.
— Ve věku 78 let zemřel v
Brně hudební
teoretik
prof. Gracián Černušák.
— Čs. strana lidová zaslala k 22. sjezdu bolševiků
telegram, z něhož vyjímáme: "Také nás, příslušníky Čs. strany lidové, podněcují reálné perspektivy života v komunistické společnosti k ještě většímu úsilí v politickovýchovné činnosti i budovatelské p r á c i . . . Pod
moudrým vedením KSČ,
v nerozborném svazku N á rodní f r o n t y rozvineme
všechny síly, aby naše
drahá vlast co nejrychleji
následovala zářivý vzor
bratrského
Sovětského
svazu. . ."

DOMOVA
Zasedání Slovenské národní rady

A B Y SE TOLIK N E K R A D L O
S nezvyklou otevřeností nás informovala bratislavská Pravda o schůzi
Slovenské národní rady, na které se jednalo o problémech, s nimiž zápolí
šťastný socialismus. Kolem a kolem ze všeho vyplývá, že se stala SNR
poslíčkem ústředního výboru KSČ, který po ní vzkazuje své stížnosti a rozkazy slovenským pracujícím.
Schůzi vedl předseda záznam:
vlastnictví v StředosloSNR Rudolf Střechaj, a
"V rozpravě jako prv- venskjém kraji, dále posza účelem projevů se do- ní promluvil poslanec lanec Štefan Hrubín, ktestavili bývalý ministr Ondřej Suléty, který se rý se zase zabýval nevnitra Rudolf Barák, ny zabýval zejména někte- dostatky v dodržování
nější pověřenec pro ná- rými konkrétními přípa- státní discipliny v zeměrodní výbory, generální dy neplnění plánu a po- dělství v Lučeneckém
prokurátor dr. Jan Bar- rušování státní discipli- kraji a zvláště poukázal
tuška a předsedové o- ny ve stavebnictví Vý- na případy neúměrně
kresních národních vý- chodoslovenského kraje. vysokých příjmů někteborů ze Slovenska.
Poslankyně Olga Pre- rých JZD, dosahovaných
Na tomto lidovém lecová hovořila o stavu z přidružené výroby na
shromáždění udělal ú- dodržování státní disci- úkor výroby zemědělské.
čedně schválenou pře- plíny na úseku společenPověřenec SNR pro
kotnou kariéru vedoucí ské potřeby, zejména ve věci finanční Jozef Gajoddělení ÚV KSS Mi- školství a zdravotnictví. došík se zabýval některýchal Sabolčík, který byí
Rudolf Barák . . . se mi případy nedodržováhbitě navolen do funkcí ve svém významném pro- ní předpisů a nařízení
místopředsedy SNR a jevu zabýval zejména po- na finančním úseku."
předsedy Slovenské plá- rušováním discipliny na
Aby se tolik nekradlo,
novací komise.
zemědělském úseku.
schválila Slovenská náPo některých osobPo něm dále v roz- rodní rada "usnesení ke
ních změnách v sestavě pravě vystoupil poslanec zprávě pověřence SNR
tohoto
zákonodárného Miloš Krno, který uvedl pro spravedlnost, které
sboru došlo k jádru vě- celou řadu případů roz- je zaměřeno na ochranu
ci. Stížnosti se jen hrnu- krádání a poškozování socialistického vlastnicFEC/vm
ly. Stačí citovat úřední majetku v socialistickém tví."
Učitelské problémy v pohraničí

Když vítězí tradice

Mladá fronta z 21. října srdceryvně zalkala: "Pro ředitele škol v pohraničních okresech přinesl zářijový den víc starostí a smutku než radosti.
Dětí jsou plné třídy, ale ve sborovně zůstala leckterá místa neobsazena.
Tu chybí biolog, tam zase matematikář . . . "
Kam se tedy poděl u- se jinam. Slovy Mladé československé mládeže
— Ministr školství dr F.
Kahuda jmenoval prvního čitelský národ, jehož pra- fronty: "Jedni prostě Mladá fronta:
rektora Mezinárodní uni- otcem Komenským se vrátili svůj učitelský de"Částečnou odpověď
versity 17. listopadu v Pra- dnes pilné českosloven- kret s dopisem plným dávají dopisy, jimiž abze. Stal se jím dr. J. ští komunisté honosí?
omluv (a výmluv), dru- solventi odmítají dopoMartinic.
Je to prostě tak: "Mě- zí jej prostě nevzali na ručenky:
— Čs. státní film uv-ade
dvoudílný film o "mni- li přijít kvalifikovaní pe- vědomí . . ."
Mám aprobaci pro výchovské zradě a sovětském dagogové, z brusu noví
běrové
školy. Proč bych
"Proč
mladí
učitelé
vítězství".
Č/FEC absolventi vysokých škol.
nechtějí nastupovat do měla jít učit na devítiNepřišli. "
škol v pohraničí?", ptá se letku?
Děkujeme
Dělnická a rolnická u_ Mladá fronta. Odpověď
Chci vědecky pracovat.
za včasné vyrovnání
čítelská mládež prostě je nasnadě. Jak za re- Mých vědomostí a znapředplatného.
nenastoupila. Zaměřila publiky, tak za sovětské- lostí by bylo na škole
ho protektorátu bylo po- nevyužito! (Čili zdravé
hraničí československou sebevědomí.)
Sibiří pro učitele, kteří
Nesnáším
cestování
se nehodili, nevyhověli, vlakem. Lékařské vyzprotivili.
Hlavně však měla využívat svých "příbuzensvědčení přikládám. (Jde
ských" návštěv v Československu ke zjišťování
Mnohý vysokoškolský o následek nemoci, která
dislokace naší armády, výzbroje a jiných vojendocent a mnohý středo- však dotyčné absolventce
ských údajů. N a pokyn americké rozvědky poškolský profesor skončil podle úsudku svazácké
zvala také v roce 1957 do Vidně svého bratra
na štaci v pohraničí hned organizace nebránila v
Jana Vojáčka, vedoucího obchodu s potravinami
za rodu" socialistické éry aktivním sportování.)
v Doksech. Ten se za peníze rovněž nechal zverv roce 1948.
Proč jsem vůbec stubovat ke špionážní činnosti amrickým agentem
Je
se
co
divit,
že
tehdovala,
když teď mám
Lukatschem, který z Mnichova do Vídně pradejší školní mládež, kte- jít učit do pohraničí?
videlně zajíždí. Vojáček byl také orientován na
rá si vzala učitelství za (Vzácná otevřenost.)"
vojenskou špionáž . . .
svůj úkol, nahlíží na štaA konečně stížnost
Profil Řehulkové dokresluje také to, že krátci
v
pohraničí
přesně
tak
Mladé
fronty: "Co je
ce po válce ukrývala ve Vídni válečného zločince
jako socialistická vláda platné, je-li posluchačka
Ervína Bergra, který za války působil v H o d o Klementa Gottwalda? Je funkcionářkou
Svazu
níně . . . Společně s Řehulkovou a jejím bratrem
to socialistická tradice.
mládeže,
vystupuje-li
zatkli pracovníci ministerstva vnitra také meziUčitelé a profesoři v plamenně na svazáckých
národního dobrodruha D . Ziagolose, rovněž aroce 1948 neměli obrany . schůzích, má-li samé výgenta americké rozvědky, který pomáhal ŘeDnešní mladí jednoduše borné z marxismu - lenihulkové v její špionážní práci a hlavně při převrátí dekrety a ledacos k nismu, jestliže při první
pravě zpráv z ČSSR přes rakouské hranice . . . "
tomu připíší. Tak nás zkoušce své uvědomělosFEC
alespoň zpravuje časopis ti a Mastenectví zklame?"

Další špionážní aféra
Rudé právo z 20. října uveřejnilo obsáhlou
zprávu o odhalení nové skupiny "nepřátelských"
agentů, jejíž centrála prý byla v Mnichově. Rudé právo také oznámilo, že členové špionážní
skupiny na československé půdě byli pozatýkám
a že se doznali.
Spojkou mezi špióny v ČSSR a ve Vídni byla
prý Vlasta Řehulková, vídeňská Češka, která prý
pravidelně dojížděla z Vídně ke svým příbuzným, kteří reemigrovali do Československa v roce 1946. Výňatky z článku Rudého práva:
"(Řehulková . p r . ) u ž v letech 1954 - 1956
sloužila orgánům americké rozvědky jako "přepážka'', posílala americkému kapitánu Siwakovi
špionážní zprávy docházející na její vídeňskou
adresu z Československa. Pak se spolupráce prohloubila a její konkrétní řízení převzal Klein,
další člen americké špionájžní centrály v Mnichově. Řehulková se jako číšnice znala s mnoha
cizinci, kteří přijížděli do Vídně, a měla tak za
úkol seznamovat rozvědku s vhodnými typy.
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HLAS

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME
JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.
O mrtvých jen to nejlepší aneb

EPITAFY, NEKROLOGY A DRBY
O mrtvých jen to nejlepší. To zachováváme, i
když si živí takovou lež nezaslouží. Ale protože
se dnes nosí mrtvolácký t y p humoru, uvolili jsme
se stát náhrobníky několika smutných náhrobních
nápisů, k t e r é třeba ani nikdy nebyly vytesány, z
pohřebních řečí, které třeba ani nebyly proneseny.
Epitafy, nekrology, drby, všecko smutně a nic vesele:
Křižák:
Byl s ním kříž.
Nero:
Ve vděčné upomínce vystavěl Svaz římské požární ochrany.
Kuchař:
Odpočívej v pokoji!
Šmelinář:
Tajný rada černé obchodní komory.
Majitel pohřebního ústavu:
. . . o n už dávno čpěl krchovem.. , ,
Atomický vědec:
Konstruktivně přispěl k disintegraci.
Prokop Holý:
Pro národní věc nasadil i holý život.
Krotitel dravé zvěře:
Spadla klec.

