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Co by mohlo být v této nešťastné zemi bru
tálnější než útlak německý? Český přece.
Budou se vydávat za ústa a rámě národa,
za jeho plnomocníky. Ale právě to, co bude
pod nimi trpěti, co budou políčkovati obrněnou pěstí a kovanou botou - právě to bude ná
rod! V národě je vždycky něco věčnějšího než
v jeho škůdcích, co nemůže být do poslední
jiskřičky udupáno a co neskonává: mravní síly.

GOA, NOVÁ GUINEA A O S N

Gondhi podle potřeby
Mezinárodní politika se vždycky hemžila dvojími lokty. Chruščov např. problémů. Jeho zákrok
stojí jednou nohou na principu svobody pro "utlačené” národy Afriky a vypadá ještě směšněji ve
srovnání s nečinností na
druhou na tělech utlačených národů střední a východní Evropy.
Neutrálové měří jedním loktem všechno, co udělají západní demokracie, severu, kde si Číňané při
vlastnili indické území,
a druhým to, co udělá Sovětský svaz.
Konečně i demokratické velmoci měly odedávna jeden loket na to, co proti němuž vypadá Goa
dělají mocní odpůrci, a druhý na to, co dělají odpůrci malí. Jedno se ře hodně nepatrně.
Vcelku se dá říci, že
šilo diplomatickou nótou, druhé dělovým člunem.
O případy dvojího politického standardu tedy není nouze. Žádný však byla Goa přímo školním
nebije do očí tak pronikavě, jako příklad indického ministerského předsedy případem toho, jak se z
komára udělá velbloud,
Néhrúa.
Néhrú se stavěl na hlavu, když se Angličani a Francouzi vylodili u a jak dokonale se dá ta
Port Saidu, ale při sovětském útoku na Maďarsko se z něho těžko dostá ková aféra zpackat na
vala slova protestu. Z opatrnosti už předem odsoudil eventuelní americkou všech stranách. Chování
intervenci ve Vietnamu, v době čínského vpádu do Tibetu však mlčel jako Portugalska, Indie a
ryba. Je hlučným zastáncem práva na sebeurčení všude na světě, jenom Spojených národů je
téměř mimo
chápání
v Kašmíru ne.
zdravého
rozumu.
kroku
by
tedy
nem
ě
lo
snad
s
výjimkou
středoNéhrú je podle vlastPortugalci odmítli onich slov oddaným apoš věkého režimu dr. Sa- být v zásadě námitek,
tolem Gandhiho učení, lazara, musilo být dávno kdyby ho byl ovšem pustit něco, na co nemě
že násilí je vždycky špat jasné, že taková histo provedl někdo jiný než li nárok, co stejně ne
né, dokonce i tenkrát, rická anomálie nemůže Pandit Néhrú, největší bylo hajitelné, a o co,
je-li člověk v právu. To přečkat dvacáté století. advokát nenásilného ře jak se ukázalo, stejně
Proti indickému zá- šení všech mezinárodních (Pokračování na str. 2)
mu však nijak nezabrá
nilo, aby v prosinci ná
Č S S R bude hájit diplomatické zájmy SSSR v Albánii
silně neobsadil portugal
skou državu v Indii - Gou.

“V důsledku provokaci”

Goa

Indii

V důsledku opatření albánských úřadů vůči čs. velvyslanci byly zá
měrně vytvořeny podmínky, které naprosto znemožnily činnost čs. velvy
slance, takže se stala jeho přítomnost v Tiráně naprosto zbytečná. Vláda
ČSSR se proto rozhodla natrvalo odvolat velvyslance ČSSR z Albánské
lidové republiky.
Čs. rozhlas, 12. prosince 1961
O přerušení sovětsko - SSR vyhověla žádosti so
- albánských diplomatic větské vlády.”
kých vztahů jsme již re
Proč došlo k přerušeni
Klasickým příkladem posjezdového socialistic ferovali v prosincovém styků mezi věrnými sa
kého realismu v československém písemnictví je čísle HD.
telity Moskvy a Albánií
povídka (kterou autor nazývá: mravoličné pásmo na
Stačilo jen počítat dny, je všeobecně známo: ve
způsob reportáže) F. Vinanta “Mejdan u Markéty”,
která vyšla v prosincovém literárním měsíčníku kdy dojde k přerušení dení Komunistické stra
Plamen. Vinantovo vyprávění je o tom, jak se baví styků
čs. - albánských. ny Albánie, vedené Ena žije určitá část mládeže v ČSSR. Únik ze skuteč Čs. vláda však nešla tak verem Hodžou, se ve
nosti nachází prý v pití a soukromých “mejdanech”,
pořádaných pokoutně v bytech, když rodiče nejsou daleko - zřejmě na pří řejně přihlásilo k tvrdé
kaz Moskvy:
doma.
\
linii Rudé Číny ve ve
Jedna z hlavních postav povídky patrně vyjadřu
dení světové komunis
Čs.
pozorovatelna
je názor nemalého počtu mladých lidí z generace,
tické revoluce.
kterou komunisté vychovali: “... Né, fakt, když to
"Vedením čs. zastupi
Proč s Chruščovem
tak vezmeš, co na tom světě vlastně máme?”... — telského úřadu v Tiráně
— “Ale”, mávl rukou Tonda. “Všechno je to jenom
byl
pověřen
chargé
ď
afČeskoslovenská vláda
sranda. Rozumíte. Legrace, užít a tak...” — Na mej
danech se pije rum, zpívá se, tancuje se, tak jak faires. V důsledku řady se právě tak veřejně po
to známe z doby protektorátní. Socialistická mlá provokací se strany za stavila za Chruščovovo
dež touží ovšem po novinkách, o nichž se doslýchá stupitelského úřadu Al
vedení studené války z
pokoutně:
“Což takhle striptýz?” navrhne Václav. “Bolí bánské lidové republiky několika důvodů:
mě hlava”, fňuká Květa... “Striptýz přece, to se v Praze . . . byl další po
1. ÚV KSČ je si vě
teď hodně ... proč neděláte striptýz? ...” —- Zuzka byt albánského velvy
dom,
že bez podpory Ssi zapaluje cigaretu a říká provinile: “My bychom slance v ČSSR prohlášen
SSR by se neudržel u
to asi neuměly, že jo, Markéto?” — “Tuhle večer
vlády ani rok,
jsme se koupali nahý”, říká Jirka. “Největší psina za nežádoucí ...”
jsou ty bílý zadky v temnotách ...” směje se. “Tobě
Důvod, proč nedošlo
2. vedení KSČ lichotí
se svítí nejvíc”, odsekla Markéta ...”
k úplnému přerušení di důvěra Moskvy a před
A tak to jde přes šest stránek. Mejdan u Marké
ty zakončí nečekaným návratem rodičů, kteří najdou plomatických styků mezi nostní postavení ČSSR
mládež opilou a v postelích. Markétu otec vyhodí státy, byl objasněn v té v sovětském táboře, jež
z domu, a ona říká venku přede dveřmi: “Blbci...” že rozhlasové zprávě:
bylo nyní roztržkou s
“Kdo?” — “Naši”, řekla a kousla se do rtu.”
"V souvislosti s odvolá Maocetunem ještě upev
František Vinant se ovšem předem zabezpečil
před kritikou. Slyšel prý už napřed káravý hlas ním zastupitelského úřa něno,
kritiků: “Zkreslený pohled na naši mládež, která du a obchodního oddě 3. úloha ČSSR ve stude
buduje socialismus”. Důležité je, že Vinantův hlas lení v Tiráně požádala né válce, jak ji vede
není vůbec ojedinělý.
vláda SSSR čs. vládu o Chruščov, poskytuje čs.
Vinant je první, kdo popsal jednu část života
převzetí hájení zájmů S- komunistům mnoho hosčeskoslovenské mládeže tak drasticky a upřímně.
M. Zvára, USA SSR v Albánii. Vláda Č- (Pokračování na str. 2)
Případ
portugalské
Goy je jasný. Portugalci
ji sice drželi téměř půl
tisíciletí, ale každému,

Mejdan u Markéty

Josef Čapek

VĚŘILI JSME
Konec jednoho a začátek druhého roku bývají do
bou vzpomínek. Člověk může přemýšlet o tom, co
se stalo před dvanácti měsíci. Může se však také
zamyslit nad tím, co bylo před dvanácti léty a co
se s ním za těch dvanáct let stalo.
Exulant by tedy mohl začít třeba otázkou, s čím
před těmi dvanácti léty odcházel. Někdo by řekl, že
se sto dolary, někdo s tisíci a někdo s prázdnýma
rukama. Jenomže to jsem neměl na mysli. Jde o to,
s čím jsme odcházeli ve svých hlavách a co jsme
si nesli ve svých srdcích. Jde o to, jaká byla naše
přesvědčení, čemu jsme věřili a čemu nevěřili.
Čemu jsme věřili?
Věřili jsme, že svět se točí kolem naší vlasti, a že
je jeho povinností ji osvobodit, bez ohledu na všech
no ostatní. Věřili jsme, že socialismus je buďto spá
sa světa nebo forma otroctví, že nacionalismus je
svatá věc, a že nenávistí něco vyřešíme. Věřili jsme
ve velikost malých věcí. Věřili jsme, že jenom naše
strana měla pravdu a všechny ostatní že třeba za
tratit, že rvačka o únorovou vinu či nevinu vůbec
něčemu pomáhá, a že je třeba podřídit nově vytvá
řené instituce jenom našim ideologickým představám.
Věřili jsme, že rovnost národů je rovnost, samo
statnost že je svoboda, že demokracie je existence
stran, že bílá kůže značí nadřazenost a černá že je
jenom podřadnost.
Věřili jsme, že všechno musí být tak, jak my to
máme rádi, anebo že to patří k odpadu, že naše
civilizace je světlo světa a všechno ostatní jen dru
hem barbarství.
Žili jsme v egocentrismu někdy osobním, někdy
stranickém, někdy národním a někdy kulturním či
civilizačním.
To bylo před dvanácti léty.
A po dvanácti letech můžeme zvážit, co se v tom
dlouhém úseku našich životů stalo. Můžeme pře
mýšlet o tom, jak jsme s tím tuctem let naložili
byla-li to doba ztracená nebo naložili-li jsme s ní
rozumně.
A zase názory se budou různit. Někdo řekne, že
v těch letech mnoho vykonal, protože z prázdnýca
rukou, ale agilních mozků: vyšel dům, auto a tučný
bankovní účet. Jiný řekne, že ta léta promarnil v
kulturní “pustině” Austrálie, Kanady nebo Ameriky.
Ještě jiný řekne, že jsme těch dvanáct let promarnili
prostě proto, že jsme nijak viditelně nepokročili k
splnění vytčeného cíle — k osvobození vlasti.
Každý ten názor může být do určité míry platný.
Jenomže po dvanácti letech by nám mělo jít také o
jiný druh účtování.
Za dvanáct let se nezměnilo jenom to, co je kolem
nás. Nezměnila se jenom naše bankovní konta a pro
středí, v němž žijeme. My sami jsme se změnili.
Po dvanácti letech dozrála doba k tomu, že by
chom se sami měli posadit na lavici obžalovaných a
sami žalovat a sami hájit to, čemu jsme kdysi vě
řili. Jenom tak zjistíme, ce se s námi za tu dobu
stalo a jak dalece jsme se změnili uvnitř.
Teprve až sami nad sebou vyneseme rozsudek, bu
deme vědět, jak dobře nebo špatně jsme s tou dobou
naložili.
Poznali jsme za těch dvanáct let, že jsme se rvali
o pošetilosti? Poznali jsme, že socialismus není nutně
ani spása ani, otroctví, že rovnost národů nezna
mená rovnost, že všechno mimo naši civilizaci není
barbarství, že každá kůže je jen kůže, že svoboda
a samostatnost jsou dvě různé věci, a demokracie
že není jenom existence politických stran?
Poznali jsme, že v zápase, jehož jsme svědky, ne
jde jenom o nadřazenost kultur a ras, že v něm
nejde jenom o nás a o svobodu národa a národů,
ale že v něm prostě jde o svobodu člověka?
Jestliže ano, pak jsme se zlepšili sami v sobě. A
protože jsme částí světa, zlepšili jsme svět, a jako
vlastní porota musíme se osvobodit. Jestliže ne, roz
sudek by měl být těžký.
-kwPublished by Fr. Váňa,

8 Moorhouse St. Richmond E. 1.. Vic.
Printers:

Bussau & Co.,

6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
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GANDHI PODLE POTŘEBY
(Pokračování se str. 1)
neměli chuť bojovat. In
dové pro spásu prestiže,
kterou ztratili na severu,
zahodili všechno, co kdy
hájili, a spolu s neroz
hodností OSN rozpou
tali řetěz událostí, jehož
konec ještě nelze do
hlédnout.
Příklady táhnou