Ilja Muromec:
To je toho; že měl ve škole vyznamenání! S jeho
sedmipudovou p a l i c í . . .
Oběšenec:
Bylo mu to souzeno.
Sedlák:
i
•
On tak lnul k hroudě.
Kain:
j
Řekněme, že se stal administrativní omyl.
Kapitán Nemo:
Pozitivní negativista.
Bumbrlíček:
Žil plným životem.
Franta Nekolný:
Měl ránu.
Hanibal:
Už je za branami.
Konfident:
Zesnulý požíval plné důvěry úřadů.
Richard Lví Srdce:
Zemřel na srdeční vadu.
Perský šach:
J
Šach — mat!
Madamme de Pompadour:
Měla známost na obci.
Popelka:
V prach a popel se obrátíš!
Bernard Barueh:
. Zde leží Baruch s Baruškou.
Kníže Václav, vévoda české země:
Přišel na večeři.
]
Novinář v exilu:
Konečně má své jisté.
_
Jánošík:
"
1
Hajduci mu podtrhli nohy a tím pádem se stal
obětí podrazu.
Majitel octárny:
Spi sladce!
Diogenes:
Měl to psáno v sudu.

Šárka:
Horempádem

Kat:

skonala.

"

'

. . . s bezpříkladnou pílí vyplňoval vakuum
vedlnosti.

i r ^
spra-

Předseda Ústředí československých lukostřeleckých
jednot v exilu a v zahraničí:
. . . a kromě toho byl vynikající k u š n í ř . . .
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DOMOVA
22. sjezd sovětských komunistů

TRAMPOTY S MRTVOLOU

Nic pry není statické, všechno prý se vyvíjí a ve všem prý je pokrok. V některých případech
by se o tom dalo debatovat. V případě sjezdu sovětských komunistů však nemůže být pochyb.
Za J.V.Stalina to byly nudné záležitosti, při nichž stáda cvičených tuleňů poslušně zvedala ploutve při každém zapráskání biče svého krotitele.
V těch dobách měla fraška sjezdů sovětských bolševiků jenom jednoho herce. Vedle něho- nebylo
nic jiného, než sbor vylekaných "divišů".
5 j
Chruščovovy sjezdy jsou daleko pestřejší. Nechybí stáda tuleňů, ani sbory vyděšených "divišů".
Vedle nich a hlavní postavy, jíž je teď vždycky Chruščov, se však začínají vyskytovat nové, zajímavější a někdy nečekané postavy. Tento nový element komunistických sjezdů pak někdy způsobí,
že se přihodí věci, které přesně nezapadnou do předepsaného libreta.
Malenko v, Molotov, Ka- bánii, která mu (podle
První ukázkou byl poDruhé překvapení
ganovič, Bulganin a ny- Chruščova)
nezřízeně
věstný dvacátý sjezd, kteDruhým překvapením ní také Vorošilov.
holduje. Chruščovovi orý dokázal vyděšeným
soudruhům v zahraničí, bylo výhružné prohlášeChruščovovu
útoku všem nešlo o žádný "kult
že ani fašisté úplně ne- ní, že Sověty hodlají za- bylo přidáno, na drama- osobnosti", ale o to, že
lhali ve svých historkách končit svou současnou tičnosti přítomností Bul- je Albánie jediným evsérii jaderných pokusů ganina a Vorošilova, ja- ropským satelitem, který
o Stalinově Rusku.
Dvacátý druhý sjezd, výbuchem padesátimega- kož í oznámením, že Mo- podporuje . protisovětkterý právě proběhl v tomové pumy, která už lotov poslal před sjezdem skou . linii Pekingu;.
Moskvě, pokračoval v opravdu byla, přes odpor dopis, v němž kritisoval Skutečným cílem útoku
drtivé většiny členů v O- Chruščovův dvacetiletv také nebyl albánský kotradicí dvacátého.
SN, odpálena.
munistický předák Hodplán.
První překvapení
Nevyhnutelný hromoVzrušení způsobil Vo- ža, který na sjezdu ne4.413 sovětských dele- vý potlesk, který přijal i
byl, ale Čuen-laj, -který
gátů spolu s představi- tuto výbušnou zprávu, rošilovův pokus o obha- tam byl. jeho chování a
jobu,
který
ztroskotal
liteli osmdesáti zahranič- nešel nijak od srdce dedově - demokraticky tím, odpověď také potvrdily,
ních
komunistických legátům
zahraničních že mu prostě nebylo udě- že Chruščovovy šípy místran vytvořili hlediště, stran, kteří už i bez pařily přes Tiránu do Pepřed nímž Nikita Chruš- desáti megatonů těžce leno slovo.
kingu.
čov spustil svůj řečnický zápolili s následky své
Nové ostré kritice byŽádné překvapení
marathón pro duševní vlastní
la
podrobena Stalinova
"protiatomové"
Pátým
bodem Chrušmrzáčky všude ve světě. propagandy.
mrtvola, z níž se pomalu
Výsledkem byly tisíce
stává obětní beran všech čovovy řečí bylo nastíněZ Chruščovova hledis- komunistických hříchů. ní dvacetiletého plánu,
ztýraných uší, jedno ochraptělé hrdlo a čtyři ka však zřejmě nebylo Postupně je tak se vší který má zahrnout sovětvyhnutí. Nešlo o strach komunistickou mazaností ské občany strdím a mlépřekvapení.
Prvním z nich bylo ze západního útoku. Šlo vytvářen obraz . temnoty kem. To ovšem mezi přeChruščovovo oznámení, o strach z maršálů a ge- Stalinova Ruska, s nímž kvapení sjezdu nelze pože nijak netrvá na tom, nerálů Rudé armády, na se nedalo jednat, v kon- čítat. .
Sovětský svaz byl obaby byla mírová smlouva něž musí i Nikita Chruš- trastu se světlejším obrazem Ruska Chruščovova, šťastňován od prvních
s Východním Německem čov brát ohled.
s nímž je se možno do- dnů Leninovv vlády vepodepsána ještě letos,
Třetí překvapení
hodnout.
dle masakrů a hladomopokud ovšem Západ proSnad
nej
větším
přerů také všemi možnými
jeví ochotu "k vyřešení
Čtvrté překvapení
kvapením bylo obnovení
plány, které vždycky sliněmeckého problému".
Z útoku proti "kultu bovaly ráj na zemi. ŽádTo oznámení bylo útoku proti "kultu osob_
první hmatatelnou znám- nosti" a "protistranické osobnosti" pak organicky ný takový plán už nekou, že jsou Sověty o- skupině", jíž se rozumí vyplynul- útok proti Al- (Pokračování na str. 6.)
chotny vůbec k nějakým
ústupkům, a že se tedy
Kennedymu možná přece
jenom podařilo přesvědM. Zvára, USA
čit Chruščova, že je ZáČeskoslovenský spisovatel Jan Mareš napsal knížku pro děti, nazvanou
pad odhodlán jít pro "Tři orlí péra". Jeho knížka líčí skauting za první republiky, a líčí jej docela
Berlín do války.
příznivě. Je s tím spojena docela pikantní historka:
A zatím co londýnské
Ale spisovatel Mareš še pořádkových, sběrových,
Vypukla aféra. K o m u dláždění dunělo údery nističtí pionýři a jejich nedal, a našel si tribunu, stěngazetných, docházkokamenů, které tam pada- vedoucí v Hradci Králo- kde jeho hlas byl slyšen. vých, botanických, výzdosi zavedli v pionýr- Bylo to v Literárních no- bových a jiných referentů.
ly z ustrašených srdcí, vé
Ale proč zakazovat děském táboře nové, ne- vinách ze 14. října 1961
Walter Ulbricht v hle- zvyklé obřady a pořady.
pod výmluvným titulkem tem činnost, která je plně
"Dvě oslí uši", aby nebyla zaujme, učí je sebekázni,
dišti kremelského audiKrajský výbor Českosíle, pevnosti?
toria ztratil najednou ně- slovenského svazu mlá- žádná mýlka.
Proč - ke všem čertům V
tomto
článku
se
Maco z nadšení, jímž až do deže začal čenichat nezdo- reš se "svazáckými" kri- - pouštět
bubáky na čloté chvíle provázel každé bu a vyšetřovat. S roz- tiky. vypořádal bez ser- věka, který p r a c u j e s děthořčením
zjistil,
že
se
slovo svého pána na
vítku. A za daných okol- mi s láskou, s rozumem,
královéhradečtí
pionýři ností zručně a rozumně: s citem a moudře je připodiu.
přesně zařídili podle Ma-

Oslí

P Ř I P R A V U J E T E
SE
NA
CESTU?
LETADLEM — LODI — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

GREYHOUNDTOURIST

13. 11. 1961

BUREAU

138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
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, Bio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
splátkách £ 10 až 20.
Ochotně sdělíme jakékoli .informace o cestách

rešových "Tří orlích per",
která se jim náramně zalíbila.
Přišlo pochopitelně úřědní hromobití z krajského a ústředního výboru Svazu mládeže, kter é zdůraznilo pokrokovou
poučku:
"Pracovat s dětmi se
musí podle směrnic Československého svazu mládeže . . . , a ne podle toho, co kdo ze starých
soudruhů . vykládá nebo
nějaký spisovatel napíše."

uši

"Ale co mám dělat? Jak
hájit svou knížku proti
referentům? J a k ospravedlnit moudrého, iniciativního á milovaného ve-,
doucího pionýrů, který
přkročil rámec fermanu?
Jak přesvědčit funkcionáře, že ne všechno, co
vzniklo před jejich narozením, je zpátečnické a
buržoazní? Jak je naučit
rozeznávat oslí uši od orlích per?
J e jistě chválihodné u čit
pionýry
zahajovat
schůze, vykonávat funkce

p r a v u j e na zdolávání překážek v dospělém životě?
S takovým se, mládí
soudruzi, raďte! S takovým společně podumejte,
jak vymýtit scvrklý a-pergamenový formalismus z
práce v Pionýru.
I když je ze sekretariátu do horského tábora daleko, soudruzi, nezatracujte, dokud jste nepoznali!"
Jako kdyby komunističtí . svazáci mohli, porozumět něčemu jinému' než
šustění papíru organizačních vyhlášek.

13. 11. 1961

HLAS
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Americký humor a satira pro domáckou spotřebu

Večery u gramofonové desky
Obliba humorné gramofonové desky je teprve nedávného původu. Ostatně ani vzkříšení mluveného humorného slova je uměním teprve nedávno
omlazeným, zejména na americké scéně. Zatím co pásová výroba zábavního
průmyslu po léta přetékala sladkokyselou hudbou, dostali se komikové a
satirikové ke slovu teprve v druhé polovině minulého desetiletí. Náhlá obliba
"komika" na rozdíl od veseloherního typu Boba Hopea (který se rychle
přeškolil)» nerozlučně spojeného s americkým typem operety, se přelila z
nočních podniků a šantánů, kde bylo její rodiště, na prkna divadel a dokonce
i na gramofonové desky. Gramofonové společnosti dnes sypou z rukávu
dlouhohrající desky komiků.
Komiky groteskní, komiky politické, komiky nemocné i zdravé. Někteří
z nich jsou dokonce výborní. V našem přehledu se omezíme jen na ty,
jejichž desky si můžete koupit v Austrálii.
Sahl je především o- jice komiků Waynea a
',- Chronologicky nejstarší z nich je Mort Sahl, bratriý improvizátor poli- Sčhustera daleko hřmotkterý je také specialistou tické aktuality, ale v tom nější a grotesknější, prc•na politickou satiru. Jis- tkví také jeho slabost na tože se drží nižší roviny
tý americký kritik, chtěje gramofonové desce. Jeho humoru.
mu složit poklonu, pra-, parodíckě nájezdy a satiTerčem Wayneho a
vil, že je Sahl prvním rické útoky jsou za rok, Schustra jsou terče zcela
dědicem zemřelého Wil- za dva- pokryty měděn- zřejmé a lákavé: televize,
kou času.
la Rogerse.
psychiatrie, "muž v šeJen tam, kde schová dém obleku", velkoměstByla to trochu křivda,
protože Rogersův "li- jádro vtipu v stručném ský maloměšťák, horák
dový" humor měl k po- bonmotu, v štiplavém z Kentucky.
Zabrousí-lí někdy do
litické a intelektuální sa- aforismu, kde nebojuje
tiře tak daleko jako Jára jen proti Eisenhowerovi literární sféry, jsou méně
Kohout k Voskovci a nebo Kennedymu, proti vtipní a méně účinní.
tomu nebo onomu kapi- Snad proto, že jsou zvykWerichovi.
Ostatně Sahl sám dob- tánu politiky nebo prů- lí přehrávat, nezní např.
ře ví, jaké je jeho místo myslu, ale proti obecněj- jejich verse baseballovéna dnešním žebříčku: šímu zlu a obecnější ho zápasu v shakespea"Já jsem intelektuální hlouposti, jen tam je je- rovském vydání jako do_
hlas naší doby - a to ho vtip riad čas a nad brý Wayne a Schuster,
ale jako druhořadý Shanaší době nijak neli- poměry.
chotí.?'
Proti Sahlovi je dvo- kespeare.

CESTA ZA NEVIDĚNÝMI (IV.)
Otakar Odložilík
Procházeli jsme se s Nikolou Kršičem ve starém
městě v nedělí dopoledne. Chtěl jsem se podívat na
dům, ve které bydlela rodina, dokud byli všichni
pohromadě. Mluvili jsme o tom i o onom ža pomálé
chůze z ulice do ulice. Islám není dobrou p r ů p r a vou na život v područí někoho jiného a jakmile ztratí
mocenské opory, těžko zdolává praktické potíže. Co
jsem o tom věděl ze Skoplje, kde bývala do roku
1912 kvetoucí obec, se potvrdilo v Sarajevě bez výjimky.- Zašli jsme do Husrefbegovy mešity, .která
kdysi výstavností a rozměry představovala sílu a
životnost víry prorokovy, naštípené na slovanský
kmen. Její lesk zachází. Občasná oprava buď zvolní sestup s někdejšího stupně nebo zahladí poškození, ale někdejší slávu nevrací. Připouštím, že po
návštěvě Cařihradu, Jeruzaléma a jiných východních
měst Jsem měl jiná měřítka než roku 1918, kdy jsem
přišel do styku s bosensko - hercegovským islámem,
podporovaným vydatně z Vídně, ale všecko se takovým ústupkem nevysvětlí. Některé věci by člověk marně popíral nebo zakrýval. Staré město je
hodně přizpůsobené novějším čtvrtím, které je obklopily. Nikde už nevidíš žen v černých závojích,
plaše přebíhajících ulici, není fezů a úzkých podkasaných nohavic, které nosili muži v městě i na
venkově. Dílny, ve kterých se provozovala ruční řemesla, zápasí o bytí a nebytí. Proud života, který
od roku 1945 v Sarajevě znamenitě zesílil, strhává
přehrady a vyrovnává rozdíly mezi jednou a druhou
složkou obyvatelstva.
Poseděli jsme odpoledne hodnou chvíli v zahradní
restauraci, kousek od Ilidže, lázní kdysi o samotě a
dnes už skoro přičleněných k sarajevské městské
oblasti. Z úpatí několika kopců se valí voda, která
se. spojuje v rozkošné kotlince v jeden proud, řeku
Bosnu. Hostitelka, paní Kršíčová, vypráví, jak tam
bývalo kdysi a >co se změnilo za okupace Němci. Ubylo-, prý lesů, ale zase se zlepšil výhled a i m í r n é
slunce stačí na odčerpání nadměrné vláhy ze vzduchu. Přeskakuje v řeči s předmětu na předmět, hned
jsme' ve vzpomínkách, hned zase v současnosti.
Nedočkali se, mrtvi jsou,
k d o chtěli s námi býti světa do s k o n á n í . . .
:
říkám si s Viktorem Dykem, ale jenom tiše, abych
nerozviřoval teskné myšlenky a neotvíral nezahojené
• rány.