Je nesnadné, ne-li ne
možné, hájit zásady, nehodlá-li je člověk brá
nit důsledně. Organisace
Spojených národů od
mítla odsoudit indický
útok na Gou, a je si těž
ko představit, že by v
důsledku toho pořídila
lépe v případě Sukarnova nároku na západní
Novou Guineu.
Řekli jsme již, že byl
indický nárok přes všech
nu nedůslednost v zásadě
ospravedlnitelný. Totéž
se však nedá říci o indonéském nároku na ho
landskou Novou Guineu.
V dnešním světě to však
mnoho neznamená, pro
tože zásady realistické
politiky vyžadují odsou
zení holandského kolo
nialismu a schválení ko
lonialismu indonéského.
Sukarnovi
netrkalo
dlouho, aby vytrhl nej
novější list z Néhrúovy
knihy, upustil od neplod-

ného vyjednávání a při
pravil se k ozbrojenému
útoku na Novou Guineu.
A ostatnímu světu netr
valo o nic déle, aby in
formoval
holandskou
vládu, že je ve jménu
realismu nutno znovu
ustoupit hrubé moci.
Mezinárodní dění prv
ního řádu se tak poprvé
v poválečný éře přiblí
žilo až k samotným bře
hům Austrálie. Situace
na jejím severním pra
hu teď vypadá asi tak
to: Indonésie stojí při
pravena k násilnému zá
kroku a Holandsko se
připravuje spolu se svým
australským spojencem k
ústupu na celé čáře.
Do nového roku

Okolnosti teď dovolu
jí jedno malé proroctví
pro rok 1962. Austrálie
dostane v tomto roce no
vého
bezprostředního
souseda - Indonésii. A

Australané se snad ko
nečně začnou trochu více
zajímat o to, co se děje
v Sukarnově ostrovní
říši.
To, co tam naleznou,
nebude nijak uklidňující.
Uvidí desítky miliónů
Indonézanů, ohrožených
silnou a dobře organisovanou
komunistickou
stranou. Uvidí národ,
vedený jedním z ješit
ných mesiášů, jimiž je
poválečný svět zamořen.
A uvidí, jak se k jejich
břehům pomalu blíží ne
bezpečí, které pro ně za
tím bylo nejvýše neosob
ním tučným titulkem v
denním tisku.

Ve spojitosti s tím
vším si pak možná po
loží oprávněnou otázku:
s čím přijde dr. Sukarno
po splnění svého nároku
na Novou Guineu? Ne
boť je mnohokrát potvr
zenou pravdou, že se

diktátoři notoricky obra
cejí k vnější expansi, aby
odvrátili pozornost vlast
ního obyvatelstva od ne
dostatků doma a vlastní
neschopnosti. V naší éře
bylo pak málo diktátorů,
kteří. překypovali ne
schopností tak bohatě
jako dr. Sukarno.
Néhrúova i Sukarnova
akce vzbuzuje další po
chybnosti o osudu Spoje
ných národů. Neboť ne
ní na dlouho možné, aby
bylo právo na sebeurče
ní jednou ctností a jed
nou zločinem, a aby by
lo pro někoho násilí za
kázané a pro někoho po
volené. A není možné,
aby dlouho žila organi
sace, která soustavně
uplatňuje dvojí loket při
aplikaci svých mravních
zásad. Jako Indie ani
Spojené národy si ne
mohou dlouho dovolit
Gandhiho jenom podle
potřeby.
-kw-

Kam na dovolenou ?
DO HOR KE KANTOVI !
Na úpatí Bogongu, nejvyšší hory ve Viktorii,
v údolí řeky Kiewa, 215 mil z Melbourne, po
okřejete tak jako nikde jinde.
* Hostinský dobrého srdce *
J. KANTA , P.O. TAWONGA, VIC.
Telefon TAWONGA 61
* Ceny mírné — Jídlo dobré a hojnost *

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK

A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST„ SYDNEY
Telefon BX 2316

NAJÍTE SE, NA MOU VĚRU,
NEJLÉPE JEN
U ŠTEINDLERŮ
Kontinentální restaurace
roh Campbe11 & Bourke Sts.
TAYLOR SQUARE — SYDNEY
Otevřeno 11 am — 2.30 pm,
4.30 — 8.30 pm

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY

obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSW.

Volejte večer FJ 7372

“V důsledku provokací”

užití albánských, studen
tů k provokační činnosti
a další svévolné akce,
které jsou naprosto ne
slučitelné s posláním a
činností zastupitelského
úřadu ...”
Podrobnosti o této
vnitřní studené válce vy
šly najevo v Rudém prá
Desinfekce balíčků
vu
o několik dní později.
PACIFIC
FUMIGATING CO.
Tak např. prý před
113, Sussex St.,
seda albánského parla
SYDNEY
mentu Medar Štyla ne
Podle pražské verze to
BX - 2491
chal čekat 18 dní čs. vel
Vystavujeme po
bylo:
vyslance,
který měl pře
tvrzení, event. i ba
". . . rozšiřování ne
dat albánskému parla
líček sami odešleme.
přátelských tiskovin, znementu veledůležitý do
kument: mírovou výzvu
čs. Národního shromáž
dění. Soudruh předseda
nakonec čs. velvyslance
nepřijal a tak "výzva
musila být poslána přes
CH O ZRAZČOT
diplomatický protokol”.
NEBOLI PODVODNÉ ÚČETNICTVÍ
Ale ani tam nebyly
Požádal nás družstevník Josef Kadečka ze takové mírové dokumen
Šárovcovy Lhoty, abychom vám napsali i o je ty jisty:
ho přemrštěném účtu. Družstevník Kadečka si
"Vyvrcholením uráž
dal od Okresního stavebního podniku v Jičíně livého poměru k našemu
namontovat ve svém domě stolitrový bojler. diplomatickému
úřadu
Zásobník vody si koupil sám. Montér tedy je bylo protizákonné otev
nom bojler namontoval - což mu trvalo přesně ření řádnými dokumenty
pět hodin. Pak přišel příšerně složitý účet. Byl vybavené a zapečetěné
v něm započítán i bojler (jejž si družstevník čs. diplomatické zásilky,
zakoupil sám) v částce 1.289 Kčs a ještě k němu jež představovalo hrubé
byla připočítáána nějaká daň 10% - to je 128.90 porušení základních no
Kčs. Na konci účtu však byla opět cena bojleru rem mezinárodního prá
odpočítána s poznámkou, že jej dodal zákaz va
a
diplomatických
ník - ale v ceně 970 Kčs. Tedy Okresní staveb zvyklostí . . .”
ní podnik vydělal na bojleru - který vůbec ne
Stará formule:
dodal - 447.90 Kčs. Pak následuje další 7%
Komunisté mají pro
daň . . . Prostě a krátce, z tohoto zamotaného
účtu bylo nakonec hlavně jasné, že družstev každou situaci jistou
ník Kadečka má zaplatit za pětihodinovou práci formulku: vše to, co
dnes slyšíme, jsme slyše
montéra 479.25 Kčs.
Zemědělské noviny, 9. prosince 1961 li, když byly přerušeny
čs. - jugoslávské styky.
(Pokračování se str. 1.)
podářských výhod, jichž
by se jim jinak nedostalo.
První důvod je ovšem
hlavní a rozhodující.
Protože má však ČS
SR své vlastní minister
stvo zahraničí, musila čs.
vláda hledat bezprostřed
nější a hmatatelnější zá
minku k přerušení diplo
matických styků.
Údajné důvody

-Naše rovy-

I tenkrát byli jugo
slávští studenti viněni z
podvratné činnosti, jako
jsou dnes Albánci. I ten
krát "narušovala jednotu
socialistického
tábora”
vývěska jugoslávské in
formační služby v ČSSR,
jako to dnes dělá "ná
stěnka” albánského vel
vyslanectví, jíž prý byli
"pražští občané pobou
řeni”, jakož i "nezvykle
velké množství výtisků
bulletinu vydávaného al
bánským velvyslanectvím
v Praze.”
Tito se odtrhl a přežil.
Nyní se odtrhl Enver
Hodža.
Čs. - albánské styky se
budou vytvářet podle
toho, jak se postaví
Moskva.
Daleko
zajímavější
však bude pozorovat vý
voj styků jugoslávsko - albánských.
vm

ZE DNE NA DEN
17.12. Oddíly Spojených
národů obsadily katanžské hlavní město Elizabethville.
— Americký president za
hájil jihoamerický zájezd
návštěvou Venezuely.
-— Australské volby vy
hrála většinou 2 mandátů
koalice Menziesovy liberál
ní strany a agrárníků.
18.12. Indie obsadila por
tugalská území Damao,
Diu a Goa.
19. 12. Indonéský presi
dent Sukarno vyhlásil mobilisaci, která má mít za
účel obsazení holandské
západní Nové Guiney.
20. 12. Indonéský ministr
zahraničních věcí dr. Subandrio prohlásil v parla
mentě, že Indonésie muší
použít všech prostředků,
aby převzala západní No
vou Guineu od Holandska.
21. 12. Katanžský presi
dent Tšombe a konžský

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.
Nedělejte si starosti se stravováním
o své dovolené na

GOLD COAST V QUEENSLANDU
Zavolejte 2 - 2006

SURF RIDERS Continental Restaurant
Main Beach, vedle Jubilee Bridge
a paní B í n o v á Vám uvaří pravé české jídlo
BUDETE SE CÍTIT JAKO DOMA

Denně : Vepřová, knedlík a zelí, ovocné
knedlíky s tvarohem nebo se strouhankou,
ovocné a makové koláče atd.

ministerský předseda Adoula podepsali smlouvu,
která opět připojuje katanžskou provincii ke
konžské federaci. Tšombe
uznává ústřední vládu a
zavazuje se vyslat do ústředního parlamentu katanžské poslance.
— President Kennedy a
ministerský předseda Macmillan se sešli k poradám
na Bermudě.
— V Seoulu byl popraven
bývalý ministr vnitra In
Kyu Čoj a čtyři další
stoupenci Syngmana Rhee.
22.12. Bývalý jugoslávský
ministerský předseda Stojadinovič zemřel v Argen
tině ve věku 73 let.
28. 12. Do Leopoldville
přibyla delegace katanžských poslanců, kteří se
zúčastní zasedání ústřed
ního parlamentu.
29. 12. Afganistan a Sovět
ský svaz prý podepsaly
tajný vojenský pakt.
1.1. V Dominikánské re
publice převzal vládu pro
zatímní výbor, který má,
předat moc demokraticky
zvolené vládě.
2.1. Americký velvysla
nec v Moskvě Thompson
konferoval s Gromykem
o berlínském problému
— Holandský ministerský
předseda profesor Jan de
Quay oznámil, že Holand
sko je ochotno jednat s
Indonésií o západní No
vou Guineu, i když Indo
nésie předem nepřistoupí
na zásadu sebeurčení této
země.
6.1. Z Vietnamu se hlá
sí opětné zvýšení bojů
mezi komunistickými tlu
pami a vládními oddíly.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

Krkolomné ideologické výklady čs. jugoslávských vztahů

Podle kremelského orloje

—Ústřední volební komi robě prý přispívá “neplá na sovětské hranici) by
se pro volby soudců o- novaný odchod pracovní la dokončena elektrifika
ce 40km dlouhého úseku
kresních soudů ohlásila ků ze zemědělství”.
výsledky voleb. Přes de —U příležitosti státního Nižná Myšla - Čerchov.
Loňské úřední odhalení zhoubného vlivu kultu osobnosti v řadách kovět miliónů občanů hlaso finského svátku pořádal —Podle zprávy Večerní
valo pro kandidáty Ná finský velvyslanec v Pra Prahy bylo do konce munistických stran postavilo i vedení KSČ do nemilé situace: musilo verodní fronty, kteří dosta ze recepci, které se ú- října mr. v Praze řejně připustit, že stalinismus je v Moskvě pronásledován přesto, že v ČSSR
li celkem 99.98% hlasů. častnil nezvykle velký po předáno do užívání 3735
Voleno bylo 1.032 soudců čet čs. ministrů. Mezi pří bytových jednotek. Je to zůstalo tolik žáků, oddaných stalinskému kultu. Musilo připustit, že se
v Moskvě stalo něco, o čem se ve slušné komunistické společnosti nemá
z povolání a 46.088 laic tomnými byli V. Široký,
jen 65.7% plánovaného
kých soudců.
Z. Fierlinger, V. David, počtu. Navíc ještě pro mluvit, a musilo se přitom tvářit, jako by se vlastně nic nepřihodilo. A
—Na základě zpráv o ži dr. F. Kahuda, F. Kraj- zradila Večerní Praha, že tak byl, alespoň formálně, zavržen gottwaldovský kult, a novotenské vedení
velních pohromách, které čír.
“více než čtvrtina předá si našlo pohodlný východ z nouze: zavinili to všechno Beria a Slánský.
postihly Burmu a Habeš, —Jan Straka z Blatnice vaných bytů má kolau
odeslal Čs. červený kříž byl odsouzen pro prodej dační závady, vyžaduje oDeset let politických ni ze zločinu "buržoaz- interviewu s americkým
léky a oděvy postiženému předraženého vína na 3 pravy a k nastěhování je vražd a ideologického ního nacionalismu”, kte žurnalistou:
roky žaláře. V. Adolf z způsobilá až za několik
obyvatelstvu.
"Pokud se
dostal 2 roky za týdnů”. Na Slovensku Lhaní se nejlépe projevu rý zahrnoval tajnou spo
—V Brně zemřel profesor Ostravy
seSlánským
procesu
mluvilo o
podvody
tele zbývalo ještě v prosinci je ve světle Českosloven lupráci s jugoslávskými v
lékařské fakulty a známý vizí, a F. s Dprodejem
rn
ka
z
Prahy
sko
jugoslávských
vzta

titoisty.
titoismu
”
,
přirozeně
todokončit
29%
plánu
by

publicista prof. dr. J. dostal 3 roky za “bytové
tové výstavby, z toho hů.
Za tři roky poté při to tvrzení neobstojí. To
Š t e f l.
machinace”,
Když v roce 1948 do letěl
do
Jugoslávie však nikterak neovlivňu—V Praze zemřel dlouho —Na Dobříši se konalo 2.000 bytových jednotek
v Západoslovenském
letý režizér opery Národ zasedání rozšířeného vý jen
šlo
k
Titově
roztržce,
s
Chruščov,
potřásl
si s ej , podle mého názoru,
ního divadla ing. F. Puj- boru Svazu čs. spisovate kraji.
Kominformu,
nebylo
Titem
rukou
a
omluvil
se k
s utkové podstaty trest
—21. prosince volilo Ná
man .
lů, které zahájila Marie rodní shromáždění soud divočejších odpůrců ti- za výstřelky "beriov- ného činu, za nějž byl
—Zasloužilými č l eny Majerová. Hlavní referát
ce Nejvyššího soudu a tovštiny nad českosloven štiny”.
Slánský souzen . . .”
pražského Národního di měl tajemník Svazu Ivan vojenské
soudce z povo ské komunisty.
vadla byli jmenováni: V. Skála. V diskusi promlu lání. Národní
V
Praze
zavládlo
zdě

Tehdejší tajemník Kshromáždě
Matulová a F. Velebný z vili Miloslav Stehlík, Jan
Když pak došlo ke šení. Nikdo menší než SČ a dnešní president
ní
také
schválilo
výzvu
činohry, J. Celerin, J. Mu Drda, František Hrubín, parlamentu Vietminu, v krachu sovětské mocen
Zápotocký potom veřej Novotný o tom pravil o
žík a A. Hanušová z ope Josef Rybák, Bohumil Ří níž
se odsuzují útočné ské politiky na Středním ně prohlásil: "Ono se to, tři týdny později (v čerry.
ha, František Vrba, Jan
— Čs. vláda do Pilař, Josef Sekera, Fran akce amerického imperia východě a gottwaldovské soudruzi, s tou Jugoslá rnu 1956):
dala alžírským povstalcům tišek Buriánek a Ján Po- lismu v jihovýchodní Asii. vedení začalo pronásle vií hodně přehánělo”.
"Prověřováním Slán—V arcibiskupské galerii
13 tun potravin, léků a ničan.
Nastalo období stude kého činnosti bylo zjišpražské kapitulní konsis- dovat "nezakořenivší se
šatstva.
—V Bratislavě byli sou
— Ústřední výbor Svazu zeni zaměstnanci restau toře se konalo shromáž živly” ve straně, byli ného příměří, které zhru ět no, že je nutno z pro
čs. spisovatelů se rozhodl race Perlička : vedoucí dění katolických kněží-bý- Slánský a jeho kolegové ba trvalo do konce roku nesu vyloučit vše, co se
udělit ceny těmto spisova Bestaendig dostal 12 let, valých politických vězňů. také obviněni z titovšti- 1956. V té době prohlá týká Jugoslávie a jugo
telům : L. Mňačkovi za skladník Hača 8 let, ku Předsedal mu kapitulní ny.
sil předseda vlády Ši slávských soudruhů . ..
válečný román “Smrť sa chař Mytický 4 roky, Sva- vikář dr. A. Stehlík. Hlav
Free Europe Informa- roký:
Činnost Slánského a
volá Engelchen”, K. F. toš 2 a půl, prodavačka ním řečníkem byl Josef
Plojhar. Shromáždění při tion Service z konce pro
Sedláčkovi za románovou Freyová 2 roky.
"Právem se klade o- jeho spolupracovníků byjalo rezoluci, volající po
trilogii “Závod ve stínu”,
since přinesla zajímavý a tázka, jak se třeba dívat
v oboru poesie V. Mihá- —V prosinci slavil šede přijetí zásad mírového poučný přehled podivu na ty části procesu se la naprosto nepravdivě
sátku
populární
divadelní
soužití
a
světového
od

vůči jugoslávským soulikovi za báseň “Vzbúrehodných obratů v politi skupinou Slánského, kte druhům charakterizová
ný Job”, v oboru drama a filmový herec Jaroslav zbrojení.
tu J. Drdovi za hru “Dals- Marvan. Na jeho počest —Josef Plojhar se také ce československých ko ré souvisely s obviněním na. To vyšlo najevo te
kabáty”, v oboru líterár- byl v pražském kinu zúčastnil konference Me munistů vůči Jugoslávií. vůči jugoslávským ve prve po objasnění celéní kritiky A. M. Píšovi, Hvězda promítán zvláštní zinárodní federace proti
Je to také přehled růz doucím předtavitelům.
ho pozadí neblahé rozv oboru překladů L. Či- program, složený ze zá fašistických b o j o v níků,
Ústřední výbor KSČ tržky s Jugoslávií na závrnému za překlady ze běrů ze starých českých která se konala ve Vídni. ných verzí případu Ru
filmů, v nichž Marvan Spolu s čs. velvyslancem dolfa Slánského, znovu dospěl k jednoznačnému kladě odhalení Berii a
španělštiny.
vytvořil větší role. Na u- dr. R. Ježkem byl přijat
—Ministr vnitra L. Štrou- kázku : Anton Špelec, oa znovu přešívaných tak, závěru, že tyto části pro jeho společníků.”
gal se zúčastnil, jednání strostřelec, Cesta do hlu rakouským ministrem so aby odpovídaly v Praze cesu se opíraly jednak o
Novotný však hned
celostátní konference Po bin študákovy duše, Po ciální péče Prokschem.
mocných stráží Veřejné slední Mohykán, 13. re — V Západním Německu odbíjení kremelského or falsifikáty, související s dodal, že se Slánský do
provokační činností Be- pustil jiných zločinů, kte
bezpečnosti, které “pomá vír, Dovolená s Andělem, požádal o asyl bývalý ob loje.
hají zajišťovat v době Plavecký mariáš, Sedmý chodní atašé čs. vyslanec
Rudolf Slánský a sou riovou, jednak vyplynuly ré ani v obžalovacím spi
pracovního volna veřejný kontinent.
tví ve Vídni Josef Mun- druzi byli popraveni ze samotného falešného su nebyly. Byl tedy popořádek a společenské — Učitelé
kvalifikovaní zar.
koncem roku 1952. Slán hodnocení postavení ve praven správně, jenom z
hodnoty.” Hlavní referát pro 6.-9. ročník
devítile- —V Praze se konal V. ský sám a někteří z Cle- doucích
jugoslávských nesprávných důvodů.
měl náčelník hlavní sprá tek, se mohou na
 sjezd Svazu čs.-sovětského
vy Veřejné bezpečnosti gogických institutechpeda
představitelů
. . .”
mentisových
přátel
a
FEC k tomu dodává:
při přátelsví. Účastnila se ho
generálmajor Janulík.
Tento nález Široký "Nyní v roce 1961, po
byli
hlásit do tříletého dálko delegace KSČ, vedená Z. spolupracovníků
—Delegace Čs. obchodní vého studia angličtiny, Fierlingerem. Č/FEC/HD státním soudem usvědče- rozyedl, když prohlásil v
(Pokračování na str. 6.)
komory odjela do Liba francouzštiny nebo něm
nonu a Kuvajtu, kde by činy.
la založena smíšená ob —Rudé právo se pochlu
chodní komora, která bu
de pečovat o rozšiřování bilo, že ČSSR je na dru
vzájemných obchodních hém místě co do hustoty
sítě obchodů se samoob
O tom, jak dnes v Československé socialis vu z 11. prosince to je vysvětleno takhle :
styků.
sluhou. Na prvním místě
—Předseda Státní pláno je Švédsko.
tické republice vypadá praxe v přidělování by "... Národní výbory budou uchazeče zařazo
vací komise ing. Šimůnek —V Ghaně byla skupina
tů, svědčí nová úprava bytového zákona, schvá vat do pořadníků jiným způsobem (než tomu
přiznal, že “dosud existu čs. odborníků, která zkou
lená Národním shromážděním v prosinci mr. bylo dosud - pr.). A to nejen podle jejich úje značný počet hospodář mala možnosti výstavby
Příslušné národní výbory vedou veřejný sez rovně a významu jejich práce, ale i podle je
sky a organizačně dosta vodních děl na řekách
nam bytů, které mohou přidělovat. Současně s jich možností získat být vlastními prostředky a
tečně neupevněných so Pra, Ankora a Tano.
cialistických závodů se
přidělením bytu vyznačí národní výbor v sez vlastní prací. Národní výbory budou přihlížet
stagnující výrobou”. K —Na slovenské Trati druž
namu osobu, které byl byt přidělen, datum a k příjmu a pracovní schopnosti uchazeče a přís
by
(do
Čierné
nad
Tisou
stagnaci v zemědělské výdůvod přidělení. Občané prý tak budou mít lušníků jejich domácnosti... Uchazeči o byty,
"stálou možnost” kontrolovat práci bytového re kteří mohou získat byt vlastními prostředky a
ZLOBÍ VÁS OČI?
ferátu. Podle nové úpravy zákona budou o vý vlastní prací, nebudou zapsáni do bytových po
ši činže a jiných platů rozhodovat místní ná řadníků a budou odkázáni na družstevní byto
Bolí Vás hlava?
rodní výbory. Dosud to bylo v kompetenci o- vou výstavbu nebo na možnost postavit si ro
Noste brýle od OPT A!
kresních výborů. Očekává se, že od 1. ledna dinný domek ... Byty ze státní bytové výstav
1962 budou činže podstatně zvýšeny. Podle by budou rozdělovány tak, aby státní bytová
zprávy londýnského Čechoslováka bude se pla výstavba především napomáhala rozvoji těch
tit v Praze, Brně a Bratislavě nová by odvětví a závodů, jejichž provoz není myslitel
Capitol House, 109 Swanston St.
tová daň 5.00 až 7.50 Kčs za každý čtvereční ný bez přesídlení stálých pracovníků ... Pra
MELBOURNE (vedle kina. Capitol)
metr zastavěné plochy. Rodinné domky prona vomoc národních výborů se posiluje tím, že
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
budou mít možnost přidělovat byty osobám ne
jaté cizím osobám zaplatí o 40% více.
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Národní výbory budou také zařazovat Ucha zapsaným v pořadníku v dalších hospodářsky
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
FEC
zeče o byt podle nových zásad. V Rudém prá- zdůvodněných případech . ..”
v nutných případech telegraficky

Novelizace bytového zákona

OPTO
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Cesta Rudé Číny do Spojených národů
PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Ranges,

PROBLÉM DVOJÍ ČÍNY
Pokud jde o Čínu, pokládají proroci politických událostí rok 1962 za
velmi důležitý. Bude prý rozhodovat o budoucnosti Číny. Mnozí tvrdí, že
na rozhodnutí, zda Čína se stane členem Spojených národů, závisí bu
doucnost Asie a snad i světa.
Než začneme dnešní Čínou, zamysleme se nad Čínou minulosti. Během
své tisícileté historie Čína byla zemí bez jakýchkoliv vnitřních změn, kde
struktura státu začátkem minulého století byla stejná jako v době Kristova
narození. Státní doktrínou bylo učení Konfuciovo, podle kterého úcta se
měla prokazovati starším, vzdělanějším, a osobní odpovědnost byla zákla
dem státu. Každý byl zodpovědný za své činy svému nadřízenému a hla
sem nebes na zemi byl sám císař.
Vzhledem k své rozloze, Čína byla rozdělena na provincie. Každá pro
vincie měla svůj dialekt a dorozumívacím prostředkem byla klasická čín
ština, kterou mluvili pouze vzdělanci. Budhism a konfuciánství byly jedi
ným pojítky mezi provinciemi a císařem.