Bob Newhart je zdravý nemocný americké komiky. Pro mnoho posluchačů budou jeho desky
znít příliš cynicky a sadisticky - je představitelem "mrtvolných" komiků, ale spolkne-li se
tato výhrada, je obyčejně
vtipný a záživný.
Jeho komická formulka ie jednoduchá: posta,
vit věci vzhůru nohama
a pak je vážně pozorovat
bez hnutí brvou. Ale přitom nikdo, kdo si poslechl třeba jeho pojetí
školy autobusových řidičů, nemůže popřít, že má
bystré oko, břitký vtip a
pádné podání.
Ale myslím, že dnes je
na gramofonem trhu nejlepším kupem jedna z
desek další americké
dvojice, Mike Nichollse
a Elain Mayové.
Prozatím jsou na aus •
tralském trhu jenom dvě
jejich desky. Jedna z
nich obsahuje čtyři skeče - a každý z nich je
zvětšená miniaturka a
zhuštěná povídka.
Předností Nichollse a
Mayové je předeyším ši-

- Není radno pokoušet se uměle a náporem na pamět
o oživení někdejších zkušeností a dojmů - co se nedostaví mimoděk, obyčejně nestojí za mnoho.
Zastavili jsme se v Záhřebě se Z. K. v červenci
1925, když jsme se vraceli přes Mostar a Sarajevo z
Dalmácie. Z - ovi tenkrát zněla v uších Wolkrova
báseň Mirogoj z Těžké hodiny. Myslím, že jsme šli
společně na záhřebský hřbitov, kus za městem, podívat se na
ty kříže dřevěné, tak stejné, tak stejné,
jako stejná je smrt vojáků zabitých v boji.
Ale jinak jsem z paměti právě v tomto místě
nějak otupělé nevyslovil nic víc než vzpomínku na
mladšího kolegu ze studii Viktora H., který nám v
Záhřebu dělal průvodce a postaral se nám i o ubytování, věc tehdy důležitější než dnes.
Záhřeb mne okouzlil pohpdou srpnových dnů před
čtyřmi léty. Přijel jsem tam ze Rjeky přes hory a
doly a zalíbilo se mi na široké prostoře mezi nádražím a jádrem města. Procházel jsem se pod košatými stromy, posedával na lavičkách před záhony
s jiřinami, astrami a jiným kvítím pozdního léta.
Jednou dopoledne jsem se vydal na dlouhou procházku po starém městě. Po táhlém svahu isem se
dostal až na okraje mezi domy v zahradách s v y hlídkou do kraje. Všecko Jákoby mi pracovalo do rukou a po čem jsem sáhl, obracelo se k lepšímu.
Jel jsem tedy do Záhřebu s nadějí na příjemné
dny a vyhlížel jsem město trochu nedočkavě, i když
jsme jeli z Terstu, i když isem se potom vracel ze
Sarajeva. Než očekávaná souhra se nedostavila a hodina odjezdu nebyla ani nepříjemná ani těžká.
Vlak s přímým vozem do Vídně odjíždí ze záhřebského nádraží o půl sedmé. Ráno bylo svěží, obloha
hodně zachmuřená. Mohlo se vyčasit, mohl přijít déšť.
Po Zidaném mostu se jede proti toku Sávy a trať
se jí drží i v rovině. Nezastavujeme často, ale vlak
jede rozvážně jako za starých časů. Vidím d o b i l
bohaté vesnice, seskupené kolem kostelů s věžemi
ve střízlivém baroku, vidím lidi na polích, tažný
dobytek, všecko, co přísluší k polnímu hospodářství.
Za Zidaným mostem se vlak pouští do údolí Savinje a míří více méně k severu. Zprava i zleva
máme olše a vrby, zelené louky,- kvítí v rozličných
barvách, pryskyřníky, kopretiny a kozí brady. Na
svazích trati mezi sušší travou prokvétá do tmavomodrá šalvěj, v nižších místech, kde je dóst vody,
se zase daří žlutým kosatcům. Na stráních nebo u

František

H rubín

Když zavrtáváš se v dnech psot a nepohody
do práce, zoufalý, že čas tě dožene,
měj trpělivost mechu, jehož celé rody
chtějí se dohryzat až k srdci kamene.
Záviď si, a proč ne, když myšlenky se tříští,
blaženou malátnost kopřivám za veder,
blaženou nečinnost plechovkám na rumišti,
cvrčkům, že sedí a trsají u svých děr.
Nechtěj však v otravném pohodlí dojít zmaru.
Ať jiskří život náš, tak jako při požáru
panenky jiskří z řas, jak zrána lučin pás,
jak jiskří slzičky v poledním suchopáru,
jak jiskří obloha, již brousí noční mráz a jako jiskří dnes, ať jiskří ještě k stáru !

roké pole působnosti: v
jednom skeči telefonuje
neurotická mamička atomickému vědci, v jiném
je cizoložství podáváno
po americku, anglicky a
francouzsky.
Tato dvojice nejen
měří satiricky komiku jednotlivce v groteskní situaci, ale groteskním loktem obecnou
situaci z úhlu jednotlivce a typu.
Můžeme-li pak věřit
obálce druhé desky téže dvojice, pak se při je-

jím poslechu stáváme
svědky opravdové vzácnosti: svědky improvisace na hudbu.
Na této desce je nahráno osm krátkých skečů, doprovázených klavírem. Osobně dávám
přednost této desce před
tou, o níž se zmiňuji nahoře. Nepochybuji však,
že po obchodní stránce
je ta první daleko úspěšnější, hlavně proto, že je
vyhlazenější a, promiňte
ten výraz, "lidovější".
(Pokračování na str. 6.)

stanic kvetou akáty, černé bezy, kaliny a jiné keřeVítám tři šípky osypané květy,a než se proberu z
radosti, vlak zastaví a jsme v Pragersku.
Vzdálenost odtamtud do Vídně jsem už jenom
změřil. «Tenkrát v lednu 1918 na ni potřeboval vlak
dobrých dvanáct hodin, kdežto dnes ji rychlík urazí
za něco víc než polovici. Nepočítám do toho zastávku
v Mariboru, přiměřeně dlouhou a nepříliš rušenou
běžnými (a zběžnými) prohlídkami s obou stran.
Město rozložené na řece Drávě vidím jenom z vlak u a stejně tak úzké záhony s obilím a cukrovkou
v jeho okolí a částečně zalesněné kopce v pozadí.
J e květen, po modré obloze plují podle tahu větru
bílá oblaka a nad střechy domů ve vesnicích se nesou m á j e s hlavicemi všelijak ozdobenými.
Byla zima a krátký den. když jsme jeli touto tratí
poprvé, v opačném arci směru. Byla nás osm,- skupina, o jejímž složení jsme nerozhodovali dobrovolně. S hodnou potíží si vybavuji jména a dávám je
dohromady. S jedním, dvěma jsem se vídával ještě
pc- válce, ale jiní se ztratili ve vírech života, ne
zrovna pokojného, který nás čekal po chvíli okouzleni
z návratu domů.
Bylo už po poledni a do Vídně ještě několik hodin. Jenom abych se trochu zabavil, dávám si otázku, jestli jsem udělal správný krok, když jsem jízdu
z Žíma do Vídně rozvrhl na tak dlouhou dobu, bezmála dvě neděle. Na letiště do Schwechatu jsem se
mohl dostat za čtyři hodiny a s příjezdem i odjezdem by všecko netrvalo déle než osm hodin!
Nelitoval jsem a kdybych se byl měl znovu rozhodnout, byl bych jistě udělal totéž. Nebýt pohodlného rozvrhu, ' byl bych přišel o mnoho, co nedá
jiný měsíc v roce než květen. Nebyl bych viděl Itálii od Říma až po Terst svěže zelenou, jasnou a
usměvavou. Nebyl bych viděl záhony obilí před nástupem slunce, které působí zrání, avšak za chvíli
žhne bez slitování, vysušuje a spaluje. Nebyl bych
projel slovinským Krasem za pohody, které by tam
bylo poskrovnu už jenom o něco později. Nebyl bych
zahlédl sníh na Bjelašnici nad Sarajevem a louky
podél Sávy a Savinje se vzrostlou travou a pestrým
kvítím. A nebyly by se mi ukázaly jabloně v květu
v polozašlé selské zahradě před Semmeringem — bylo už před koncem třetího květnového týdně a jenom
ve vysoké poloze se příroda tolik opozdila. Cestu za
neviděnými jsem nemohl zkrátit na několik hodin.
Na tu jsem .měl m í t aspoň - o týden víc, abych viděl
všecko, co jsem původně chtěl.