Koncem minulého sto
letí se rod Manžuů snažil
politicky sjednotit Čínu
po vzoru Západu. Nepo
vedlo se to, a tak v roce
1911 tato dynastie skon
čila vládu.
Snažili se najít pomoc
u západních mocností.
Tyto však dávaly před
nost nesjednocené Číně
a nechaly rod Manžuů
padnout.
Stejný osud potkal
prvního presidenta Čín
ské republiky Sun Yat- sena. Když žádal Zá
pad o pomoc proti bojov
ným mandarínům, zá
padní politika dávala
přednost
nesjednocené
Číně.
Dalším, kdo usiloval
o sjednocení Číny, byl
Čankajšek. Západ mu
pomoc neposkytl, a tak
jeho strana požádala o
pomoc Sověty.

Až teprve roku 1942,
kdy. Japonci bouchali na
dveře Austrálie, Čína by
la poprvé uznána jako
rovnocenný partner. Bo
hužel k tomuto rozhod
nutí přišly Anglie a Spo
jené Státy již pozdě.
Mezi první a druhou
světovou válkou se životní úroveň Číny zvedla
pouze o 1%. Cizina ne
investovala do Číny, ne
boť nízký importní ta
rif vnucený Číňanům v
minulém století byl da
leko výhodnější.
Sucha, povodně a hlad
byly další příčinou ubo
hé životní úrovně. Po
zdrav "Li čin lian fan
ma” - "Jak se má váš
žaludek?”, nebo "Najedl
jste se již?”, byl v té době
aktuální jako mnoha ge
neracím předtím i potom.
Hlas komunismu, jako
všude jinde, obviňoval
imperialisty a sliboval,
že se pod komunistickou
vládou poměry změní.
Komunismus
Čínu
změnil, především pokud
jde o zeměpisný celek.
Poprvé v historii této ze
mě mající nyní 716 mi
liónů lidí, všechny pro
vincie jsou pod silnou
ústřední vládou. Toto se
povedlo
Maocetunovi
ovšem jenom proto, že
měl pomoc zvenčí, po
moc sovětskou.
Kdyby byly západní
mocnosti pomohly po
slednímu císaři Sun Yat- senovi neb dokonce i
Čankajškovi dříve než v
roce 1942, svět by se
snad nemusel zaobírat

problémy “dvou Čín”.
V jedné věci se však
Čína nezměnila. Nespo
kojenost pod komunistic
kým tlakem, přírodní po
hromy a hlad, jak na
svědčují zprávy a po-

zdrav "Najedl jste se?”,
je daleko aktuelnější než
"Práci čest” v čínštině..
Během
dvanáctileté
diktatury
komunismu
Čína hospodářsky pokro
čila a vzhledem k minu
losti tento vzestup vý
roby je poměrně vysoký.
Demokratické
země
nesouhlasily a stále ještě
nesouhlasí s přijetím Čí
ny do Spojených národů.
Důvodem toho bylo ag
resivní chování Číny v
minulosti, ať již na Ko
reji nebo okupací Tibetu.
Ruský zástupce u SN
Zorin, chvalně známý
předúnorový obchodník
s ruským obilím v Praze,
se snaží hrozbou prosa
dit členství Číny ve SN.

30 mil od Melbourne, strávíte v
YOSEMITE TOURIST HOUSE
Maj. J. & S. Pospíchalovi
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.

K delšímu pobytu neb jen na víkendy
Informujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD
O víkendu si zajeďte k nám na domácí
oběd neb večeři.
Pokud možno volejte předem.

Tento /trik se mu však
nedaří tak, jak si to ko
munistický blok před
stavoval. Nezávislé, a ma
lé africké národy nejsou
tak ochotny, jak se pů
vodně zdálo, přiklepnout
Formosu Číně. Jsou si
vědomy, že podobný osud je může také jednou
potkat.
Africko - asijský blok
je pro kompromis “dvou
Čín”, pro uznání nezávis
lé Formosy a pro uznání

komunistické Číny. Do
konce i-americké mínění
se přiklání k urovnání
“čínské otázky”. Nutí je
k tomu také fakt, že je
pouze otázkou času, kdy
se Čína stane členem atomového klubu.
Zdá se, že president
Kennedy nakonec pře
mluví čínské nacionalisty
k vytvoření nezávislé
Formósy, a že čínští ko
munisté přijmou tuto na
bídku.
-cg-

Posilvestrovské čtení aneb Zbožná povídka pro mravný lid

K. DOUBRAVSKÝ:

PRO KALHOTY

Zdeněk Vavřínů se vracel nějak divný z dostaveníčka. Bylo takové
krásné podzimní odpoledne, čisté jako vymetená světnička. To byly hodiny
zrovna vábící k dostaveníčku a Jiřka Malínská nebylo děvče, které by se
nehodilo svým zevnějškem do souhry podzimní krásy. Pocházela sice jen
z chaloupky... Zdeněk byl z hor, také ne ze zámožné rodiny, a přece
to u nich budilo pohoršení, že si jezdí pro dívku do kraje. "Jen aby byla
hodná’’, vzdychala maminka, "slýchávám, že tam v kraji nic nedbají na
dobré mravy, že si dělají ze starých jen smích, že si děvčata hochů neváží,
ve všem se jim chtějí vyrovnat. Takovou bych ti, hochu, nepřála!” Marně
Zdeněk ubezpečoval: "Nebojte se, maminko, Jiřka není taková, je do
cela hodná a milá, uvidíte!” A dneska jede Zdeněk s takovou divnou ná
ladou domů. Raději by se neviděl.
Ani nedošlo k dosta jevila v takovém úboru. znamenitě. Jiřka "byla
veníčku. Když Zdeněk To by bylo k smíchu. mnohem bledší, než dřív
uviděl na dvorečku Jiřku Ne.”
a bylo na ní příliš vidět,
v kalhotách, bodlo ho u
A rychle přejel cha že ji zklamaná láska
srdce.
loupku, přitisknutou ke trápí.
Čankajšek však pro
skále, kde Jiřka spěcha
"Jiřko”, volala Květa.
Ž
e
by
Jiřka
byla
ta

hlédl jejich úmysly a tak
ková jako ty ostatní, co la s prací, aby byla ho Jiřka se ohlédla a vi
od roku 1927 až do roku
nosí kalhoty a kouří a tova, než přijde její Zde douc, že ji to volá Kvě
1941 bojoval sám proti
ta, zachvěla se a šla dále.
mluví jako opilí kluci? něk.
militaristickému
impe
Celé odpoledne cho
Nepřijel
jednou,
ne

To
by
měla
maminka
rialismu Japonska, ob
malou radost z takové přijel po druhé. Jiřka dila sama po lese a vzpo
chodnímu tlaku Západu
nevěsty. A on ji přece zesmutněla, pak si zapla mínala, jak byla šťastna,
a komunistické infiltraci
ubezpečoval, že Jiřka ne kala. Nebyla z těch, kte když tu býval Zdeněk.
Maocetuna.
ré mění hochy jako ka Za ruce se vodili, dová
ní taková.
A zde vlastně přichá
bát. Cítila, že novou zná děli, smáli se i vážně
A
přece
je
to
ona.
zíme k důležitému bodu
most si bude těžko dělat. hovořili, brzy bezstarost
Zdeněk
jel
na
kole,
po

- jak se vlastně komunis
A k tomu se jí ještě ně jako děti, brzy zase
znával Jiřku docela dob
mus dostal do. Číny? Od
kamarádky
vysmívaly, plni starostí, které z nich
ře, třebas ona ho nemoh
pověď se zdá jednodu
zejména ta protivná Rů dělaly malé mudrlanty.
la
vidět,
jsouc
obrácena
chá. Kmotrem čínského
ža. "Copak, že se Vav
Tehdy se Jiřce zdálo,
k silnici zády.
komunismu byly západní
řínovi zalíbila víc Kvě že celá příroda kolem ní
země. S příchodem zá
"Nepojedu k ní. Ra
ta Veselých? Potkali je veselá, stromy že se
ději toho nechám. Co s
padní civilisace Číňané
jsme je spolu v lese”. ohýbají smíchem, hlavič
se dožadovali pomoci
takovou dívkou k nám
"Nevím, nemohu ni ky květinek že si šeptají
do hor? Lidé by ji uka
Západu. Západ pomoc
komu přikazovat, aby o lásce a travička že se
odmítl.
menovali, kdyby se obchvěje blahem.
chodil za mnou.”
Dnes? Bez Zdeňka?
"A já myslela, že vám
PŘIPRAVUJETE
SE
NA
CESTU?
půjdu na svatbu”, dráž To nebylo to. Všechno
jiné. Na stromech stesk,
dila Růžena dále.
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt
"Tak Květa mi ho ob na trávě slzy, na květi
nuda.
G REYHOUND TOURIST B U R E A U loudila”, říkala si Jiřka nách
Moc se Jiřka divila,
doma v slzách. "Do té
138. ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
bych to nejméně řekla. když k večeru přišla do
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Vždycky jsme spolu byly mů a uviděla Květu.
"Volala jsem na tebe
zadobře. Zdála se mi
Cestujte do ciziny na deposit
dopoledne a snad jsi mě
tak upřímná.”
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
Franciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
V neděli se sešly u neslyšela”. Jiřka se za
splátkách £ 10 až 20.
kostela. Květa byla na rděla a nevěděla, co má
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
strojená a slušelo jí to říci. "Musím s tebou, Jiř-

ko, mluvit. Pojď si sed
nout třeba pod hrušni.”
Jiřka šla bez hlesu.
“Vy jste se rozešli se
Zdeňkem?”
"Však to víš lépe než
já”, vybuchla Jiřka,
"když s ním chodíš.”
“Chodím s ním, ale
mýlíš se, myslíš-li, že
jsem ti ho přebrala. A
pátrala’s, proč přestal
Zdeněk za tebou jezdit?”
"Nestarám se o něho.”
"Neděláš dobře. Je to
hodný hoch a má tě rád.”
Květa pak pověděla
Jiřce všechno, co se od
Zdeňka dověděla o ne
šťastných kalhotách.
"Bílili jsme, musela
jsem pomáhat a tak
jsem si vzala tatínkovy
kalhoty, abych se tak ne
umazala. Kdepak by mi
napadlo ...”
"Vidíš. Ale už je to
spraveno. Řekla jsem
Zdeňkovi, že se to vy
světlí, aby jen přišel. A
tak se mí zdá, že tamhle
někdo skáče s kola. S
Bohem, Jiřko!”
Květa odběhla a Zde
něk přiběhl.
"Můžeš odpustit mé
mu podezřívání?”, pro
sil tiskna Jiřce ruku.
"Vlastně bych neměla,
když se stydíš za dívku,
která v kalhotech pomá
há při práci”, odpovída
la Jiřka, ale srdce jí.
zpívalo jinou písničku,
tu pravou, která byla na
čas přerušena slzami a
zármutkem — pro kal
hoty.
Kalendář Národ, Chica
go, Tiskárna českých be
nediktinů, 1962.

8. 1. 1962

HLAS DOMOVA
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Masanobu Tsuji: "Singapore - The Japanese Version”. Ure Smith, Sydney