KONEC
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DOMOVA

Trampoty s mrtvolou

ku. šli jsme, m y spolunocležníci a spolubydlící vzhůr u přes travnaté a vlhké louky po klikaté cestě k
našemu bungalovu. Usadili jsme se v prostorné jídelně spojené se "salonem", a Stan pustil rádio na
baterii. Pokoušel se dostat na vlnu stanici v Portu
Moresbý, ale poslech byl tak bídný, že zaměnil r á dio za gramorádio. Z pozadí se vynořil černý chlapík se žlutě zářící petrolejkou. Petrolejka byla moderního typu s tlakovou pumpou a dávala překvapivě slušné světlo. V kuchyni bylo možno zahlédnout druhého černého sluhu, jak něco přičinlivě kutí
u kamen, a povzbudivá vůně z okolí dávala tušit,
že se to strojí večeře. P ř e d k r m se skládal z ku(Pokračování)
kuřičných klasů, pak přišla dušená hovězina na pánPřes kořeny nesené maso bylo zvláštní potíží. Chtěl vi s brambory a jakousi těžko rozeznatelnou zelejsem je rovnou strčit do ledničky, ale Stan m n e za- ninou, které měl spláchnout čaj.
razil: "S tím musíš chvíli počkat, až ji dáme do poPo večeři se ovšem na stole objevily sklenice a
řádku. Byli jsme chvíli pryč a sluhové ji drobátko
zanedbali." Jak ji otevřel, bylo mi vše jasné. Z otev- plechovky s pivem, jakož i láhev r u m u a džbán vořené ledničky sé linul hřejivý puch hnijícího masa dy. R u m míšený s vodou je oblíbený nápoj na
a jiné neméně hnijící potravy. "Jsou to hrozní ned- australském severu. Proti r u m u v čaji bych neméi
balci", pravil Stan shovívavě, "lednička j d e na ke- žádné námitky, ale r u m ředěný vodou je břecka
rosín a musí se dohlédnout, aby bylo v nádrži dost. nechutná, která však nepostrádá síly- Kdo tenas
To víš, sluhové. Jak jsme doma, tak alespoň dělají, lektvar nezná, ať raději nezkouší, nestojí to za náže dělají. J a k vytáhneme paty . . . "
mahu.
Noc byla velmi chladná, ale když měl někdo tolik
Protože se Stan podjal bez řečí čistění ledničky, pokrývek, j'ako já jsem měl, spí se krásně. Měl j s s n
usoudil jsem, že to je úkol, k t e r ý nelze svěřit do- okno na východ a tak m n e probudilo horské slupce,
morodému služebnictvu. Zbytek odpoledne, které tak které se právě vyhouplo nad pahorky okolních hor.
jako tak bylo nazmar, jsem ztrávil ve společnosti do- Otevřel jsem okno a svěží horský vzduch, ostrý Jako
morodého pobočníka, krterý mi odkrýval záhady místbřitva, zavanul dovnitř. Bylo krásné, bezmračně
ního archivu a kartoték. Ve čtyři se ovšem všeobecně končilo, a náčelník správy m n e přirozeně pozval jitro. Přede mnou se rozestíral výhled do údolí, fede
na sedánku za účelem seznámení s bílým obyvatel- ještě panovalo ticho mezi roztroušenými domorodýstvem Murumbu. Seznamovací večírek se přirozeně mi osadami. J e n ze dvou, tří chat stoupal modrý
konal v M u r u m b a - klubu, což bylo dřevěné staveni, proužek kouře. Pojednou rozřízl ticho nad údolím
skromně zařízené jako lepší skautská klubovna za ostrý vřesk vzdálené polnice, jak t r u b a č v táboře
republiky (i ping-pongový stůl), Jen s tím rozdílem, domorodé policie na jižním konci údolí zatroubil buže v pozadí bylo ve stěně nenápadné okénko, z ně- díček. Zvuk polnice se odrazil dvakrát od stěn účoli.
hož vyčuhovala hlava barmana, bílého barmana, do- doprovázen ozvěnou horských úbočí
brovolníka z řad státní správy, který se zasvětil p r o
Byl jsem uchvácen. Pohled z ofcns mé ložnice byl
tento večer vyšším cílům: konejšit žízeň státních malebný. Ale to nic nebylo. Jakmile jsem "'T^- n a
zaměstnanců.
druhou stranu bungalovu. spatřil jsem scenérii, která
se dá střízlivě označit za úchvatnou. Povrch spaKdyž jsme dorazili, srocovalo se tam asi tucet lidí. dal strmě alespoň dvě stě metrů do rokle, v níž huDalší se trousili. Běloši byli velikou většinou za- čela horská řeka. Na d r a h é straně se příkře zrivihaly
městnanci státní správy. V okolí byly pouze dvě srázné horské svahy západní strany údolí a jejich
misie, a jediným "civilistou" byl majitel obchodu s hřebeny se tyčily několik set m e t r ů nad naším pa koloniálním zbožím. Doslova. Prodával koloniální horkem a nad osadou dole. Srázy byly hustě porostlá
zboží domorodcům. Účast byla veliká. Účastnilo se lesy, prorostlými beznadějně h u s t ý m podrostem. Tam.
nejméně pětadvacet lidí. Rozpředla se obvyklá k l u - kde lesy ustupovaly nízkým tóoviiiám. střídaly se
bová zábava.
tyto plochy porostem tvrdé trávy kunai.
Podávalo se pivo, jakož i jiné tvrdé a měkké ná{Pokračování příště)
poje, kořalka i limonády. Fronta byla hlavně na
ping-pong. Moje postavení bylo dosti zoufalé. Těšil
jsem se všeobecnému z á j m u členů klubu a musil
jsem se postupně brodit přívalem týchž otázek, které si koloniální mysl mohla vymyslit. Byl to ovšem
Rachmaninova
zdvořilý, mírný zájem, na který jsem už byl zvyklý (Pokračování se str. 5} pasáže
z Austrálie, a tak myslím, že jsem prošel alespoň
Y sérii improvizací se koncertu, proslulého jadostatečně.
Nicholis a Mayová pře- ko hudební podklad slavByl jsem rád, když udeřila australská šestá ho- nášejí z jedné situace do ného
Leanova filmu
dina, která platila i v Murumbu. Někteří kolegové druhé, z jedné komické
"Pouto
nejsilnější", přeto^viděli neradi, ale já jsem se nemohl dočkat, protože za celý den jsem neviděl kousek jídla. Venku roviny do druhé, z jedne hrávají komikové s bezse už stmívalo a hustě mžilo. Značně se ochladilo, a nálady do druhé.
vadným britským přízvubyl jsem vděčen osudu, že isem měl alespoň větrovZatím co klavír hraje kem zápletku filmu, pře-

(Pokračování se str. 4 )
překvapí. Překvapilo by
jenom, kdyby jednou,
proti všemu očekávaní,
opravdu splnil, co slibuje.
22. sjezd ruských komunistů patří nesporně
mezi nejvýznačnější. Ukázal, že je spor mezi
Moskvou a Pekingem
hlubší, než se zdálo. A
ukázal také, že Chruščov
není v SSSR tak absolut-

KRÁTCE
Ze všech koutů svobodného
světa
docházejí
zprávy o konaných oslavách 28. října. Rada svobodného
československa
vydala k tomuto dni prohlášení. v němž se praví
mj., že osud Československa byl nerozlučně spojen
s osudem západní cívilísace. Čs- lid, jenž zůstal
věrný ideám demokracie,
očekává, že se svobodný
svět přičiní o osvobození
Československa, jež se pak
stane součástí nového uspořádání svobodné Evropy a světa.
— Kardinál Pavel Emil
Légr vysvětil v Montrealu "Kulturní středisko arcibiskupa Berana".
— Rafael Kubelík vedl v
luzernské konservatoři interpretační kurs, kterého
se zúčastnilo 18 předních
dirigentů ze 7 zemí. Švýcarský časopis "Woche"
věnoval
Kubelíkoví
2
stránky s ilustracemi.
— V časopise "World Jewry" píše Alex E. Easterman v článku "Přátelé a
jiní v osudných letech" o

Večery u gramofonové desky

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
sehraje v sobotu 18. listopadu 1961 divadelní hru se zpěvy
o třech dějstvích, kterou napsala Božena Rajská,
V ST. MICHAEL HA1X, BROUGHAM ST„
NTH. MELBOURNE

ZELENÉ KRÁLOVSTVÍ
R e ž i e : F. Vozábal
Obsazení:
J. Sadílek (velkostatkář), K. Gráf ( a d j u n k t Sokol), 7. Roseníeld ( h a j n ý š m e r d a ) , M. Voboíská
(jeho žena), H. Rosenfeldová (filmová hvězda),
E. Svoboda (vedoucí skautů), B. Cooková (dcera
hajných Ž o f k a ) , Barabášová, Gráfová, Z. a M.
Barabášovi, Dušek. Marvan a Leiss (skauti a
skautky).
Začátek v 8 hodin večer

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: BM5618 -Vozábal, 39 2156 -Rosenfeld
SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, a 59
zastávka č. 19.
Současně upozorňujeme příznivce českého divadla, že tato hra bude
hrána pohostinsky v GEELONGU v sobotu dne 25. listopadu 1961 v
8 hod. večer v sále v Hendy St., Geelong - Corio (z Melbourne Road
zahnout vpravo na Purnel Rd. a opět vpravo do Hendy Street).

nesenou do zubařské ordinace.
Na rozdíl od filmu,
(kde hrdinka se vrátí k
manželovi a háčkování,
a lékař - milenec odiedc
do Afriky), rozhodne se
Nichollsův zubař spravovat zuby malomocným a
nevěrná manželka stát se
zubní
asistentkou
v
Saudské Arábii.
Zatím co klavír vyklinkává otřepaný rytmus "Žárlivosti", tancuje Nicholis na parketě
jako pošťák na dovolené
s předměstskou husičkou, které vypráví o tom,
tgk ie důležité znát číslo
Ipoltovních okrsků.
Předností Nichollse a
Mayové je hlavně to, že
nejen vás přinutí se smát
tomu, co říkají a jak to