Mušketýři po dvaceti letech
Japonec Masanobu Tsuji byl za druhé světové války šéfem strategic
kého štábu 25. armády, která přepadla Malajsko, porazila britsko - indic
kou armádu na poloostrově a dobyla Singapuru v rekordním čase. Kdyby
chom věřili na slovo autorovi tohoto nepůvabného, ale velmi zajímavého
spisu, byla japonská armáda složena ze světců, kteří ve dne v noci snili
o vznešeném ideálu japonského ráje na zemi, o Sféře větší asijské prosperity. Je třeba možné, že má pan Tsuji pravdu. Tolik jsme se načetli o ja
ponském fanatismu, o japonské výchově k smrti. O tom se dočítáme v
jeho knize. Nedočteme se však o jiné stránce japonské povahy, jako na
příklad o vězení, v Čangi nebo o pracovních táborech v Burmě. Po přečte
ní Tsujiho knihy má člověk dojem, že asi byla dvojí japonská armáda:
jedna, která válčila, ta druhá, která pak prováděla špinavou práci za zády
hrdinů Nipponu.
Z Tsujiho knihy je
Ale i podplukovník je autor japonské mlá
jasné, že Singapur padl
Tsuji se musil o něčem deži za vzor.
nekalém doslechnout, ne
Pan Tsuji se ostatně tak rychle a tak snadno
boť jen tak mimocho nijak nešíří o okolnos z několika příčin. A přídem radí čtenáři, aby se tech, za nichž musil ně činy nebyly ty, jimiž onedal příliš ovlivnit "po kolik let putovat v pře peruje anglosaský histo
rušeními discipliny, jež strojení po celé jihový rik.
Japonská armáda mě
se udála později”, tj. po chodní Asii, než se mohl
pádu Singapuru, ale aby vrátit domů a stát se la především volbu mís
měl na mysli spoustu hr poslancem.
Prozrazuje ta útoku a převahu ve
dinných činů japonských jenom, že to dělal na vzduchu. Japonské letec
vojínů na bojišti.
vyšší rozkaz armádního tvo bylo dvakrát tak sil
Ze své zkušenosti po štábu. Zřejmě to pova né jako britské.
Všude jinde měly anpisuje Tsuji jenom je žuje za vlasteneckou čin
glo-indické oddíly zřej
den takový ošklivý pří nost.
mé výhody. Jak v pě
pad, kdy se trošku lou
Pro čtenáře, který se
pilo a znásilňovalo. Za zajímá o historii, je chotě tak v dělostřelec
tvu a tancích byl poměr
to ovšem dostal velitel
však Tsujiho kniha svr
pluku 30 dní domácího chovaně zajímavá. Autor sil obrácený.
Japonské oddíly, kte
vězení, které stejně ne v ní totiž rozmetává (a
ré dobyly Malajska, by
mohl nastoupit, protože
celkem věrohodně) je
byl zrovna na frontě. Na den mythus o tažení v ly divize, narychlo dove
zené z Manžurie, z polodlouhé lokte Tsuji popi Malajsku za druhým.
arktického podnebí do
suje, jak mu to bylo ne
Není proč mu nevě tropů. Britské oddíly,
milé, jemu i panu plu
řit, pokud se drží toho, alespoň jejich podstatná
kovníkovi.
co
sám viděl, zažil a vy část, se mohla aklimati
Tsujiho "Pád Singa
puru” je přinejmenším konal. Tam, kde se opí zovat a seznámit se s te
protivná kniha. Nevím, rá o zprávy jiných, vě rénem.
Toto neplatí ovšem o
nakolik to zavinil pře rohodný není.
Zmiňuje se třeba o 8. australské divizi, kte
klad, který je vysloveně
toporný, nezáživný a mís smrti australského gene rá v době zahájení ja
ty zřejmě otrocký. Jenže rála Gordona Bennetta ponského útoku se čás
to není hlavní chyba. Ce v bitvě, kde vůbec žádná tečně vyloďovala a čás
lá kniha je oslavou mi australská jednotka ne tečně cvičila v nejjižnějlitarismu a je cítit bo bojovala. Gordon Ben- ším cípu poloostrova. Je
jovným šintoismem na nett mu za to z vděč jí oddíly také zasáhly
sto honů. A tohle má nosti napsal předmluvu do bojů až v závěreč
být něco, co doporuču- k australskému vydání. ných fázích kampaně.

Dopis tetě Elišce
do Československa
Drahá tetičko,

předem přijmi srdečné blahopřání k
novému roku 1962, tak význačnému pro budoucí so
cialistický vývoj vašeho socialistického státu.
Věř mi, drahá tetičko, že jsme zde v Austrálii
se zadostiučiněním slyšeli o rozsáhlé očistě, jež vy
vrcholila odhalením Stalina a jeho revolučních spo
lupracovníků Jako zločinců a ukrutníků a přemístě
ním jejich mrtvol s míst posvátných na předem
připravené pozice. Se smíšenými pocity jsme si zno
vu uvědomili, že nebýt Stalina, nebylo by bývalo
Klementa Gottwalda, a nebýt Gottwalda, nebyli by
chom dnes v exilu. Jsme tu jen proto, že
jsme už před třinácti léty přišli na to, že Sta
lin byl zločinec a Gottwald jeho famulus, a že jsme
s jeho režimem odmítli kolaborovat. Nekonspirovali
jsme, nenarušovali, nesabotovali, nebulačili, ale za
chovali jsme si kultem osobnosti neposkvrněný osobní štít, a jako celek tvoříme stále kolektiv, který
není narušen stranickými úchylkami.
Naše vlast měla by nás proto nejen amnestovat,
ale i pokorně vyzvat k návratu, dát nám patřičná
zadostiučinění, případně ocenit naši politickou pro
zíravost a utvořit z nás retribuční brigádu pro sti

Z Tsujiho líčení je
jasné, že Japonci od za
čátku vsadili všechno na
útok a rychlé vítězství,
Angličani na obranu a
pomalý ústup. Také se
tolik nebojovalo v džun
gli, jak to obyčejně an
gličtí historikové tvrdí.

Potyčky a bitvy se omezovaly na obchvatné
manévry poměrně ma
lých jednotek podél sil
nic. Větší bitvy mohly
být bojovány jen tam,
kde britská armáda měla
předem vybudované po
zice do šíře.
Anglická armáda byla
z velké části motorizova
ná a proto, ať je to jak
chce ironické, těžkopád
ná. Japonci cestovali vět
šinou na bicyklech, kde
to terén dovolil. Byly to
zřejmě zrekvirované ja
ponské bicykly, jimiž ja
ponský vývoz zaplavil ji
hovýchodní Asii v před
válečných letech.
Japonská armáda se
nestarala o přísun, pokud nešlo o střelivo a
výzbroj. Japonský voják
žil o rýži a syrové zele
nině, v pozdějších fázích
kampaně z ukořistěných
britských zásob.
V Malajsku se opa
kovala tragedie Maginotovy linie. Britské velení,
které počítalo s obleže
ním “nedobytné pevnos
ti” jenom zapomnělo na
to, že děla Singapuru
brání moře, nikoli přís
tup z pevniny.
Ačkoli byl čas, nebyl
sever Singapuru opevněn
z “politických důvodů”.
Britský guvernér prý

hání a potrestání těch, kteří Stalinovi a Gottwaldovi
tak horlivě pomáhali, kteří zaváděli a pěstovali osob
ní kult, kteří pojmenovali po těch “tatíčcích” měs
ta, ulice, náměstí, tovární podniky, řády pro lid
pracující, pro lid mírový a lid kulturní a vůbec
zaváděli různé neřády.
Slyšeli jsme zde taky o problému, co s tím ohrom
ným pomníkem tatíčka Stalina na Letné. Myslím,
že kompromisní řešení by bylo nejvhodnější a
zcela dobové: Stalin vpředu by mohl zůstat, tak jak
je. Bylo by třeba jenom přetesat tu frontu lidí za
ním z fronty nadšené na frontu rozhořčenou, že ja
ko mstitelé pronásledují Stalina, aby ho zmlátili
za jeho zločiny. Za tu adaptaci by pak mohl být
někdo jiný jmenován “národním umělcem”.
Ale abych se vrátil k hlavnímu tématu. Je jisté,
že ideologicky pro nás uhodila hodina návratu. Re
žim, který nás vyšíval z domova, byl prohlášen ofi
cielně za zločinný, a se soudobým režimem jsme
nemohli přijít do konfliktu, když už jsme tak dlouho
pryč. Ale to víš, drahá tetičko, jsou tu rejpalové a
nespokojenci, kteří tvrdí, že se ukrutník nemá ne
chat tak dlouho u vesla, že se nemá čekat s nápra
vou, až když už je tolik let mrtev, a že už mnoho
nepomůže, když je dodatečně/vyhozen z hrobu.

Ti nevěřící si prý nejsou jisti, zda tam nejsou právě
teď u vesla nějací jiní zločinci a ukrutníci, a že
mnoho nepomůže, když je v pozdější budoucnosti
vyhodí další zločinci a ukrutníci z hrobu. Mají
strach, že by to tak mohlo jít do nekonečna a že

VĚJÍŘ BOŽENY NĚMCOVÉ
Jaroslav Seifert

Je vetchý již a v žaluplných nocích

jej vidím ve světle a plný krůpějí.
Průsvitný jako kvítí o vánocích
zvedám jej z ruky své a dávám do její.
A slza její je i slzou mojí.
S úsměvem jejím je i úsměv můj,

do noci dlouho chodím po pokoji
a říkám sobě stokrát: Pamatuj!

Ten vějíř, který vznesl políbení,
je pro mne něčím víc než pouhým vějířem,
snem hovoříme s tím, co vlastně není -

a já se potkal dneska s jejím snem.

Z cyklu Vějíř Boženy Němcové.

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.

Telefon J A 6 97 3
byt: JA 6701
Můžete si ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova

protestoval, že by to pů
sobilo paniku mezi oby
vatelstvem. Tsuji dokon
ce tvrdí, že o této osud
né slabosti Singapuru ne
věděl ani Churchill.

Uplynulo dvacet let
od b o j ů v Malajsku.
Tsujiho kniha by měla
být dostatečnou výstra-

hou. Přátelé pana Tsu
jiho, kteří dnes zase kří
sí bojovný duch šintoismu, jsou dnes spojenci.
Ale jiní, noví mušketýři,
se mohou brzo pokusit
o jiná mušketýrská do
brodružství. Nestojí jim
v cestě ani Singapur, opevněný nebo ne.
jun

se vyhazování z hrobů může stát národním sportem,
případně změnit v náboženské dogma, podobné dog
matu o stěhování duší. Jsou si prý jisti, že se už
nyní leckterý ctižádostivý člen Komsomolu tajně
chechtá, jak jednou vyhodí z hrobu tatíčka Chruščova a jak osvítí dnešního ctižádostivého člena Sva
zu české mládeže k přesunutí mumie tatíčka Novotného. Jedině prý kdyby se ti dnešní tatíčci dali včas
spálit, tak by ty své nástupce vypekli.
Jinak doufám, že úřední odhalení zločinnosti Sta
lina a ostatních přineslo vám všem doma šťastnější
a veselejší vánoce než Děda Mráz. Též doufám, že
fronty na pomeranče nebyly delší než na Gottwal
dovu mumii v Památníku.
Taky věřím, drahá tetičko, že Ti tento dopis ne
připraví žádné další nesnáze, protože je založen na
oficielních sovětských dokladech a zprávách. Ko
lují zde ovšem klepy, že dopisy ze zahraničí bývají
u vás někdy otevírány, ofotografovány, znovu za
lepeny a doručeny, aby se příslušné orgány pře
svědčily, zda je pokynů dbalý adresát odevzdá pro
jejich velezrádný obsah úřadům. Jsem sice přesvěd
čen, že už dnes u vás panuje pokrok i v tak slo
žitých policejních procesech, ale přece jen radím:
odevzdej tento dopis hned po přečtení na nejbližší
policejní stanici s přáním nového roku! Nic se Ti
nemůže tentokrát stát. Všechno co píši, říkají jejich
nejvyšší nadřízení taky.
Tvůj milující synovec
DRVO

\
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UMŘELA NA ÚSVITĚ

Provádíme veškeré práce optické

přesně, rychle a za levné ceny

Otakar Odložilík
I.

Život Boženy Němcové je příběh trudný a tesk
ný. Narodila se ve Vídni 4. února 1820. Dětství
z trávila na Starém bělidle v Ratibořicích u České
Skalice. Bylo jí něco přes sedmnáct let, když pro
ni matka připravila sňatek s Josefem Němcem, slou
žícím u finanční stráže a o patnáct let starším. S
ním poznala kus Čech, protože byl překládán s mís
ta na místo. Byla čtyřikrát na Slovensku a poslední
období života ztrávila většinou v Praze.
Z manželského svazku, nerovného věkem a několikrát porušeného nesouladem povah, se narodily
čtyři děti. Nejstarší z chlapců Hynek umřel po ne
dlouhé nemoci v říjnu 1853. Mladšího Karla poslali
rodiče na jaře 1856 do Zaháně. Tam žila spisovatelčina matka Tereza i mladší sestra Adéla, a co se
nestalo: osmnáctiletý hoch se zamiloval do své te
ty, která — je pravda. — byla jenom o několik let
starší. Třetí z chlapců, Jaroslav, osvědčoval nadáni
k malířství a matka mu roku 1860 opatřila tolik pe
něz, že se mohl vydat za studiem výtvarných umění
do Mnichova. Jediná dcera byla pokřtěna na jméno
Theodora a říkali ji buď Dora nebo po vlastenecku
Bohdana. Chodila do ústavu sester Clottových a
učila se tam francouzštině.
Hlavní dílo Boženy Němcové, Babička, nevzniklo
najednou. První náčrt pocházel ještě z dobrých
časů, avšak ležel tři roky mezi jinými písemnostmi.
Spisovatelka po něm sáhla ve dnech smutku po Hyn
kově smrti a kolem Nového roku 1854 napsala hodný kus. Závěrečné kapitoly připojila ještě před kon
cem roku. Tisknout se začalo až na jaře 1855 a za
několik měsíců měli čtenáři Babičku v ruce.
O rok později se Božena Němcová pokusila o dílo,
které mělo mít širší rámec a větší dosah než Ba
bička, složená především z osobních vzpomínek.
Bylo nadepsáno Pohorská vesnice, a spisovatelka se
v něm pokusila nejenom rozvinout složitý příběh,
nýbrž i řešit rozličné společenské otázky, jak na ni
tenkrát doléhaly. Někteří vykladači díla Boženy
Němcové stavěli Pohorskou vesnici nad Babičku,
avšak většina čtenářů zůstala při prvotním a při
rozeném pořádku, který dává Babičce místo ničím
nepřevýšené, ničím nezacloněné.
Po Pohorské vesnici přišlo ještě několik povídek,
obrazů ze života, črt z cest a pohádek buď vydaných
o sobě nebo ve sbírkách. Něco námětů se nedostalo
daleko za první řádky. Božena Němcová měla jenom
něco přes dvacet let, když na ni přišla nemoc, ze
které se docela nikdy neprobrala. Hynkova smrt,
když mu bylo jenom patnáct let, nesrovnalosti s
manželem, ustavičný shon po groši a trošce jídla,
svízele, o kterých jsou hojné zmínky v dopisech přá
telům, rozhlodávaly tělesnou soustavu neodbytně a
nenapravitelně. O Dušičkách 1858 psala Karlovi, kte
rý byl tenkrát už v Postupimi u Berlína jako po
mocník dvorního zahradníka, a posteskla si: “Vy
hlížím dost špatně, milý Karle, a stárnu hodně, což
při mých starostích není divu.” A to jí šlo teprve
na třicátý devátý rok!
Nemalou tíhou byl veřejný život v padesátých le
tech minulého století. Josef Němec se pokaždé hlásil
mezi české vlastence a v tom byli s Boženou zajedno.
Úřady dávaly oběma za vinu okázalou účast při
pohřbu Karla Havlíčka Borovského 1. srpna 1856.
Němec byl služebně přeložen až do Korutan a za
necelý rok byl dán na svou žádost do výslužby. Nad
Boženou vykonávala policie bedlivý dohled. Není