říkají, ale že vás přinutí
připustit, že právě takové
banality říkáte sami, že
ořesně takovým
tám denně naslcu-h"
aniž 'byste si uvěd~"-'!'
iak banální a jak směšné
doopravdy jsou.
To, co předvádějí Nicholis a Mayová, není
tedy už jen komedie ?
legrace. Te to zdravě vyvážená společenská satira.
Tento přehled by nebyl úplný, kdybychom
nevzpomněli
starších
průkopníků inteligentního humoru na deskách.
Alespoň se zmiňme o zasloužilém triu Borge - Russellová - Freberg,
z nichž každý po svém
se zasloužil o přechod
od hudebního humoru a
operety k mluvenému
slovu a skeči, a z nichž
každý udělal pro koncertní síň právě to, co
pro jeviště a podium
nočního klubu udělali
Nicholis, Newbart, Wayne a Schuster.
jun

ním vládcem, jako jeho
tupený předchůdce.
Jeho berlínská "ústupnost" vypadá jako koncese "umírněnému" křídlu, jeho padesátimegatonová bomba jako ústupek extrémistům. Ve
spojení s osudem Stalinovy mumíe to všechno
svádí k všelijakým meditacím. Kdo ví, jaký bude jednou osud mumíe
Nikity Chruščova? -kw-

Z EXILU
činech T. G. a Jana Masaryka a E. Beneše na
ochranu židů a o pocitu
vděčnosti a obdivu každého žida k čs. lidu.
— Na kolumbijské u n i versitě
byly
zavedeny
kursy slovenštiny;
— 29. ř í j n a se konalo v
Londýně biřmování čs.
dětí, které vykonal arcibiskup T. Robert, S. J.
—-Dr. Max Brod z Tel
Avivu přednášel v Mnichově o Leoši Janáčkovi.
— J. Šrámek a V. Magdolen, doprovázení V. Voglem, zpívali v Lenbachově
síni v Mnichově písně A.
Dvořáka.
— Vladimír Štědrý napsal studii "Deset let Rozhlasu svobodné Evropy".
— Čs. ženská národní rada v exilu vzpomněla na
slavnostním večeru v Chicagu deset let své úspěšné činnosti.
— Sletovou daň pro všesokolský slet v roce 1962
ve Vidní již odvedly jednoty: Anglie, Austrálie.,
Francie, USA a část vídeňské sokolské župy.
— Kritika přijala velmi
příznivě Firkušného podání Mozartova koncertu. v
C mol, který uvedl v
Rotterdamu.
— Konference "Socialistické unie střední a východní Evropy" v Římě
se za ČSR zúčastnili Vilém
Bernard, Václav Holub a
Miloš Vaněk.
— V Detroitu zemřel čestný předseda michiganské
odbočky ČSNRA Martin
Kovařík a v New Yorku
předseda společnosti Waldes - Kohinoor Zikmund
Waldes.
— Na XV. sjezdu "Mezinárodní křesťansko - demokratické unie", který se
konal v Luzernu, promluvil její předseda dr. Adolf
Procházka o velké odpovědnosti svobodných křesťanských demokratů k
porobeným národům.
— V Melbourne byl zatčen J. Smutný pro pokus
o zapálení kostela sv.
Františka. Jmenovaný byl
před časem propuštěn z
ústavu pro choromyslné.
Č/RSČ/VN

POJIŠTĚNI
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné rnčení
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Meib.) XL 2421
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Dopisy

Chceme se přestěhovat z Kanady do Austrálie.
Hledáme někoho v Melbourne neb okoíl,

kdo odjíždí do KANADY
a kdo by chtěl vyměnit svůj dům za dům - bungalow v Niagara Falls, Ont..
Bližší informace sdělí:

Dmytro BOLESTA, 9 Jessie St., Sunshine Vic.
EUROPEAN OFFICE FOR EMPLOYMENT
IN AFRICA
hledá diplomované pracovníky a odborné dělníky,
kteří se zajímají o možnosti zaměstnání v různých
státech Afriky. Naše kancelář zařídí potřebné f o r mality. Žádosti zašlete anglicky, francouzsky nebo
německy na:

EUROPEAN OFFICE FOR EMPLOYMENT
IN AFRICA
P. O. Box 339, Geneva 2, SWITZERLAND
ZAJISTĚTE SI K VÁNOCŮM ČESKÉ KNIHY !
Mikoláš Aleš: Cykly 72/-, Alfa: Zvolil jsem exil
5/-, Baar: P r o kravičku 14/-, Bass: Rozhlásky 14/-,
Beneš: Rudá v černé 15/-, Bureš: Utkáno z pramenů
14/-, Carpentíer: Království z tohoto světa 7/-, Cyrano: Cesta na měsíc 10/-, K. Čapek: Anglické listy
12/-, Jak se co dělá - O lidech 18/-, Trilogie 19/-,
Loupežník 7/-, Č a p e k - C h o d : Antonín Vondrejc 26/-,
Faulkner: Divoké palmy 17/-, Gordon: Skalpel a meč
16/-, Godbucchi: Tahiti nejkrásnější 17/-, Gottlieb:
Cesta k mistrům 11/-, Hašek: Terciánská vzpoura
15/-, Heine: Pasionál 12/-, Hostovský: Půlnoční
pacient 25/-, J e ř á b e k : Odcházím, přijdu 11/-, Jirásek; Zahořanský hon 13/-, John: Eskamotér Josef 7/-, Kačer: J . K . T y l 47/-, Klicpera: Čtyři aktovky 8/-, K r ů t a : Anglicky od A do Zet 21/-, London:
Bílý tesák 7/-, Neumann: Kniha lesů, vod a strání
75/-, O umění 31/-, Němcová: Národopisné obrázky
12/-, Pašek: Lovci perel 13/-, Peroutka: P r o j e v y k
domovu 9/-, Demokratický manifest 20/-, Smetánka:
Angličtina pro dospělé 12/-, Tanner: V indiánském
zajetí 24/-, Tylínek: Tatry 42/-, Včelička: Pražská
tajemství 16/- Vojnovič: Dubrovnická trilogie 18/-,
Zachar: Kameny v písku 10/-, Majerová: Siréna 26'-,
Gard: Rodina Thibaultů I - III. 68/-, Vančura: Amazonský proud 10/-, Bezruč: Slezské písně 21/a
mnoho
jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.

VYŽÁDEJTE SI NÁŠ ÚPLNÝ SEZNAM

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

Telefon 42-5980

PAMATUJTE VČAS NA PŘEDVÁNOČNÍ
I N Z E R C I
!

D O M O V A

redakci:

LORD CASEY A SLOBODA
V sobotu dňa 28. X. 1961 večer sa konala vo velkej
miestností Melbourne Town Hall tretia "Freedom
rally". Toto stretnutie malo za úkol jednak upozornit'
australskú veřejnost' na neslobodu ujařmených n á rodov žijúcich pod komunistickou nadvládou, a
ďalej zbudit' ostražitost' pre obranu proti komunizmu
v Austrálii.
Schodzu zahájil premier Victorie Bolte za nástupu
vlajek účastněných národních skupin a hraním ich
hymny. Ako hlavný řečník ujal sa slova lord Casey.
Hned' na samom počiatku svojej řeči udal, že nevie
si dosť vysvětlit' význam tochto dňa, kedže slobodu
Australia nikdy nestratila a teda prečo hovořit' o
slobodě. Ďalej lord Casey v hlavných rysoch dodal,
že čo sa stalo, stalo, patří minulosti a preto hovořme
o přítomnosti a bulúcnosti. Komunizmus musíme'
brať na vedomie, máme s , n í m počítat' a jednať,
hovořil. Zisťujeme v minulej historii niekolko diktatúr a světové impéria, ktoré všetky samo zamkly.
To pre nás exulantov prakticky znamená, nemysleme na otázku československej slobody, komunizmus
u z n á v a j m e v našej domovině, počítajme s ním ako
existujúcou vládou v ČSR, n e b o j u j m e proti nemu, ale
s ňou jednajme. Zo stránky Austrálie a jej záujmov,
australskí vojáci - bojovníci na Korei a v Malajsku,
nemali tam položit' svoje životy. Vo veci záujmov
slobodného světa lord Casey neberie na vedomie,
že kolko stálo a stojí denne komunizmus životov a
pri akom vážnom svetovom úsilí zadržuje sa komunizmus v jeho agresii.
Nejdeme skúmať ani zisťovať dóvody stanoviska
lorda Casevho v otázke boja proti světovému komunizmu. J e však našou povinnosťou s ním nesúhlasiť a vonkoncom sa nestotožnovať. Boi proti komunizmu je otázkou morálnou každého slobodumilovného jednotlivca a demokrata. Třeba zvlášť poznamenat', že stanovisko lorda Caseyho, i keď donedávna zastával funkciu ministra zahraničia Austrálie, neni politická línia australskej vlády, ktorá ie
nám známa ako ostro protikomunistická. Světový
zápas s komunizmom na Západe naráža na názory
druhu lorda Caseyho, ktoré však nie sú oficialným
stanoviskom a nepatria rozhodne budúcnosti.
J. Viola, East K e w

DELEGÁCIA V A C E N - U V AUSTRALII
Dňa 27. X. 1961 bola podržaná v Melbourne výročná schódza delegátov Společnosti ujařmených národov Europy, na ktoré bola přítomná velká část
delegátov zo '• všetkých částí Austrálie. Podávané
zprávy sa vyznačovaly plnou vecnosťou a po nich
sa přikročilo k volbě nového vedenia. Funkcia předsedy a tajomníka bola přiznaná uprchlíkom z baltických štáto-v a funkcia politického referenta J á n u
Violoví.
Menovaná inštitúcia je polooficialne uznaná západnými miestami ako representantka a tlumočnická
vole 100 mil. ujařmených národov v Europe. Organizačně a politicky je zakotvená a uvedená vo všetkých častiach slobodného světa.
. J. Viola, East Kew

K I N D A H O M E FURNISHINGS

PTY. LTD.

110 MILLER'S ROAD, NORTH ALTONA, VIC.
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UPOZORNĚNÍ

ČTENÁŘCM

Poslední dvě čísla letošního ročníku vyjdou - podobně jako dřívější léta - současně a to 18. prosince.
V tomto dvojčísle uveřejníme Vaše

blahopřání k vánocům
A

K

NOVÉMU

NEPROMEŠKEJTE TUTO NEJVÝHODNÉJŠÍ
PŘÍLEŽITOST BLAHOPŘÁT NEJVĚTŠÍMU
POČTU KRAJANŮ
CALLING ALL THOSE
W I T H SCIENTIFIC DEGREES
OR EVEN W I T H PART OF A DEGREE
Your skill is needed to help in a very real
crisis, in February 1962

TEACHING IN THE
VICTORIAN INDEPENDENT SCHOOLS
Men and Women — most particularly women
are required for teaching Chemistry, Physics,
Biology, General Science and Maths in
secondary forms.
You may feel
THAT your English is not good enough,
THAT you may need help at first in handling
Australian childern,
THAT you may need training and financial
assistance while doing this.

We can help you with all these problems,
but o n 1 y if you live in Melbourne.
Write or ring MB 4642 for an appointment
with Miss Westerton or Mrs. Witherden at
ASSOCIATED TEACHERS,
49 Elizabeth Street, Melbourne.

Velký výběr českých a slovenských

GRAMOFONOVÝCH DESEK
má v Austrálii firma
C A R I N I A , 18 Rawson Pláce, SYDNEY.
Napište si o katalog, který zašleme zcela zdarma

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

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

nabízí zvláštní podstatnou slevu krajanům
na všechno zboží dle osobního výběru
Radia — TV — pračky — topení — světla
chlazení — psací a šicí stroje — všechny
druhy elektrických spotřebičů — jakýkoliv
nábytek pro kancelář1, dům i zahradu — koberce a linolea — ložní prádlo — záclony
kočárky — žaluzie — strojky na sekání
trávy — nářadí, a nástroje — potřeby k
táboření — atd. atd.
Jak se vlastně řekne česky "Air - conditioning?" — Ať je to jak chce, my to máme!
MIMO PONORKY A HELIKOPTÉRY
DODÁME VŠE — S E
SLEVOU:
NEZÁVAZNÉ INFORMACE OCHOTNĚ

PODÁ
m. h a j e k , tel. mm 6281, veěer l u 6585
Pamatujte včas na vánoční nákupy

KELVINATOR

— značka kvality

Nejlacinější automatické odmrazování

ROKU,

zašlete-li objednávku a poplatek s 5 / - do 13. prosince tr. Pod společné p ř á n í uveřejníme buď Vaši plnou
adresu (telefon), event. adresu Vaší firmy, neb dle
přání jen Vaše jméno bez plné adresy.

2. poschodí

6 a Elizabeth St.
Melbourne - City
Telefon M F 3256

Optical Service
LETOVISKO

P ř i j í m á m e objedn á v k y také poštou

"ŠUMAVA"

Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny k r a j a n y n a
K A T E Ř I N S K O U

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 26. listopadu 1961
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
H r a j e Eda Zlatý se svou kapelou
J í d 1 o — P i t í
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na f a r m ě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolni tenis
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HLAS

D O M O V A

13, 11. 1961

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Československo - Irsko 7:1 ( 4 : 0 )
Už dlouhá léta si Pražané tak nezafandili jak o poslední říjnovou neděli na Strahově, kde čs.
národní mužstvo zvítězilo v předposledním kvalifikačním utkání pro světový šampionát v Čile
nad fotbalisty Svobodného Irska více než rozdílem třídy 7 : 1 . Čs. team, který neměl slabin, dostihl tak bodově Skoty a střetne se s nimi na neutrální půdě v rozhodujícím zápase o postup.
Dobře zachytal i, tentokrát bratislavský brankář Schroif, v obraně byl nejlepším mužem Hledík,
v záloze vynikal nad ostatní Pluskal, a v útočné řadě podal oslňující výkon debutant Jelínek,
který při třetí brance ČSSR ve 30. minutě prvního poločasu prošel od půlky hřiště až do irské
branky.
Švédskému rozhodčímu Lundellovi a 40.000 diváků se mužstvo ČSSR představilo takto: Schroif
(Slovan Bratislava) — Hledík (Hradec Králové), Tichý (RH Bratislava) — Pluskal (Dukla Praha), Popluhar (Slovan Bratislava), Masopust (Dukla Praha) — Pospíchal (Ostrava), Scherer
(RH Bratislava), Kvašnák (Sparta Praha)* Adamec. Jelínek (Dukla Praha). Branky ČSSR: Kvašnák a Scherer po dvou, Masopust, Jelínek a Pospíchal po jedné. Jedinou branku Irska vstřelil
v 56. minutě zápasu za stavu 4 : 0 pro ČSSR po jediném zaváhání čs. zadáků Fogarty.
Stav 9. kvalifikační skupiny pro světový šampionát: 1 . - 2 . CSSR a Skotsko, ČSSR má skóre
16 : 5, Skotové 10 : 7, takže čs. mužstvu stačí v rozhodujícím zápase na neutrální půdě hrát se Skotty nerozhodně; 3. Svobodné Irsko bez bodů a s velmi špatným pasivním skórem 3 : 17.

O postup na mistrovství světa

HLEDAJÍ:

Ottu Čílu z Nové Paky (USA?), Štumpfa z Lounská a Jiřího Vlasáka.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné odresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

ZPRÁVY OSOBNÍ

Malý oznamovatel

VZPOMÍNKA
Dne 21. listopadu 1961
tomu bude rok, co nás
navždy opustil náš drahý
manžel a táta
pan JAROSLAV LASKÁ.
Kdož jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Blažena Lásková,
manželka.
Sydney, listopad 1961

Poplatek za 1 řádku 1/-,
tučnou 1/6
BYT , SAMOST. NEZAŘÍZENÝ nebo menší dům
kdekoli v Melbourne hledají nutně bezdětní manželé. Telefon FY 2611
(Radek Svoboda) nebo do
Hlasu domova.

POKOJ zařízený, samost.
pronajmeme za £ 2/10/-.
Dle přání též stravu, česL i s t á r n a
ká kuchyně. Blízko City.
V. H. Wien, XIX.: Dí- 5 Campbell St., Collingky za výstřižky. — A. J. wood.
Lonodon W. 1: Díky za
výstřižky a adresu. — M.
REDAKCI DOŠLO:
H. Chicago 37: Díky za
Helena
Koželuhová: ČAPčasopis a výstřižky. — M.
J. Toronto: Díky za "Cit. CI OČIMA RODINY (II.
News". — J. Š. Crows díl). Edice Sklizeň, c/_ A.
Nest: Díky za adresy. - V. Vlach, Hamburg 13, PostJ. Adelaide: Díky za vý- fach 2700. Stran 58, cena
střižky a adresy. — F. V. 0.50 dol.
Adelaide: Díky za adresu.
— B. A. Perth: Díky za eutters Bay: Viz č. 18.
výstřižky. — B. Š. Rush- str. 7.
HD