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
—Anglické “Sunday Times” přinesly dlouhý člá
nek o Tomáši Baťovi ml.
a jeho zahraniční organisaci. Baťovy závody vy
rábějí v různých zemích
celkem 122 miliónů párů
bot ročně.
—Německá policie zatkla
J. Borovičku, který byl
od roku 1958 ve službách
čs. špionáže. Byl u něho
nalezen mj. rozkaz a plán
k provedení vraždy čs. uprchlíka P. Kubovce.
—O vánocích byl v Římě
vysvěcen na kněze 421etý
Josef Šach, bývalý za
městnanec Baťových zá
vodů v Kanadě.
—Malíř K. Černý byl vy
znamenán zlatou medailí
francouzské Národní spo
lečností pro umělecký po
krok.

—Čs. novinář Lubor
Zink z Kanady dokončil
román “Vyhnanci”. Vy
jde v nakladatelství Longmans.
—V Reykjaviku na Islan
dě zemřela manželka bý
valého místopředsedy
Svazu čs. průmyslu ďr.
ing. Píchy paní Libuše
Píchová, rozená Zátková
z Č. Budějovic.
—Církevní historik prof.
F. Dvorník z Harvardské
university byl papežem
jmenován poradcem koncilové přípravné komise
pro východní církve.
—Dr. Jozef Lettrich před
nášel na pittsburské uni
versitě o změně sloven
ské právní posice v ČSSR.
—Ředitelem tiskové Služ
by pro zahraniční novi
náře v New Yorku je

divu, že se spisovatelka Babičky vážně zaměstná
vala myšlenkou, že se vystěhuje do Ameriky.
Vládní soustava, kterou lidé nazývali, nedocela
právem, Bachovou, vypadala na venek tak pevná,
jakoby měla přetrvat věky. Uvnitř však chátrala a
po neúspěchu císařských vojsk v Lombardii se shroutila bez náporu. Od března 1860 zasedala ve Vídni
rozmnožená říšská rada, jejímž hlavním úkolem by
la přeměna státního zřízení z absolutismu na ústavní
řád. Ze schůzí, do kterých byli přizváni jenom zá
stupci vyšších společenských vrstev, se občas dostalo
něco na veřejnost, avšak opravdovou úlevu přinesl
teprve list, podepsaný Františkem Josefem 20. října
1860 a nazývaný potom říjnovým diplomem. Noc
ustupovala prvním zákmitům občanských svobod.
Ústava, kterou před koncem února 1961 vyhlásil stát
ní ministr Antonín Schmerling, nepostoupila za obec
ná ustanovení říjnového diplomu, ba spíše je okles
ťovala než rozvíjela. Než přinesla větší míru svo
body alespoň v takových věcech, které měli na srdci
duchovní. vůdcové národa s Františkem Palackým v
popředí, spisovatelé a novináři. Byly uvolněny před
pisy o spolčování a také censura byla mírnější než
za Alexandra Bacha. Ještě před vyhlášením ústavy,
dne 1. ledna 1861 začaly vycházet Národní listy.
Po potlačení Havlíčkových časopisů zase politický
tisk! Svítalo v Praze, rozednívalo se na venkově.
II.
Na podzim 1859 nabídl nakladatel a knihkupec
Antonín Augusta Boženě Němcové, že jí vydá sou
borné spisy. Měl v Litomyšli závod, který chtěl roz
šířit a zvelebit. Druhou řadou měly být pohádky
rozličných slovanských národů, které měla Němcová
uspořádat do svazků podle původu. Slibovala ráda,
protože považovala Augustu za horlivého Čecha a
solidního nakladatele. Pro sebrané spisy chystala
nejenom věci už dříve vytištěné, nýbrž i román Urozený a neurozený.
Uplynul rok, ba víc, a od Augusty nepřicházelo
nic určitého. Zato se v únoru 1861 vrátil Jaroslav,
protože nemohl vydržet v Mnichově pro bídu a na
prostý nedostatek příležitosti k výdělku. Bydleli ně
kolik měsíců všichni pohromadě v Baštecké ulici na
Novém městě, ale soudržnosti mezi nimi bylo ještě
méně než v dřívějších letech. Josefu Němcovi se
nelíbil Jaroslavův život a zaměstnání, které si na
šel u velkého fotografa, a vinil ženu, že synovi na
držuje. Z ustavičného napětí vznikaly bouřlivé vý
stupy a po jedné noci, když Němec odmítl vpustit
Jaroslava do bytu, přišel rozchod..
Božena Němcová neměla peněz v zásobě a neby
la by měla z čeho v Praze žít. Rozhodla se, že od
jede na venkov k přátelům. I na cestu si musela
vypůjčit od Jaroslava zlatku, protože měla sotva na
jízdné vlakem. První zastávkou byl Chlumec a tam
dům sládka Josefa Daňka. Nikdo ji nečekal, avšak
přijal ji vlídně i Daněk, kterého znala z dřívějška,
i jeho choť. Uvedli ji do svého příbytku a na nic
se nevyptávali.
U Daňků zůstala několik dní a trochu se probrala
z tísné posledních pražských dní. V rodině bylo ně
kolik dětí, nejstarší Otakar, dvanáctiletý. Byl u nich
také na návštěvě Jaroslav Goll, syn sládkovy sestry
Marie, kterému bylo tenkrát patnáct let. Boženě
Němcové se líbilo mezi dospělými, avšak ještě více
radosti jí připravily děti. Když ji uviděly na dru
hý den po snídani, shrnuly se k ní a zavedly ji do
zahrady. Povídala jim rozličné pohádky, hezké, žer
tovné, a poslouchali ji pozorně nejenom malí, nýbrž
i Otakar a Jaroslav Goll. Potom se všichni prochá
zeli v zahradě. Tam jim Božena vázala řetízky, dě
lala mechové košíčky a jmenovala jim, jak se které
kvítko nazývá. Hoši rozvazovali, pustili se do mali
nových keřů a do rybízu a nosili jí ovoce na zele
ných listech. Bylo těch plodů tolik, pěkných a slad
kých, že se do syta najedla.
(Dokončení příště)

Čechoslovák A. Wiener.
— Kulturní
organisace
Spojených národů (UNE
SCO) rozhodla, aby bylo
připomenuto celé světové
veřejnosti sté výročí úmrtí
Boženy Němcově.
—Za podpory filosofické
společnosti ve Filadelfii
vydal český lékař v Clevelandu dr. J. J. John dílo
“Jan Evangelista Purkyně”.
—Ing. J. Nováček má v
Čs. národním domě v
Londýně výstavu “Kolorospektrální kresby mo
ravské školy”.
—V Pittsburku pořádal
výstavu portrétů čs. exu

lant, který používá jména
Jan de Ruth.
—Na výstavě obrazů míst
ních malířů v Buenos Ai
res by zastoupen i Zde
něk Chlubný (“De Ko
lín”).
—Na valné hromadě Čs.
klubu v Buenos Aires byl
zvolen předsedou J. Ryš
ka, místopř. F. Kučera a
jednatelem K. Novotný.
—V “Architectual Design”
vyšel článek “Obroda ja
ponské architektury”. Z
něho vyplývá, že největší
vliv na obrodu japonské
architektury má Antonín
Raymond, který pochází
z Kladna.

2. poschodí
6 A Elizabeth St.

Melbourne - City
Telefon MF 3256

Optical Service

Přijímáme objed
návky také poštou

PODLE KREMELSKÉHO ORLOJE
(Pokračování se str. 3)
XXII. sjezdu KSSS, kdy
maršál Tito je již dávno
zase odpůrcem a nepří
telem jednoty socialistic
kého tábora a prototy
pem revizionisty, fikce
Berlových falzifikátů na
mířených proti "títoismu” a tím i proti Slán
skému a spol. přirozeně
zase nevyhovuje.
Ze Slánského - oběti
Berlových piklů - se stá
vá Slánský, imitátor a
žák tohoto zlikvidované
ho zvrhlíka.
Novotný nyní praví v
Rudém právu:
"Znovu si jednoznačně
potvrzujeme závěr, že
hlavním nositelem a ši
řitelem zvrhlých metod,
jichž v SSSR používal
Beria a další, byl u nás
Slánský ...”
Potud FEC. Zbývá si
uvědomit, že toto tvrzení
nejen že vyhovuje sou
časné nepřátelské linii
vůči Jugoslávii, ale ta
ké je sebeobranou a ob
hajobou především gott-

waldovského vedení, kte
ré Slánského, a jeho sou
druhy bez cirátů popravovalo.
A je také obranou An
tonína Novotného, který
tehdy prvně vystoupil v
Ústředním výboru stra
ny jako prokurátor stra
ny.
Novotný proto dnes
jen letmo dodává, že to
byla "mašinérie, kterou
rozjel Slánský”, která
"připravila
nakonec
Slánskému týž osud, jaký
on sám připravoval ji
ným”.
Pokud jde o jugosláv
ské soudruhy, před pěti
lety očištěnými, je všech
no zase při starém:

—Po návratu ze studijní
cesty do Jugoslávie při
pravuje profesor sociolo
gie na universitě státu
Kentucky Jiří Kolaja ame
ricko - jugoslávskou srov
návací studii o obecním

dr. Zdeněk Souček. Před
9 léty byl lékařem na
australské stanici na Macquarie Islandu, loni se
vrátil po víc než ročním
pobytu na antarktické
pevnině a o vánocích od
jel znovu na jih, aby pe
čoval o zdraví členů au
stralské antarktické sta
nice a prováděl vědecké
výzkumy. Čas mezi 1. a 2.
cestou do Antarktidy trá
vil dr. Souček jako lékař
domorodců na tropických
ostrovech Nového Irska.
—V Sydney zemřel náhle raněn mrtvicí 30-letý
Václav Soukup.
—Před vánocemi došlo v
Melbourne k tragedii v
rodině čs. uprchlíka Ji
řího Eisnera. V záchvatu
šílenství zavraždila jeho
manželka obě dcery (16
a 11 roků) a pokusila se
o sebevraždu.
Č/SVU/ČS/H

zřízení.

—Profesor
slovanských
jazyků na universitě stá
tu Oklahoma Robert
Vlach podnikl studijní ces
tu do Mexika, aby navá
zal přímé styky s mexic
kými literáty a vydava
teli. Byl též přijat minis
trem školství Bodetem.
—Nejmladším universit
ním profesorem v Kana
dě je dr. O. Sýkora (z
Náchoda). Přijel do Mon
trealu před několika léty
a začal tam jako tovární
dělník.
—V Adelaide zemřel ná
hle ve věku 50 roků čs.
katolický duchovní správ
ce P. František Maňák.
Asi po dobu dvou roků
vydával též list “Čech v
Austrálii”.
— V Hamburku zemřel
Jaromír Citta, zakladatel
LTC Praha a dlouholetý
funkcionář Čs. svazu led
ního hokeje.
—Z Čechoslováků bude
mít nejvíce zkušeností s
Antarktidou beze sporu

"Nacionalistické pro
jevy jsou nerozlučnou
součástí i oněch revizionistických koncepcí, kte
ré známe z praxe jugo
slávského revizionizmu.
Ani na chvíli neustoupí
me od principiálního bo
je proti revizionizmu. . .”
prohlásil Novotný pevně.