- Trnava 1:1 <:,!_. Dukia Praha - Nitra 3:0, Bohemians - Ostrava 2:0, Přesev - Hradec Králové 1:2 ('),
V uplynulých 14 dnech byla sehrána další kvali- Kr. Pole - Sparta Praha 1:1, Plzeň - Slovan Brafikační utkání, ve kterých si zajistily účast na svě- tislava 2:0.
tovém šampionátu také representační teamy Anglie TABULKA: 1. Dukla Praha 16 bodů. skóre 36:10;
a Západního Německa, takže je už známo 8 ze 16 2- RH Bratislava 13 b. >19:8): 3. Bohemians 13 b.
mužstev. Jsou to kromě Anglie a Záp. Německa fot- (25:17); 4. Plzeň 13 b. (25:20): 5. Ostrava 11 b ; 3. kolo: Vítkovice - Brno 1:0, Č.Budějovice - Kladno
9:6, Bratislava - Litoměřice 8:2, Sparta Praha balisté Maďarska, Argentiny, Uruguaye, Kolumbie, 6. Slovan Bratislava: T. Prešov: S. Hradec Králové:
- Chomutov 6:2. Jihlava - Pardubice 4:2, Litvínov pořádající čile a obhájci světového primátu Brazilci. (všichni po 10 bodech i: 3 Trnava S b.: 10.-12. Nitra. Žilina a Sparta Praha (všichni po 8 bodech); 13.
- Plzeň 2:4.'
Vítězem 4. kvalifikační skupiny se stalo Záp. Ně- Kladno 7 b.:~14. Kr.Pole 4 body a skóre 11:40.
4. kolo: Brno - Pardubice 6:6, Plzeň - Bratislava 1:4,
mecko, které zvítězilo v Augsburku nad Řeckem 2:1.
Chomutov - Jihlava 0:4, Kladno - Sparta Praha 4:0,
Řecko prohrálo v Belfastu se Severním Irskem 0:2,
Vítkovice - Litvínov 9:2, Litoměřice - Č.Budějopřesto však obsadilo druhé místo ve skupině.
vice 7:5.
První místo 6. kvalifikační skupiny získali An5. kolo: Bratislava - Vítkovice 2:1, Č. Budějovice gličané, kteří v Londýně porazili v posledním zápaV sobotu 7. října se otevřely opět orány čs. zim- Plzeň 2:2, Sparta Praha - Litoměřice 12:1, Jihlaních stadiónů, a prvními mistrovskými zápasy byla
se Portugalsko s větší dávkou štěstí 2:0.
va - Kladno 6:2, Pardubice - Chomutov 4:0, Litví.: Další kvalifikační střetnutí: Finalisté posledního zahájena sezóna 1961 - 62. ve které m a j i čs. hokejiste
nov - Brno 6:6.
mistrovství světa - švédové - prohráli v Bernu neče- v americkém Colorado Sprrngs obhajovat titul mist- 6. kolo: Vítkovice - Č. Budějovice 2:2, Brno - Chomukaně se Švýcarskem 2:3, a musí s ním bojovat znovu ra Evropy, získaný v březnu letošního r o s u ve Švýtov 8:2, Kladno - Pardubice 6:3, Litoměřice - Jihna neutrální půdě olympijského stadiónu v Berlíně. carsku. Nebude to jistě úkol lehký, neboť jak Rulava 5:7, Plzeň - Sparta Praha 0:5, Litvínov - BraŠvédům však stačí, stejně j'ako Čechoslovákům v sové tak i Švédové budou usilovat o odvetu. í o h o
tislava 3:5.
jsou si velmi dobře vědomi i funkcionáři čs. sekce
utkání se Skotskem, nerozhodný výsledek.
ledního hokeje a proto stanovili zahájení hokejové
V Sofii zvítězilo Bulharsko nad Finskem 3:1. Ta- sezóny o něco dříve než minulá léta, aby zbylo dobulku 2. kvalifikační skupiny však vede se šesti body statek času na. závěrečnou přípravu representantů.
Francie, které stačí k postupu hrát v Sofii s BulPo šesti kolech vede tabulku Bratislava. Obhájci — Čs. překážkář Kurfuest vyrovnal v Praze časem
harskem rovněž nerozhodně.
V Istanbulu vyhrálo Turecko nad Norskem 2:1. V mistrovského titulu, hokejisté RH Brna. kteří jsou i 14.4 vt. národní rekord Veselského z roku 1957 na
čele je SSSR se 6 body před Tureckem se 4 body a letos favority soutěže, hráli v posiedrj době bez 110 m překážek.
Norskem, které nezískalo ze všech 4 zápasů ani je- svých nejlepších hráčů VI. Bubníka. F. Vaňka a dal- — Rakouské rohovnické družstvo se ve Vídni revanších, kteří byli zraněni, a ztratili v posledních 4 zá- žovaio Čechoslovákům za loňský debakl 0:20, když
den bod.
pasech 4 body.
vyhrálo odvetu nečekaně 13:7 bodům. V čs. teamu
1. kolo: Sparta Praha - Jihlava 5:2. Vítkovice - Lito- chyběli sice dva nejlepší borci, olympijský vítěz B.
měřice (oba nováčkové) 5:4, Plzeň - RH Brno Němeček (zastavena činnost) a Patočka (zraněn),
3:5, Litvínov - Kladno 6:6, Bratislava - Chomutov presto však je tato porážka velkým neúspěchem.
— 22. října se běžel tradiční, už 65. závod BěchoviObhájce titulu mistra republiky v kopané, mužstvo
8:3, Č.Budějovice - Pardubice 5:8.
pražské Dukly, je i nadále ve skvěle formě. Praža- 2. kolo: RH Brno - Jihlava 9:1. Pardubice - Sparta ce - Praha, na jehož startu se sešel rekordní počet
né vyhráli svá poslední dvě utkání nad exmistrern
Praha 4:2, Vítkovice - Plzeň 2:2. Kladno - Bra- účastníků. V hlavním závodě zvítězil ze 253 běžců
ČSSR Hr. Králové 6:0 a s Nitrou 3:0, a mají tak třítislava 3:2, Litoměřice - Litvínov 6:4, Chomutov - maratónec dr. Pavel Kantorek v novém traťovém
bodový náskok před RH Bratislavou, Bohemians a
- Č.Budějovice 5:3. Předehrané utkání: Jihlava - rekordu za .30:46,6 min. před Hecem z pražské Slavie (30:50.2 min.), zlínským Zháňalem (30:54,6 min.)
Plzní. Výborný je také výkon nováčka soutěže Plzně,
- Pardubice 4:2.
a Gráfem z Liberce (30:56 min.). Všichni čtyři šli
která po velmi dobré hře dovedla vyhrát v Kr. Poli
pod dosavadní traťový rekord.
a doma nad Bratislavou, a přiřadila se k nejlepším
POŘADÍ NEJLEPŠÍCH TENISTU VŠECH DOB
čs. teamům.
— Mezistátní utkání zápasníků ČSSR a Bulharska v
je podle amerického tre- Hoad (Austrálie), 3. T. Sofii skončilo" nerozhodně 4:4, což je bezpochyby
9. kolo: Bohemians - Sparta Praha 2:1, Kladno Trabert. 4. J. Kramer (oba úspěch čs. borců.
- Nitra 4:4, Prešov - Slovan Bratislava 2:0, RH Bra- néra Mercera Beasleyho USA).
— Fotbalisté pražské Slavie vyhráli důležité utkání
tislava - Ostrava 0:0, Dukla Praha - Hradec Králové toto:
Otevřené dvorce: 1. Til- nad Slavojem Žižkov 1:0, a m a j í tak po 9. kole dru6:0, Kr. Pole - Plzeň 1:2 a Žilina - Trnava 3:0.
Kryté dvorce: 1. Pancho den (USA - wimbledon- hé ligy pětibodový náskok před Děčínem. 2. ligu
10. kolo: Žilina - Kladno 7:1 (!), RH Bratislava - Gonzales
(USA), ,2.L. ský vítěz z roků 1920 a skupiny B (moravskou) vede RH Brno s 15 body
1921),. 2."Budge (USA
před Vítkovicemi se 14 body. Na 1. místě C skupiny
- wimbledonskv vítěz z ro- je Trenčín se 6 body před Duklou Březno se 13 body.
ků 1937 a 1938), 3. Vineš — Na mezinárodních lehkoatletických závodech na
(wimbledonský vítěz z ro. Strahově vyhrál vrh koulí Skobla pěkným výkonem
ku 1932), 4. P. Gonzales, 10,17 m. V Mladé Boleslavi vrhl pak 18,14 m.
5. Sedgman,
. 6. Cochet — Kontrolní závod gymnastů ve dvanáctiboji v Nym(Francie),
7. J. Kramer, burku vyhrál za nepřítomnosti mistra republiky DaMadam, chcete-li koupit
8. K. Rosewall, 9. Lacoste niše Gajdoš, o jehož vítězství rozhodl skvělý výkon
tento specielní vánoční dárek,
(Francie), 10. Perry (An- na bradlech.
glie), který v letech 1934
OBRAŤTE SE S DŮVĚROU NlA FIRMU
až 1936 získal celkem pět
HLAS
DOMOVA
titulů neoficiálního mistra
Vychází
čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
světa: třikrát vyhrál ve
Adresa: Hlas domova,
Wimbledonu
pánskou
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Víc.
dvouhru a spolu se sl.
Telefon: 42 - 5980
Roundovou byl dvakrát
Předplatné: na rok £ 1/17/-, na i roku 19/-,
nejúspěšnější i ve smíšené
na 7 čísel 10/-, jednotlivě 1/6
čtyřhře.

Hokejová liga

- - Ve zkratce - -

Fotbalová liga

POROVNEJTE
styl a cenu !