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,

Wotrk. Compensation,

aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421
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Dopisy redakci:
NOVÉ VÝRAZY

Jsem si jist, že i Vy budete překvapeni novými
výrazy, uvedenými v přiložených výstřižcích (“Svět
motorů” a Svět v obrazech” - pr.), jako:
— Řidič dostal 3 měsíce nápravného opatření s prů
padem 25% pracovních příjmů za nedbalé řídění
auta...
—...upoutávky a směrníky u silnice .... permetr...
jednostopové vozidlo ... nápoje v kyvetách (nealko
holické nápoje, které nezvětrají po otevření)....
zářivky na kandelábrech .... vykládka sila ... Silomistr řídí provoz od dispečerského pultu ... úpletové
vlněné sukně ...
V. J. Adelaide
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ V KANADĚ PÍŠE

Prosím, abyste uveřejnili přiložený dopis, protože
se týká všech krajanů v Austrálii. J. V., Melbourne
“. . Byli jsme velmi mile potěšeni, když nám paní
Věra Tancibudková tlumočila pozdrav od austral
ských krajanů a zvláště od Čs. národního sdružení
v Austrálii... Třebaže nás dělí od sebe tisíce mil,
přece jsme a musíme být spojeni společnou povin
ností, vůči naší staré domovině, za kterou musíme
mluvit my před svobodným světem a neustále se
snažit o nastolení demokratických svobod. V pří
tomné mezinárodní situaci je jakási jiskra nadějí,
že se přece obrátí věci k lepšímu. — Zde v Kanadě
se snažíme podle daných možností paralysovat ko
munistickou a defétistickou propagandu, což není
úkol lehký, neboť řada žurnalistů podléhá koexistenčním myšlenkám. Dále se snažíme spolu s ostat
ními etnickými skupinami zainteresovat vládní místa
o osud porobených národů, a v tomto směru pro
jevuje náš ministerský předseda pochopení a inicia
tivu .... Byli bychom rádi, kdybychom si mohli
občas vyměňovat vzájemné poznatky a náměty pro
společné akce.
Československé národní sdružení v Kanadě
Dr. S. Ředina, předseda
J. G. Com, gen.taj.
4 XI. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA T. J. SOKOL
V
SYDNEY

se koná v sobotu 20. ledna 1962 v 6.30 hod. večer
v sále Community Center, Mountain St., Broadway.
Mj. má uvést v činnost “Sokol Gymnastic Association
Ltd.”
—Pravidelné cvičení započne opět v pátek 26.1.
(Fořt St. Girl’s High School, 7-8 hod. večer žac
tvo, 8-10 hod. dorost a členstvo).
SV

ČESKÉ KNIHY
a knihy čs. autorů v angličtině zábavné i poučné,
obrázkové knihy, učebnice, české kuchařky
spolehlivě dodají

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R.G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980

LETOVISKO “ŠUMAVA”
Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 28. ledna 1962

v plném lesku, s novým elektrickým osvětlením
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
J í d l o — P i t í
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

Nejlepší lehcí atleti ČSSR 1961
100 m: Mandlík 10,2 vt. (čs. rekord) — Mikluščák 10,4 vt. — Chaloupka, Kynos, Janeček, Kovalčin,
Uhlíř, Benda (všichni 10,6 vt.).
200 m: Mandlík 20,9 vt. — Mikluščák 21,4 vt. —
— Trousil 21,5 vt.
400 m: Trousil 46,4 vt. (čs. rekord — Váňa 47,8
vteřiny — Jirásek a Šlégr rovněž 47,8 vt.
800 m: Odložil 1:48,2 min. — Jílek 1:48,4 min. —
— Salinger 1:49,1 min.
1.500 m: Salinger 3:45,7 min. — Holas 3:47,4 min.
— Odložil 3:47,4 min. — Jungwirth 3:47,5 min.
5.000 m: Jurek 14:11,6 min. — Graf 14:12,8 min.
— Bohatý 14:13,8 min.
10.000 m; Tomáš 29:52,0 min. — Kantorek 30:03,2
min. — Chudomel 30:04,6 min.
110 m PŘ.: Kurfuerst 14,4 vt. (čs. rekord) — Čer
nošek 14,5 vt. — Čečman 14,6 vt.
400 m PŘ.: Jaroš 52,2 vt. (čs. rekord) — David
52,7 vt — Trčka
3.000 m PŘ.: Zháňal 8:54,4 min. — Hec 9:00,2 min.
— Brlica 9:01,8 min.
VÝŠKA: Valenta 207 cm — Lánský 206 cm —
— Kováč 24 cm — Brzohlavý 203 cm — Kašpar a
Matějka 200 cm.
DÁLKA: Kilián 740 cm — Solčány 733 cm — Netopilík 733 cm.
TROJSKOK: Křupala 15,68 m — Kálecký 15,54
— Veverka 15,25 m.
TYČ: Tomášek 446 cm — Brejch 440 cm — Paták
431 cm — Taftl 430 cm — (nad 400 cm celkem 21
závodníků - loni 17).
KLADIVO: Matoušek 64,65 m (nový čs. rekord)
DISK; Němec 55,12 m — Čihák 54,53 m — Petrovič 53,98 m — Žemba 53,97 m — Daněk 51,45 m
— Znojil 51,04 m — Kladek 50,96 m — Vidrna 50,52 m
— Velkoborský 50,27 m — (přes 48 m 31 diskařů).
KOULE: Skobla 18,39 m (čs. rekord) — Plíhal
17,95 m — Šmíd 17,24 m — Folkman 17,21 m.
OŠTĚP; Vojtek 74,00 m — Dušátko 72,34 m —
— Poskočil 69,66 m.

PLAŤTE LASKAVĚ PŘEDPLATNÉ
BEZ UPOMÍNÁNÍ

J. K I N D A & CO. PTY. LTD., nyní

PAISLEY HOME FURNISHERS
110 MILLER’S ROAD, NORTH ALTONA
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 kancelář, dům i zahradu — ko
berce a linolea — ložní prádlo — záclony
kočárky — žaluzie — strojky na sekání
trávy — nářadí a nástroje — potřeby k
táboření — fotoaparáty — dalekohledy
hodinky — hračky — atd.
NEŽ NĚCO KOUPÍTE, INFORMUTE
SE JINDE A PAK PŘIJĎTE K NÁM
NEBUDETE TOHO LITOVAT
NEZÁVAZNÉ INFORMACE OCHOTNÉ
PODÁ
M. HÁJEK, tel. MM 6281, večer LU 6585
Kdo šetří, má za tři — protože kupuje u nás!

KELVINATOR

— značka kvality

Nejlacinější automatické odmrazování
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Dopis z ČSSR
Jeden ze čtenářů HD nám dal k dispozici
příbuzného v Československé socialistické republice,
a dal svolení k jeho otištění v plném znění. Dopis
byl psán v polovině prosince 1961. Otiskujeme do
pis v autentickém znění, aby bylo zcela jasno, že
jeho pisatelem není nikdo z “byvších” lidí nebo ze
“zatvrzelých reakcionářů” nebo “zrádců národa”.
Je to zřejmě dopis prostého pracujícího člověka.
Osobní detaily a vše, co by mohlo napovědět iden
titu pisatele, jsme přirozeně vynechali nebo změnili.
HD

Nazdar ...,
Předem mnoho srdečných pozdravů a vzpomínek,
jak se pořáde nacházíš, psal jsem ti několikráte a
nedostal žádnou správu od Tebe tudíž jsem myslel,
žesito nedostal, přesto mi dávala správy sestra, mám
psáti také hodně s tvým bratrem (v Americe - pr.),
který se cítí hodně nešťastný, to víš, když už jsou
léta, tak chudák asi tak psal, to víš, nikoho tam
nemá tak asi jako ty, tak psal, tovíš,... na tebe
vspomínám hodně a myslím, že jsi jinak spokojeny,
né??
Zato my, to pozná každý kdo sem přijede jako
bratr jen podívat se na dovolenou, hned zase utíká,
a jiné známé kteří sem přijedou a těší se na vlast,
jsou celé na měko nato sklamání, snad něco je dobré,
ale jsou věci které nedovedou pochopiti, že něco je
možné existovati, všechno má svoje dobré i zlé
stránky, které každý to pochopí kdo to vidí na vlast
ní oči!
Já pracují pořáde stejně ale mám každý měsíc
skoro čím dále menší plat což je hodně cítiti a nemůžež nic dělati neb nesmíš protestovati, oni řek
nou ano máte právo ale běda zda-li se ozveš jsi na
černé listině a potom stebou tak jednají, žádné vý
hody a nic, raději pomlčím bylo by toho moc a
ty bysi to nepochopil řekl bysi třeba to není možná,
snad možná víš také jak to vipadá tak si dělej úsudek
sám, nejlépe to člověk vidí když někdo přijede se
západu to víš my to u nás nejlépe vidíme jaký je
rozdíl chováním a ústrojí to je něco kvalita snad
také každý né ale tak aspoň trochu po našem po
staru to stačí začínáme si zvykati všemu, i to ze
svinstvo platíš draho a přitom si myslíš jaká je to
kvalita, a tak to přivšem, jak v práci věř Bratr (v
Americe - pr.) říká, že mu nic neschází a je nešťast
ný co pak bychom my museli říkati, když nemáš
volno podle svého a nejsi svým pánem, ták se cítíš
nějak jako v koncentráku neb chodíš jako každý
druhý neb látky i šaty jsou stejné tak chodíme
všichni jako bratří, neb jsi závislý na konfekci neb
ušití přijde moc draho.
Jinak ty se máš a co děláš napiš mi toho hodně
jsi svobodný tak máš hodně času né, slyšel jsem, že
tam Vaňha co měl u nás rybárnu prý tam má ně
jaké velké továrny na ryby, neslyšel jsi o tom ná
hodou.
Včera u mne seděl jeden který přišel z Ameriky
je zde na dovolené, jel tam nějak po válce této dě
lá tam kuchaře, a řezníka má prý 150 dol. týdně.
Přijel se podívati a říká každý Američan přij
de sem a vrací se měl by políbiti americkou zem
jaký rozdíl tak zklamán až je mu toho líto s jakou
láskou sem přijel a jak rád jede spátky, máme svát
ky a my skoro nic nemáme na pomeranče musíme
stát frontu až hod., a nevíš zdali se na tebe dostane
a ořechy to samé a jiné různé věci ovoce vánoční
prostě to není svátky jsou smutné jako my všichni,
co můžeme my chudí dělati musíme mlčeti a bráti
vše jak jde.
Líba se chudák vdává má chlapce, její 21. roků
jakto utíká dělá laborantku vystudovala průmyslo
vou školu, jinak malá ty už je 11. roků, a co bude
nevim, dnes si nemůžež dělati podle svého ale podle
jejich nejsi pánem svým ale podomkem jejich a ty
rozhodují o každém.
Takový máme ráj na zemi jsme malý a pořáde
se musíme klaněti někomu ato vždy s velkou strátou pro nás, našli jsme si špatnou adresu a musí
me sloužit proti své vůli, jen vyvolení ty se mají
jako vždy.
Dříve jsme měli páni ale ty jsme viděli a mohli
se bránit proti nim, ale dnes je nevidíme ale cítíme
také máš strašné úmrtí na srdce a sebevraždu. Tak;
jsem ti toho napsal tak se nezlob ale nevím co bych
ti měl psáti jen to jak se mám a vedu život který
jsem si vysloužil za 36 roků, a co mohu dělati jeto
náš osud proč ty si taky musel utéci také si prý
dělal svoje to chápu zvláště v cizině to se stýská
ale si volný a pánem svého já, toje za všechny pe
níze! !
... Budu končití a přáti snad dostaneš dopis po
svátkách ale budu natě vzpomínati jako dříve, chtěl
bych se míti tak o dovolené jako ty se máš celý
rok.. ..
Zdraví tě celá rodina . .
MNOŽSTVÍ DOŠLÝCH VÁNOČNÍCH A NOVO
ROČNÍCH PŘÁNÍ A PŘÁTELSKÝCH SLOV
ČTENÁŘŮ NÁS POTĚŠILO. VŠECHNA BLAHO
PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU SRDEČNÉ OPĚ
TUJEME.
HLAS
DOMOVA
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HLAS DOMOVA

8.1.1962
PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Břetislava Sklenáře (dopis z Č. v red.), Eugena
Svobodu (dříve Kew, Vic. - dopis v red.), Vladisla
va Vlacha, Josefa Weinmanna (Sydney?) a Lud
víka Hluchého z Lednice.
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

Mnichov

Mistrovství světa v Colorado Springs

ČSSR zahajuje opět s Finskem
Za předsednictví Angličana Ahearna a Američana Browna vylosovala mezinárodní hokejová
liga na svém posledním zasedání v předvánočním týdnu v New Yorku 28. světový šampionát v
ledním hokeji, který bude probíhat ve dnech 8. - 18, března v americkém středisku zimních spor
tů v Colorado Springs. Mistrovství se zúčastní 18 representačních teamů, které budou rozděleny
do tří skupin. V hlavní skupině, ve které se rozhodne o mistru světa, bude hrát prvních sedm
mužstev z posledního mistrovství (Kanada, ČSSR, SSSR, Švédsko, Východní Německo, USA,
Finsko), a o osmém účastníku se rozhodne mezi osmým Západním Německem a vítězem B sku
piny Norskem.
Českoslovenští hokejisté, kteří mají v Colorado Springs obhajovat titul mistra Evropy, zahájí
opět zápasem s Finskem, pak budou hrát s Východním Německem, s USA, se Švédském, s SSSR,
se Západním Německem nebo Norskem, a poprvé v posledních letech dali pořadatelé na závě
rečný den utkání Kanada — ČSSR.
ČSSR — ŠVÉDSKO 3:4 a 5:1
Čs, hokejové mužstvo se dostává do formy, ve
které získalo na loňském šampionátu v Lausanne
titul mistra Evropy. Prohrálo sice první střetnutí ve
Stockholmu se Švédy pochybnou brankou 3:4, ale
v odvetě se mužstvu Tre Kronor revanšovalo i s
úroky a vyhrálo vysoko 5:1. Obě střetnutí přinesla
hokej vysoké úrovně, který nezůstal nic dlužen tra
dici těchto dvou velkých rivalů.
Uvážíme-li, že švédské národní mužstvo zvítězilo
několik dnů předtím v Moskvě nad SSSR 5:2, je to
jistě velký úspěch čs. hokejistů.
Ve Stockholmu:

ČS. SPORTOVCI ROKU 1961
1. J. MIKOLÁŠ — brankář čs. národního hoke
jového mužstva, které získalo na mistrovství světa
titul mistra Evropy.
2. PLUSKAL - MASOPUST — krajní záložníci
čs. mistra v kopané Dukly Praha a representačního
teamu.
3. KUCHAŘ - ING. ZIBRIN — horolezci. Jejich
výstup na stěnu Eiger ve Švýcarsku je výkonem
světové úrovně.
4. F. ŠŤASTNÝ — na silničním motocyklovém
mistrovství světa obsadil ve třídě do 350 ccm dru
hé místo.
5. L. WÉBROVÁ — 27-letá representantka ve
vodním slalomu získala titul mistryně světa v ka
jaku jednotlivkyň.
6. ING. KOŠŤÁL — získal titul mistra světa ve
sjezdu na divoké vodě na kajaku.
7. J. BLÁHA — 35-letý representant v letecké
akrobacii se umístil na mistrovství světa jako druhý.
8. DR. P. KANTOREK — svými pozoruhodnými
úspěchy se zářadil na druhé místo světových mara
tónem roku 1961 za Habešana Bikilu Abebeho.
9. V. ANDRS — na mistrovství Evropy ve veslo
vání v Praze získal ve skifu stříbrnou medaili, když
byl poražen pouze olympijským
vítězem Rusem
Ivanovem.
10. J. POPLUHAR — nejspolehlivější střední
záložník fotbalového mužstva Slovana Bratislavy
i čs. národního teamu.
BULHARSKO 16. ÚČASTNÍKEM FOTBALOVÉHO
MISTROVSTVÍ SVĚTA

V předvánočním týdnu bylo konečně rozhodnuto
o 16. účastníku mistrovství světa v Čile. Stal se jím
fotbalový team Bulharska, který na neutrální půdě
v Miláně zvítězil celkem šťastně nad třetím muž
stvem posledního mistrovství světa Francií 1-0.
V Čile budou bojovat o hrdý titul mistra světa fot
balisté: Anglie, Argentiny, Brazílie, Bulharska, ČS
SR, Čile, Itálie, Jugoslávie, Kolumbie, Maďarska,
Mexika, Západního Německa, SSSR, Španělska, Švý
carska a Uruguaye.
Pro porovnání uvádíme účastníky posledních dvou
mistrovství. Roku 1954 ve Švýcarsku hrálo: Západ
ní Německo (mistrem světa), Maďarsko, Rakousko,
Uruguay, Anglie, Brazílie, Jugoslávie, Švýcarsko,
Belgie, ČSSR, Francie, Jižní Korea, Itálie, Mexiko,
Skotsko, Turecko. — Ó čtyři roky později ve Švédsku bojovala o světové prvenství: Brazílie (mistr svě
ta), Švédsko, Francie, Západní Německo, Maďar
sko, Severní Irsko, Jugoslávie, SSSR, Anglie, ČSSR,
Argentina, Paraguay, Rakousko, Mexiko, Skotsko a
Wales.

CSSR — PORT ARTHUR BEARCATS 2:1 a 10 : 1

V dalším přípravném zápase pro mistrovství svě
ta hostilo čs. národní mužstvo na svém ledě semifinálistu nejvyšší amatérské kanadské soutěže Port
Arthur Bearcats, nad kterým vyhrálo v Bratislavě
těsně 2:1 a v odvetě v Praze na Štvanici 10:1. V
bratislavském utkání vynikl kanadský brankář Kiigour, který byl k nepřekonání. Kanaďané se vy
značovali hrubou až nebezpečnou hrou, která při
vodila několik zranění.
Další střetnutí Kanaďanů v ČSSR: s B mužstvem
prohráli 3:1, juniory ČSSR porazili 6:2 a team se
veročeského kraje (kombinace Chomutov - Litví
nov) 6:0.

Hokejová liga
Obhájci titulu mistra
republiky , hokejisté RH
Brna, kteří měli v muž
stvu po několik měsíců
jnarodku a byli už sedm
bodů za mužstvem Slova
na Bratislavy, jsou opět
ve skvělé formě. Na do
mácím ledě dovedli pora
zit Bratislavu přesvědči
vě 9:5 a zvítězili i v ostatních zápasech, a tak
zůstávají už jen tři body
za Bratislavou, takže sou

HLEDAJÍ:

těž je opět zcela otevřená.
Tabulka po vánočním,
20. kole soutěže:

1. Bratislava (33 bodů),
2. RH Brno (30). 3. Spar
ta Praha (28), 4. Jihlava
(25), 5. Pardubice (23),
6. Plzeň (21), 7. Vítkovice
(18), 8. Kladno (17), 9.
Chomutov (14), 10. Lito
měřice (12), 11. Budějo
vice (10), 12. Litvínov
(9 bodů).

- - Ve zkratce - -

—Nejlepší fotbalová jedenáctka světa roku 1961
(podle ankety italského odborného časopisu Calcio
e Ciclismo): Jašín (SSSR) — Bergmark (Švédsko),
Jusufi (Jugoslávie) — Zito (Brazílie), Germano
(Portugalsko), Masopust (CSSR) — Dorival (Bra
zílie), Kučera(ČSSR), Buzek (Rakousko), Sivori (Itá
lie), Eminario (Peru).

—Západoněmecká sportovní tisková služba SID vy
dala úplný seznam nejlepších deseti plavců všech
disciplin roku 1961. Z čs. representantů se do to
hoto žebříčku dostal pouze 23-letý bratislavský pla
vec Vladimír Hopka, který v březnu vytvořil v Lip
sku nový evropský rekord na 100 m motýlka. Jeho
nejlepší evropský čas 1:1,2 min. je však až na de
vátém místě na světě. Lepšího času dosáhlo sedm
plavců USA a Argentinec Nicolao.
— Austrálie uhájila bez námahy Davis Cup, když
porazila v Melbourne Itálii 5:0. Trenér italského
mužstva J. Drobný se netajil zklamáním nad výko
nem a nezájmem italských representantů.
—Přední světoví lyžaři alpských disciplin absolvo
vali už první velké mezinárodní závody ve fran
couzském Val ď Isere, které byly jakousi zkouškou
připravenosti pro světový šampionát v Chamonix. V
soutěži mužů dominovali podle očekávání Francouzi,
kteří vyhráli obří slalom (Jean Claude Killy), sla
lom prostý (Duvillard), i alpskou kombinaci (Duvillard). V soutěži žen byla nejúspěšnější olympijská
vítězka Němka Heidi Bieblová.
— V Santiagu sehráli fotbalisté Maďarská dvě mezi
státní utkání s representanty Čile: v prvním prohrán
vysoko 1:5, v odvetě hráli s domácí jedenáctkou 0:0.
--Na světovém mistrovství v ledním hokeji v Co
lorado Springs budou utkání pískat také čtyři evrop
ští rozhodčí, mezi nimi i Čechoslovák Pokorný, kte
rý bude tvořit dvojici se Švýcarem Olivierim.

Listárna

Kompletní staré
ročníky
Hlasu domova
zašleme kamkoliv
za £1 (2.40$)

V. K. Cicero: Díky za
časopisy. — M. Š. S. Paulo:
Dopis jsme předali. — D.
K. Berwyn: Díky za výstř. a zprávy. — Dr. A. B.
Blacktown a M. H. E. Syd střižky. — A. G. Marrickney: Díky za adresy. — ville: Viz č. 18 - XI. str.
J. U. Findon: Díky za vý- 6. Díky za informace. HD

— Ve švýcarském Thalwilu zemřel ve věku 65 let
j eden z nej slavněj ších švýcarských hokejistů po roce
1924: Albert “Tiger” Geromini, který také sehrál
desítky zápasů proti československým representan
tům.
— Norští hokejisté, kteří nedávno zvítězili v Oslo
nad západoněmeckým teamem přesvědčivě 4:2 a 9:2,
se z tohoto mezinárodního úspěchu dlouho nerado
vali, neboť utrpěli nyní od Švédů dvě velmi těžké
porážky: 0 - 3 a 0 - 8.
— Mezinárodní fotbalové utkání Španělska s Francií
v Paříži skončilo po průměrném výkonu obou muž
stev zaslouženě nerozhodně 1:1.
— V Casablance vyhrála pak jedenáctka Maroka
nad Východním Německem 2:0.
— V prvním kole Poháru evropských mistryň v há
zené o sedmi hráčkách ve francouzském Nantes zví
tězily ženy pražské Sparty nad teamem Nantes 20:2.
— Československé hokejové Béčko porazilo v Bukurešti representační A team Rumunska 6:4.
— Fotbalisté pražské Dukly zvítězili v Lutychu naa
přeborníkem Belgie a čtvrtfinálistou Poháru evrop
ských mistrů Standařtem Lutych po velmi pěkném
výkonu 2:1.
— V mezistátním utkání v házené o sedmi hráčích
vyhrálo ČSSR v Praze nad Východním Německem
16:14. Lépe si vedly ženy, které porazily Němky 7:2.
— Pořadí nejlepších maratónců světa v roce 1961:
1. Bikila Abebe (Habeš), 2. P. Kantorek (ČSSR), 3.
Oksanen (Finsko), 4. Nakao (Japonsko), 5. Szallai
(Maďarsko).
— Čs. sekce kopané sestavila žebříček fotbalistů, kteří
representovali ČSR, a. tabulku nejlepších střelců.
Nejvíce utkání sehrál brankář F. Plánička, který
oblékl dres čs. národního mužstva 74 krát. Násle
dují: Puč (62), Burger (60), Novák (57), Silný (50),
Káďa (45), Nejedlý (44), Svoboda (43), Svoboda
(42), Košťálek, Čtyřoký a Masopust (42). Střeleckou
tabulku vede pak Puč (34 branek), před Nejedlým
(30), Silným (28), Svobodou (21), Jandou (18), Vaníkem a šererem (13), Bicanem a Sedláčkem, kteří
vsítili po 12 brankách.
— Kvalifikační závody krasobruslařů na. Zimním sta
diónu v Brně vyhrála po pěkných výkonech v po
vinných jízdách Mrázková před Grožajovou a Hla
váčkovou.
— Československé házenkářky vyhrály v Lodži me
zistátní utkání nad Polkami 12:3, muži bez hráčů
mistra ligy Dukly Praha prohráli s Poláky 23:14.
— Československý záložník Josef Masopust se dostal
do tabulky nej lepších fotbalistů roku. Dělí se o de
sáté místo se Santamaria (Reál Madrid), s Hannapim
(Rapid Vídeň) a s Grocicsem (z Tatabanya). Z an
kety “France football” vyšel vítězně Sivori z turinského Juventusu před Sutrtzem z Inter Milána a
Hayesem (centerforward anglického národního muž
stva). Ankety se účastnili novináři 19 států.
— Profesionální mistr světa v těžké váze Američan
Floyd Patterson zvítězil v Torontu nad vyzývatelem
Američanem McNeeleym ve 4. kole technickým k. o.
— Ještě před odjezdem na mistrovství světa v Čile
sehraje čs. fotbalové národní mužstvo dvě utkám:
v Goeteborgu se střetne se švédském a v Praze
s mužstvem Uruguaye, které bude na zájezdu Ev
ropou.
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